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چکیده
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خـورا ک و نحـوه خـوردن و نوشـیدن ،افـزون بـر آنکه منبعی برای تأمین انرژی و سلامت انسـان
باشـد بازتابدهنـدۀ آرایشهـای فرهنگـی جوامـع انسـانی اسـت .در ایـن میـان نقـش ظـروف
مپـای مظـروف ،در انتقـال بخشـی از فرهنـگ و هویـت جامعـه بـه نسـل
خـورا ک و نوشـیدنی ه 
بعد دارای اهمیت است .با آنکه ایرانیان از دیرباز مطابق سبک زندگی و فرهنگ خود ظروف
خاصـی را بـرای سـفرههای غـذای خـود طراحـی کـرده و بـهکار میبردنـد اما ا کنون ،سـفرۀ غذای
چینی کپی
ایرانی میراثدار مناسـبی برای ظروف غذا و به ویژه نوشـیدنی ندارد .ظروف بلور و
ِ
شـده از طر حهـای چینـی ،چـک و ژاپنی بازار بلور ایران را اشـباع کردهانـد .از طرفی ،مردم امروز
ـردن ظـروف بـا طراحی متعلق به گذشـته در کنار ظروف مـدرن خود بر
تمایـل اندکـی بـه ،بهکارب ِ
فیزیکی اثرگذار بر احسـاس کاربر
های
ی
گ
ویژ
اسـتخراج
پژوهش
این
سـر سـفره دارند .هدف از
ِ
در هنـگام نوشـیدن اسـت .بـه همیـن منظـور ،بـر مبنـای رویکـرد طراحی احسـاسگرا ،مصاحبۀ
احسـاس کاربـران و شناسـایی ارجحیتهای
نیمـه سـاختاریافته و سـه آزمایـش بـرای آزمـودن
ِ
نهـا تنظیـم شـد .چنانچـه جـام دارای فرمـی اللـه شـکل و وزن بیشـتر نسـبت بـه
فرمـی آ 
ْ
نمونههای مشـابه باشـد محصول پاسخگویُ بعد احساسـی طراحی خواهد بود .طراحی فرم
جام و صراحی برمبنای فرم نمونۀ دورۀ قاجار ،قادر اسـت سـطوح باالی احساسـات و هویت
کاربـر را تحـت تأثیـر قـرار داده و انتظـارات کاربـر را بـر مبنـای کاربرد خوشـایند آن بـرآورده کند.
کلیدواژهها
طراحی احساسگرا ،جام ،صراحی ،کاربرد خوشایند.
b.teimouri@semnan.ac.ir
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ً
ْ
اصلی وجود انسان است که رفتارها ،انگیزهها و اندیشۀ او را غنی ساخته و تحت تأثیر قرار میدهد .رابطۀ ما با جهان اساسا
احساس یک کیفیت
ِ
یک رابطه عاطفی است؛ به این معنی که تمامی تعامالت ما با عواطف درگیر است؛ خواه این تعامالت با دنیای اجتماعی باشد خواه با دنیای
مادی .یک محصول یا استفاده از یک محصول میتواند احساساتی چون ناامیدی ،جذابیت ،غرور ،انزجار و حتی عصبانیت را در کاربر
 .) Desmet, 2008انسان سالها به باالبردن عملکردها پرداخته است .در این راستا نقش احساسات،
آن به وجود آورد(2008
1
  بردن محصول
تأثیرات و درک ،غیرقابل حذف است (نورمن  .)1396 ،با نادیدهگرفتن وجۀ احساسی محصول ،گویی بهکار ِ

توسط انسان نادیده گرفته شده است .این موضوع در مورد محصوالتی که انسان هر روز با آنها سروکار دارد و نیازهای
فیزیکی خود را با آنها برآورده میسازد بیشتر جلب توجه میکند .گروهی از این محصوالت ،ظروف غذا و
نوشیدنی هستند که عالوه بر کارکرد مناسب ،باید پاسخگوی نیازهای احساسی کاربر خود در زمینهای از
فرهنگ او باشند .به عبارت دیگر ،خوردن و نوشیدن ورای رفع نیاز فیزیکی انسان ،عملی فرهنگی
است.
در فرهنگ ایرانیان ،دوغ نوشیدنیست که ریشه در تاریخ داشته و نوشیدن آن با آدابی
خاص همراه بوده است .برخی گزارشهای تاریخی حاکی از آن است که در شمال
غربی ایران دوغ از نوشیدنیهای هر روزۀ مردم بوده و ظروف متنوع مخصوص
دوغ میساختند که در رنگهای چشمنواز روی سفرۀ اعیان و اشراف قرار
میگرفت .ظروف دوغخوری ابتدا ِگلی فیروزهایرنگ بوده و آنچه مشهود
است نوع بلوری آن در زمان قاجاریه تولید و یا وارد شده و قیمت پیدا کرده
است که در موزههای بومی آذربایجان ،انواع این شیشهها (صراحی بلور) در
رنگهای زنده و شاد سبز ،قرمز ،آبی و اغلب ترکیبشده به نمایش گذاشته
شده است (امیری( )1395 ،تصویر .)1

تصویر .1جام و صراحی دورۀ قاجار

با این وجود ،سفرۀ غذای ایرانی ،جایگزین مناسبی برای جام و صراحی
چینی کپیشده از طرحهای چینی،
دوغخوری قاجار ندارد .ظروف بلور و
ِ

چک و ژاپنی بازار را به تسخیر خود درآوردهاند و تولیدکنندگان ایرانی هم
در مجموعۀ تولیدات خود محصولی مناسب برای نگهداری و َعرضۀ این
نوشیدنی ندارند .ازطرفی مردم تمایل اندکی به ،بهکاربردن ظرف مخصوص
نگهداری نوشیدنی داشته و اغلب آنرا با بستهبندی پالستیکی بر سر سفره
میآورند .این عدم استقبال از ظروف نوشیدنی ممکن است بهدلیل نبود
تجربۀ خوشایند نگهداری و نوشیدن باشد .مطالعات متنوعی در زمینۀ اثر
ْ
نوشیدن خوشایند آن انجام شده است .نتایج این مطالعات
ظرف بر تجربۀ
ِ
به این نکته اشاره دارند که درک بو و طعم نوشیدنی توسط انسان تحت
تأثیر ظرفی است که در آن نوشیدنی نگهداری و عرضه میشود .اسپنس 2و
وندورن )2017( 3در مطالعۀ خود مروری انجام دادند بر نتایج آزمایشهایی
که تأثیر خصوصیات فیزیکی و احساسی ظرف نوشیدنی بر درک مردم از
محتوای آنرا بررسی کرده بودند و در نهایت به این نتیجه رسیدند که شکل
ظروف و احساس استفادهکننده از ویژگیهای فیزیکی ظرف بر درک او از
نوشیدنی اثرگذار است .مطالعاتی از این دست بهصورت سنتی در «جهان
شراب» انجام شده است که تمرکز بر درک ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی
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نوشیدنی داشتند و نه احساس کاربر در مورد ظرف نوشیدنی (2017
(2017
) .برهمینروال ،تحقیقات مشابهی بر روی
.) Spence & Van Doorn,
 )2017در
نوشیدنیهای غیر الکلی انجام شده است .کاوازانا 4و همکاران (()2017
شکل ظرف را در رتبهبندی شرکتکنندگان دربارۀ طعم
پژوهش خود اثر ِ
کوکاکوال بررسی کردند .برای اینکار از  100فرد سالم خواستند نوشیدنی
کوکاکوال و آب گازدار را در سه ظرف متفاوت (لیوان شیشهای معمولی،
لیوان مخصوص کوکاکوال و بطری آب پالستیکی) ارزیابی کنند .نتایج
وجود اثر متقابل چند حسی بین بو و طعم نوشیدنیها و نوع
نشاندهندۀ ِ
ظرف نوشیدنی بود .کوکاکوال وقتی در لیوان مخصوص کوکاکوال امتحان
شد دلپذیرتر از زمانی ارزیابی شد که در دو ظرف دیگر امتحان شد ه بود
 )2016به این
) .ونرامپی 5و همکاران (()2016
.) Cavazzana & et al, 2008
((2008
موضوع پرداختند که عالوهبر شکل ظرف و جلوههای بصری آن ،بافت
ظرف در هنگام لمس و نوشیدن بر درک طعم اثرگذار است .به همین
منظور ،دو ظرف با شکل یکسان و بافت متفاوت (یکی با برجستگیهای
زاویهدار و دیگری با برآمدگیهای کروی شکل) برای ارزیابی طعم قهوۀ
شکالت شیرین در اختیار مشارکتکنندگان قرار دادند.
تلخ و نوشیدنی
ِ
درک تلخی را درنظر
نتایج این مطالعه نشان داد که الگوی زاویهدار ِ
ُ
مشارکتکننده بیشتر کرده بود .درحالیکه الگوی کروی سبب شد طعم
) .از
.)Van Rompay & et al, 2016
نوشیدنی شیرینتر ارزیابی شود ((2016
دیگر ویژگیهای فیزیکی که بر احساس کاربر از محصول اثرگذار است وزن
 )2011آزمایشی در مورد تأثیر وزن
اشیاء است .پیکارس 6و همکاران (()2011
ظرف غذا بر درک کاربر از محتوای آن انجام دادند .این بررسی در چهار
شاخۀ قیمت ،خوشایندی ،غلظت و مزه انجام شد و مورد آزمایش،
خوراکی ماست بود .پژوهشگران در انتها به این نتیجه رسیدند که هرچه
وزن ظرف ماست بیشتر باشد ،ماست گرانتر ،خوشایندتر ،غلیظتر و
.) Piqueras & et al, 2011
خوشمزهتر بهنظر میآید((2011
تعامل محصول و کاربر ،در تصمیمگیری کاربر
اثرگذاری طراح روی کیفیت
ِ
ِ
برای داشتن و تملک محصولی خاص اهمیت خود را نشان میدهد.
این تصمیمگیری در بازار و رقابت بین تولیدکنندگان نقشی حیاتی دارد.
در هنگام انتخاب یک محصول از بازار شیشه و بلور ،خریدار دو موضوع
 -۲طرح زیبا (رمضانیان،
 -۱نشکن بودن بلور و -۲
را َمدنظر قرار میدهد-۱ :
 .)1393محصوالت مشابه خارجی به دلیل روش تولید ،کیفیت و طراحی
.)1393
زیباتر با اقبال بیشتری از جانب مردم رو به رو هستند و به همین دلیل
بازار ایران در حال حاضر از محصوالت خارجی اشباع است .در حال حاضر
دو شرکت جهان کریستال با برند  JCCو شرکت آبگینه با برند فونیکس، 7
از مهمترین تولیدکنندههای بلور داخل ایران هستند که محصوالت قابل
 .)1390اما در میان
رقابتی با اجناس خارجی تولید میکنند (سربخشیان.)1390 ،
کاربری دوغخوری را نیز
محصوالت این دو شرکتُ ،تنگ و جامی که بتواند
ِ
داشته باشد و در عینحال پاسخگوی خواستههای فیزیکی و احساسی
مخاطب ایرانی باشد ،یافت نمیشود.
این مطالعه در پی بررسی تأثیر ویژگیهای فیزیکی ظرف نوشیدنی دوغ
بر احساس کاربر و تجربه خوشایند او در هنگام نوشیدن دوغ است
تا بر مبنای دانش حاصل از این بررسی و اصول طراحی احساسگرا،
راهکارهایی جهت طراحی جام و صراحی دوغ برای سفرۀ امروز ایرانی
ارائه دهد .ممکن است تجربۀ ریختن دوغ از صراحی به جام و احساس
خوشایند نوشیدن دوغ از جامی که بر پایۀ فرهنگ ایرانی طراحی شده
حذف بستهبندیهای پالستیکی را از سفرۀ غذای ایرانی
توانایی
است،
ِ
ِ
داشته باشد.

رویکرد نظری پژوهش
طراحی
احساس محصول و
در طول چند دهۀ گذشته ،پدیدۀ
ِ
ِ
8
گران طراحی محصول قرار گرفته است.
احساسگرا مورد توجه پژوهش ِ
تاکنون سه رویکرد اصلی برای مطالعۀ احساس محصول معرفی شده
9
لذت حاصل از
بودن محصول را ِ
است .جردن در سال  1996خوشایند ِ
استفادۀ محصول تعریف کرده است ( .)Coelho, 2003فرضیۀ اصلی او
ً
این است که رویکردهای طراحی که صرفا بر قابلیت استفادۀ محصول و
ضد انسان
بودن آن برای ویژگیهای فیزیکی کاربر تأکید میکنند ِ
مناسب ِ
هستند چراکه احساسات انسان را در نظر نمیگیرند .او طرفدار ارزیابی
روابط بین انسان و محصول بهصورت جامع است و بر همین اساس
رویکردی را بر مبنای خوشایندی در عوامل انسانی مطرح نمود .این
رویکرد چارچوب خوشایندی را ترسیم میکند که در سال  1992توسط
تایگر 10معرفی شد ( .)Desmet, 2008این چارچوب چهار نوع احساس
خوشایندی را از هم ،متمایز میکند که اغلب مردم در طلب آنها هستند:
ً
 )1خوشایندی جسمی که به لذتهایی داللت میکند که مستقیما
توسط اندام-های حسی درک میشوند ( مانند بو ،طعم و لمس))2 .
خوشایندی اجتماعی که بیشتر در محصوالتی دارای اهمیت هستند
که تعامالت اجتماعی را ساده میکنند و یا نظر دیگران را به خود جلب
میکنند ( مانند یک تکه جواهر) و یا بهعنوان نقطۀ کانونی اجتماعات عمل
میکنند (مانند دستگاه فروش قهوه در یک اداره) )3 .لذت روانشناختی
های شناختی و عاطفی افراد مرتبط است و با خواستههای
که با واکنش ِ
شناختی استفاده از محصوالت سروکار دارد و  )4لذت ایدئولوژیک که با
ِ
ارزشهای مردم سروکار دارد .این گروه از لذتها هنگامی تجربه میشوند
که محصول در پاسخ به ارزشهای ذهنی مخاطب طراحی و تولید شده
است .مانند ساخت محصول از مواد تجزیهپذیر در پاسخ به احساس
مسئولیت مخاطب در برابر محیطزیست.
در رویکرد دوم ،دونالد نورمن 11در سال  2004چارچوبی برای اثر محصول
ارائه میدهد که بر سه سطح اثر و سه نوع طراحی متناظر این سطوح
چارچوب پیشنهادی ،نظریۀ «تجزیه
تمرکز دارد .او برای مبانی نظری این
ِ
12
و تحلیل چندسطحی پردازش اطالعاتی» را بهکار برد که توسط اورتونی
 ،نورمن و رولی 13مطرح شد ( .)Desmet, 2007بر اساس این تحقیقات،
خصایص انسانی از سه سطح مختلف مغز منتج میشوند :قشر رویی
اعصاب ،که سطح غریزی نامیده میشود .بخشی که شامل فرآیندی از
عملکرد مغز است که رفتار روزمره را بهطور خودکار کنترل میکند و بهعنوان
سطح رفتاری شناخته شده است و بخش متفکرانۀ مغز یا سطح تفکری.
به این ترتیب نورمن سه سطح متمایز را در طراحی احساسگرا تعریف
میکند:
-1سطح غریزی ،آگاهی ابتدایی و تفکر ابتدایی است .این سطح دربارۀ
تأثیر اولیۀ یک محصول ،ظاهر آن ،لمس کردن و حس کردن آن است.
اصول تعیینشده در سطح غریزی بهصورت فطری و ریشهای ،همساز
با مردم و فرهنگها هستند .در سطح غریزی ،کیفیت فیزیکی دیده و
احساس میشود و آشکارا مورد توجه قرار میگیرد .طراحی غریزی مؤثر
به مهارتهای گرافیکی و دیداری هنرمندان و مهندسان نیاز دارد .در
این سطح شکلدهی و فرم دادن به اشیاء مهم است .همۀ نکتۀ طراحی
غریزی در تأثیرات احساسی سریع آن است.
-2سطح رفتاری درباره نحوۀ استفادهکردن و تجربهکردن یک محصول
است .تجربه ،خود دارای سه جنبه است :عملکرد ،کاربرد و قابلیت
استفاده .عملکرد مشخص میکند که محصول چه کاری انجام میدهد.

کاربرد به این معنا است که یک محصول چقدر خوب عملکردهایش را
انجام میدهد و قابلیت استفاده توصیف آسان کارکرد محصول برای
استفادهکننده است؛ اینکه چگونه میشود از آن استفاده کرد و آنرا به کار
ْ
ناکامی کاربر در استفاده از یک محصول باعث پدیدآمدن
برد .گیج شدن یا
ِ
احساس منفی میشود.
سطح تفکری است که آگاهی و سطوح باالی عاطفه،
-3تنها در
ِ
احساسات و دانش قرار دارند .در سطوح پایین غریزه و رفتار ،فقط
تأثیرگذاری وجود دارد ،اما بدون تفسیر یا آگاهی .فهم و تفسیر و استدالل
از سطح تفکری میآیند .در میان این سه سطح ،بیش از همه سطح
تفکری است که نسبت به تنوع در فرهنگ ،تجربیات ،تعلیم و تربیت و
تفاوتهای فردی ،حساس است .این سطح همچنین میتواند بقیه
سطوح را تحت تأثیر قرار دهدّ .
تفکری او قرار
هوی ِت یک شخص در سطح
ِ
ّ
عنوان
دارد و در اینجاست که تأثیر متقابل بین محصول و هویت کاربر به ِ
دلیل افتخار (یا شرمندگی) برای تملک یا استفاده از یک محصول مهم
میشود .روابط متقابل مصرفکننده و تولیدکننده و طراحان در این
سطح قرار دارد (نورمن.)1396 ،
سومین رویکرد که بهمنظور درک احساس و اثر محصول ارائه شد ،رویکرد
احساس محصول است .دسمت 14و اوربیک )2001( 15به این
ارزیابی
ِ
ْ
نتیجه رسیدند که هیچنوع رابطۀ یک به یکی میان ویژگیهای طراحی و
ً
پاسخهای احساسی وجود ندارد ،چرا که اکثرا ،عواطف توسط محصوالت
برانگیخته نمیشوند بلکه ،با معانی نشئتگرفتهشده از محصول
برانگیخته میشوند( .)Desmet & Overbeeke, 2001دسمت در سال
 2002مدلی را ارائه نمود که آنرا «بنیادی» میدانست .چراکه این مدل
ممکن ناشی از خرید ،استفاده یا داشتن
احساسی
برای تمام پاسخهای
ِ
ِ
و تملک محصول کاربرد داشت (تصویر  .)2این مدل سه متغیر اصلی در
فرآیند احساسات را بررسی میکند -1 :عالقه -2 ،انگیزه و  -3ارزیابی.

احساس

ارزیابی
عالقه

انگیزه

تصویر  .2مدل ارزیابی اثر محصول ارائه شده توسط دسمت ()2002

احساس محصول،
ارزیابی
دسمت اینگونه نتیجهگیری میکند که برای
ِ
ِ
پرسش از کاربران برای توصیف واکنشهای احساسیشان ملزم به
خود واکنش اثرگذار باشد.
درگیری ادراکی است .این ممکن است بر ِ
بنابراین ،کارتهای هیجانی به عنوان ابزاری بهکار گرفته شد تا کاربران
بتوانند واکنشهای حسی خود را بدون استفاده از کلمات بیان کنند.
رویکرد ارزیابی ،برای طراحی محصوالت با ارزش افزودۀ عاطفی بر اساس
مدل پیشنهادی و کارتهای هیجانی کاربرد دارد .در واقع ،کارتهای
هیجانی نقطۀ آغاز ارتباط بین طراح و کاربران بهشمار میآید(2001
 .)Desmet & Overbeeke,در این پژوهش ،پس از مطالعۀ احساس
صراحی دورۀ قاجار و استخراج خواستههای
کاربران در مواجه با جام و
ِ
آنها بهوسیلۀ آزمودن فیزیکی نمونهها ،با استفاده از رویکرد نورمن در
طراحی احساسگرا ،کلیدهای طراحی جام و صراحی خوشایند معرفی
میشوند.

روش پژوهش و جمعآوری دادهها
این مطالعه به روش توصیفی و غیرمداخلهای انجام گرفته است که برای
محصول مورد مطالعه ،تحقیق پیمایشی از
درک احساس مردم نسبت به
ِ
افراد نمونۀ جامعه صورت پذیرفت .بر مبنای مطالعات کتابخانهای برای
یافتن کلیدهای احساسی ،بررسی سه محور اصلی در ساختار مصاحبه
الزم است که عبارتاند از :اول بررسی شیوۀ نگهداری و نوشیدن دوغ
صراحی
توسط مصاحبهشوندگان ،دوم احساسشان نسبت به جام و
ِ
دوغخوری دورۀ قاجار و سوم ترجیحاتشان در ویژگیهای فیزیکی
دوغخوری مانند رنگ ،حجم و جنس جام و صراحی و درک اثر بعضی
ویژگیهای فرمی و فیزیکی جام روی حس کاربر از کیفیت دوغ .به این
منظور ،هفت سوال در چهار بخش نوشیدنی و سفره ،جام و صراحی
دورۀ قاجار ،ویژگیهای فیزیکی دوغخوری و سه آزمایش تنظیم شدند
که چارچوب اصلی مصاحبۀ ساختاریافتۀ پژوهش را شکل دادند.
نمونهگیری به روش غیرتصادفی هدفمند انجام شد .نمونهگیری
هدفمند از نوع همگن بود .جامعۀ هدف مطالعه 25 ،نفر از دانشجویان
طراحی صنعتی و معماری دانشگاه تهران ( 12نفر مرد و  13نفر زن) بودند.
انتخاب این گروه از دانشجویان به این دلیل انجام شد که دانشجویان
دید دقیقتری نسبت
دیزاین 16به دلیل آموزشهای دورۀ تحصیل خودِ ،
به مصنوعات دنیای اطراف خود دارند و با مفاهیم پایۀ طراحی آشنا
هستند .پس از بررسی احساس مشارکتکنندگان از طریق مصاحبه و
آزمایش ،الگوریتم استفاده از محصول بررسی و تحلیل شد.
ابتدا از مشارکتکنندگان سؤال شد که در هنگام غذاخوردن بیشتر چه
نوشیدنی را مینوشند .هدف از طرح این سؤال یافتن اولویت کاربران در
مورد مصرف نوشیدنی بود12 .درصد بیان کردند که همراه یا بعد از غذا
نوشیدنی مصرف نمیکنند .آب (85درصد) و پس از آن دوغ (79درصد)
پرمصرفترین نوشیدنی در سفرۀ غذای شرکتکنندگان بود .سؤال بعدی
به نحوۀ نگهداری و َعرضۀ دوغ اختصاص داشت92 .درصد عنوان کردند
از بطری پالستیکی بستهبندی دوغ در سفره استفاده میکنند .از جمله
بطری بستهبندی در سفرۀ غذا،
دالیل مطرح شده برای استفاده از
ِ
سختی نگهداری دوغ در ظرف دوم پس از استفاده ،سرعت
میتوان به
ِ
و سهولت استفاده از بستهبندی پالستیکی ،حذف فرآیند ریختن دوغ در
ظرف دوم و پس از آن شست و شوی آن پس از استفاده اشاره کرد.
گروه دوم سؤاالت به بررسی نمونۀ جام و صراحی متعلق به دورۀ قاجار
اختصاص داشت .در سؤال سوم ،نمونهای از این جام و صراحی در
حاوی دوغ بود و
اختیار شرکتکنندگان قرار داده شد .این نمونه
ِ
امتحان آن آزاد بودند .هدف از این سؤال استخراج
شرکتکنندگان در
ِ
کلیدواژههایی بود که بیانگر احساس کاربر نسبت به صراحی و جام بود.
82درصد مشارکتکنندگان جام و صراحی را دوست داشتند و دالیل
آنها برای خوشایند دانستن این محصول شامل مواردی چون فرم و
رنگ محصول ،جنس شیشهای آن و صدای محصول در هنگام استفاده
بود .همچنین این نکته را ذکر کردند که این ظروف ظریف و پرکار است
و استفاده از آن این حس را منتقل میکند که برای خود و سفرۀ خوراک
ارزش قائل شدهاند76 .درصد با عباراتی چون نوستالژیک ،کالسیک،
سنتی و اصیل ،جام و صراحی را خوشایند توصیف کردند و آن را یادآور
دوغ سنتی ،حس خانۀ مادربزرگ ،حس دورهمی خانوادگی و حس
ایرانیبودن دانستند .در سؤال بعد ،از شرکتکنندگان پرسیده شد ترجیح
میدهند جام و صراحی را در چه شرایطی بهکار برند .پاسخ این سؤال
طریقۀ استفاده از کلیدواژههای استخراج شده از سؤال قبل را مشخص
مینماید71 .درصد اظهار داشتند که از این ظروف برای نگهداری و
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نوشیدن دوغ استفاده خواهند کرد و نهفقط به عنوان اشیائی تزئینی در
خانه19 .درصد عنوان کردند که به دلیل طرح سنتی ظروف ،تمایلی به
استفاده از آنها در خانه ندارند اما ،دوست دارند در یک رستوران سنتی
با چنین ظروفی از آنها پذیرایی شود10 .درصد نیز عنوان کردند چون
شستن ظروف به دلیل فرم آنها مشکل است برای نوشیدن شربت از آن
استفاده خواهند کرد و نه نوشیدنی چربی ْ
چون دوغ.
پس از مصاحبۀ ساختاریافته ،سه آزمایش جهت بررسی ویژگیهای
فرمی و فیزیکی ظروف نوشیدنی بر حس کاربر از کیفیت نوشیدنی انجام
شد .در آزمایش اول شرکتکنندگان باید دوغ را در دو لیوان با فرمهای
متفاوت مزه میکردند .هدف از طرح این آزمایش ،بررسی اثر فرم لیوان
روی ادراک بوی دوغ (ترشی و نعنایی) بود .یک لیوان استوانهای با
دهانۀ گشاد ،که سطح تماس دوغ با هوا و درنتیجه تماس بینی در آن
زیاد است و یک لیوان اللهای شکل و با دهانۀ تنگ که بو را داخل خود
گیر میاندازد و هنگام نوشیدن بینی داخل آن قرار میگیرد ،در اختیار
شرکتکنندگان قرار گرفت (تصویر  .)3برای درک بهتر مزه ،لیوانی آب به
آنها داده شد تا بین هر تست مزه دهانشان را معتدل کنند .دمای دوغ
حدود 12درجۀ سانتیگراد بود .پس از هر آزمایش ،لیوانها با آب سرد و
شوینده ،شسته و خشک میشدند .قبل از این که هربار لیوانی پر شود،
دوغ بهخوبی تکان داده میشد .نتایج این آزمایش حاکی از آن بود که
ْ
کنندگان تفاوتی بین شدت بو در دو لیوان حس نکردند.
16درصد شرکت
40درصد با لیوان استوانهای رایحۀ بیشتری حس کردند و 44درصد با
لیوان دهانۀ تنگ رایحۀ بیشتری را حس کردند.
ِ

هدف از آزمایش سوم ،یافتن رابطه ،بین وزن لیوان با درک کاربر از مزۀ
نوشیدنی داخل آن بود .به این ترتیب حدود وزن مناسب برای لیوان
ِ
مشخص خواهد شد .سه لیوان مشابه برای این آزمایش در نظر گرفته
شد .با چسباندن وزنۀ شفاف زیر لیوانها ،سه جرم  206گرم 254 ،گرم
و  367گرم ساخته شد (تصویر  .)5شرکتکنندگان از قبل دربارۀ اختالف
وزن لیوانها نمیدانستند .به هر لیوان یک عدد تصادفی بهعنوان کد
دوغ حاوی نعناع خشک در سه بطری مشابه ریخته
چسبانده شدِ .
دوغ داخل هر سه بطری یکسان
اینکه
از
کنندگان
شده بود .شرکت
ِ
است اطالعی نداشتند .متناظر کد لیوانها ،بطریها نیز برچسب
خوردند .گزینهها در سه طیف لیکرت 7تایی ،از «خیلی خوشمزه» تا
«خیلی بدمزه» تنظیم شده بودند .برای تحلیل نتایج این آزمایش
دامنۀ تغییر بین چارکها محاسبه شد .دامنۀ تغییرات چارک برای
لیوان سنگین برابر  ،1برای لیوان میانه برابر  0و برای لیوان سبک برابر
ً
 1شد که این مقادیر نشاندهندۀ گرایش تقریبا متمرکز دادههاست و
پاسخهای شرکتکنندگان ،توزیع مناسبی دارد .بنابراین میتوان با
محاسبۀ فراوانی ،دادهها را تحلیل کرد .نتایج گویای این موضوع بود که
سنگینترین لیوان ،بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داد .پس از آن
لیوان با وزن میانه و سبکترین لیوان قرار گرفتند.

تصویر .5لیوانهای آزمایش سوم ،سه لیوان مشابه با وزن متفاوت.

تصویر .3لیوانهای آزمایش اول با فرمهای متفاوت (اللهای شکل و مستقیم)

در آزمایش دوم ،میزان خوشایندی لیوان بر اساس جنس آن مورد سؤال
قرار گرفت (تصویر  .)4برای این آزمایش ،سه لیوان مسی ،شیشهای
و سرامیکی در اختیار مشارکتکنندگان قرار گرفت .هدف از انجام این
یافتن جنس مناسب برای لیوان دوغخوری از دید کاربران بود .
آزمایشِ ،
هر لیوان با  50میلیلیتر از دوغ مشابه پر شد .در این آزمون ،لیوان مسی
بیشترین امتیاز را به دست آورد .پس از آن ،لیوان شیشهای و سرامیکی
خوشایند ارزیابی شدند.

تصویر .4لیوانهای آزمایش دوم با جنس متفاوت

ظروف برای استفاده بشر ساخته شدهاند و باید کارایی درستی داشته
و بهراحتی قابل استفاده باشند .یعنی راحت در دست جای گیرند و
در عینحال احساس رضایت به کاربر دهند .بنابراین طراح باید در نظر
داشته باشد که کاربر چگونه از آن استفاده میکند و چه بخشی از آناتومی
انسان ،در تماس با آن قرار دارد ( .)Hopper, 2000از این رو ،الزم است
که الگوریتم استفاده از صراحی و جام قاجار با تمرکز بر دیدگاه ارگونومیک
بررسیشود .این الگوریتم باید برای دو حالت صرف غذا پشت میز و زمانی
که سفره بر روی زمین پهن است بررسی شود .پهنکردن سفره بر زمین
الگوی اصلی صرف خوراک در میان ایرانیان بوده است .با این وجود ،به
دلیل مشابهت مراحل الگوریتم استفاده در هر دو وضعیت و غلبۀ صرف
غذا پشت میز در زمان حاضر ،این فرآیند برای حالت نوشیدن در پشت
میز تحلیل شد .این بخش از مطالعه در درک نکاتی که باید برای طراحی
در سطح رفتاری مورد توجه قرار گیرند راهگشاست .الگوریتم استفاده از
جام و صراحی شامل مراحلی است از جمله-1 :پر کردن صراحی از دوغ
(گذاشتن درپوش و انتقال به سفره)  -2برداشتن در  -3بلند کردن صراحی
-4ریختن دوغ در لیوان  -5گذاشتن صراحی روی میز  -6گرفتن لیوان.
 -7باالبردن لیوان  -8نوشیدن  -9نگهداشتن لیوان  -10گذاشتن لیون
روی میز  -11شستن و خشک کردن  -12قرار دادن صراحی در یخچال
اشیاء
(حاوی دوغ)  -13قرار دادن صراحی و جام در کابینت یا کمد
ِ
تزئینی .این مراحل به شرح زیر از دیدگاه ارگونومیک قابل تحلیلاند:

.1پر کردن صراحی از دوغ :از آنجا که قطر دهانه  28میلیمتر است ،باید
هنگام ریختن دوغ از بستهبندی به صراحی ،دقت کرد .برای استفاده
راحتتر میتوان از قیف استفاده کرد.
 .2برداشتن درب :برای ریختن نوشیدنی ،کاربر درب صراحی را بر میدارد.
حباب
ممکن است درب را روی میز بگذارد یا در دست نگه دارد .قطر
ِ
درب  54میلیمتر است که چنگش مناسبی را فراهم میکند و بدون این
که دست را کثیف کند در مشت جای میگیرد.
صراحی خالی 752گرم است و هنگامی که با 1
 .3بلند کردن صراحی :وزن
ِ
لیتر دوغ (معادل  5لیوان) پر شده باشد  1383گرم است .وقتی کاربر ظرف
را عمودی بلند میکند ،فاصلۀ افقی دست تا مرکز ثقل  1/7سانتیمتر
است .در این حالت کمترین نیرو به مچ کاربر وارد میشود (تصویر .)6

ً
هنگامی که صراحی پر است ( 1/5لیتر) به دلیل گردن نسبتا باریک
زدن صراحی به سمت عقب خواهد
صراحی ،ریختن دوغ همراه با لگد ِ
بود .چون همزمان که ظرف از دوغ خالی میشود ،این فضای خالی
باید از هوای بیرون پر شود تا مایع جریان داشته باشد .به این ترتیب
شار دوغ با وقفه و نامنظم خواهد بود .به نظر میرسد مکش هوا از گردن
ِ
َتنگ صراحی به سمت داخل علت این لگد زدن باشد .گرچه این پدیده
صدای مطبوعی ایجاد میکند ،اما با آرامتر کردن سرعت شار دوغ میتوان
صراحی را راحتتر کنترل کرد.
 .5گذاشتن صراحی روی میز :عکس مراحل قبل اجرا میشود .با
این تفاوت که هنگامی که صراحی از حالت سرازیر به حالت عمودی بر
میگردد ،باقیماندۀ قطرات دوغ از لبۀ صراحی سرازیر میشود و گردن
صراحی را کثیف میکند .به این ترتیب ،پس از هر بار ریختن دوغ باید
گردن صراحی تمیز شود تا دست به دوغ آغشته نشود .این پدیده که به
«اثر قوریوار »19معروف است به عواملی چون سرعت جریان مایع ،میزان
خیسشوندگی بدنه (جنس بدنه) ،و انحنای آبریز و ضخامت آن بستگی
دارد .برای مثال وقتی مایع به آرامی ریخته میشود ،جریان در جایی
که الیه بیرونی مایع به سطح میچسبد منقطع میشود و باعث قطع
و وصل شدن جریان میگردد که همان چکه کردن است .این اثر در یک
قوری فلزی به دلیل کمبودن ضخامت لولۀ آبریز ،بهندرت رخ میدهد
ِ
( .)Solving Teapot Effect, 2009در مورد این صراحی ،طراحی و شیوۀ
ساخت لبه آبریز بهگونهای است که فضایی برای چسبیدن مایع به آن
به وجود آمده است (تصویر  .)8به این ترتیب دوغ به راحتی به لبۀ ظرف
میچسبد و روی بدنه به پایین میغلتد .در مثال قوری ،مانند این است
که ضخامت لوله زیاد باشد (تصویر .)9

تصویر  .6بلند کردن صراحی .نقطه  Gمرکز ثقل را نشان می دهد .فاصلۀ افقی دست تا مرکز ثقل 1/7
سانتیمتراست.

 .4ریختن دوغ :دست به کمک مفصل شانه میچرخد تا ظرف را کج کند
( 82درجه نسبت به حالت عمودی) و دوغ سرازیر شود .این میان یک
چرخش
پرونیشن 17جزئی و انحراف اولنار 18نیز صورت میگیرد .کمترین
ِ
شدن  1لیتر دوغ  55درجه است
میزان چرخش مفصل شانه برای سرازیر ِ
(تصویر  .)7اما برای پر کردن آخرین لیوان (خالی کردن کامل صراحی)،
صراحی از  24درجه تا  60درجه بیشتر از حالت اول (پر کردن لیوان
اول) چرخانده میشود .در این حالت مفصل شانه بین 70تا  92درجه
می چرخد.

تصویر  .7چرخش مفصل شانه برای سرازیر شدن  1لیتر دوغ

تصویر .8نمای نزدیک لبه صراحی .لبه صراحی به قدر کافی تیز نیست تا از اثر قوری وار جلوگیری کند.

تصویر .9حل کردن مشکل چکه کردن چای از آبریز با دو راه حل-1 :آبگریز کردن لوله -2کم کردن ضخامت لوله
()guernseydonkey.com
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 .6گرفتن لیوان :برای گرفتن لیوان ابتدا شانه و آرنج دست را به ارتفاع
الزم میآورند .سپس انگشتان لیوان را چنگ میزنند .این چنگش از نوع
چنگش قدرتی است.
 .7باال بردن لیوان :لیوان به کمک مفاصل آرنج ،تا دهان باال میآید و
لبها لبه لیوان را میگیرند.
 .8نوشیدن :سپس به کمک مفاصل مچ یا انگشتها ،نوشیدنی به دهان

سرازیر میشود (تصویر .)a -10
 .9نگه داشتن لیوان :بین هر جرعه نوشیدن ممکن است کاربر لیوان خود
را باال نگه دارد .فشار اصلی روی مچ است (تصویر .)b -10
 .10گذاشتن لیوان روی میز :پس از نوشیدن ،لیوان روی میز گذاشته
میشود (تصویر .)c-10

شـ ـمــاره  41بهار 1398
تصویر  .10از چپ )a :نوشیدن )b ،نگه داشتن لیوان و  )cگذاشتن لیوان روی میز

 .11شستن و خشک کردن :شستن لیوان بهراحتی انجام میشود .اما
برای شستن صراحی الزم است فرچۀ مخصوص شست وشوی داخل
بطری استفاده شود .با این حال ،داخل صراحی بهسختی و خیلی دیر
خشک میشود.
 .12نگهداری صراحی در یخچال (حاوی دوغ) :کاربر امروز از صراحی و جام
دوره قاجار برای نگهداری نوشیدنی در یخچال استفاده نمیکند.
 .13نگهداری صراحی در کابینت یا کمد بلورجات :صراحی و جام خالی در
دو حالت ممکن است تا استفادۀ بعدی نگهداری شوند .اول ،در کابینت
شیء تزئینی در آشپزخانه یا
آشپزخانه و به دور از چشم .دیگر بهعنوان ِ
کمد بلورجات .طراحی صراحی و جام باید هردو حالت را پوشش دهد.

طراحی صراحی و جام دورۀ قاجار بهگونهای است که چنانچه در کابینت
و در کنار ظروف دیگر قرار گیرند ممکن است بشکنند و یا لبپر شوند .در
حالت دوم -که جام و صراحی قاجار بیشتر در این وضعیت نگهداری
میشود -عواملی چون محوریت طراحی فرمی صراحی در طراحی
جامها ،بهکارگیری کیفیتهای فیزیکی چون رنگ ،نقوش تزئینی و فرم
متناسب با سلیقۀ فرهنگی مخاطب ایرانی و سابقۀ تاریخی محصول در
ذهن مخاطب ،سبب شده تا طراحی جام و صراحی در سطح تفکری
شئ ارزشمند به نمایش گذاشتهشود.
جای گرفته و محصول همچون ِ
این موارد را میتوان بهعنوان راهنمای طراحی محصول برای مخاطب
امروز پیش چشم داشت.

تحلیلنتایج
براساس نتایج این تحقیق ،دوغ همچنان نوشیدنی محبوبی در سفرۀ
ایرانیان است .هرچند ممکن است به دالیلی چون زمانبر بودن پروسۀ
استفاده از ظرف نوشیدنی ،کاربران دوغ را با بستهبندی پالستیکی بر سر
سفره ببرند اما ،در هنگام مواجه با جام و صراحی قاجار تمایل داشتند از
آن استفاده کنند و یا نمونهای با طرح مدرن در مجموعه ظروف غذاخوری
خود داشته باشند .در ارزیابی شخصی یک محصول عوامل زیادی
دخالت دارند .در نمونۀ مورد بررسی ،حس ارجاع به گذشته در کاربر بسیار
قوی بود بهگونهای که علیرغم مشکالتی که کاربران در استفاده از آن ذکر
کردند حاضر بودند این سختیها را نادیده گرفته و محصول را در سفره
خود «داشته باشند» .این تمایل به داشتن محصول در صراحی و جام
قاجار از دو وجه قابل بررسی است .اول آنکه جذابیت ظاهری محصول که
سطح غریزی را تحت تأثیر قرار میدهد با کمک عناصری چون رنگ ،طرح
و فرم محصول ،به مخاطب انگیزهداشتن محصول را میدهد .دوم اینکه
مخاطب ممکن است محصول را در موزه ،صحنههای فیلمهای تاریخی
اشیاء ارزشمند بزرگترهای فامیل دیده باشد .این ارجاع به
جزء
ِ
و یا ِ
گذشته در سطح تفکری ،مخاطب را تحت تأثیر قرار داده و سبب میشود
با تملک محصول احساس اصیل بودنکند.
در بررسی اثرات ویژگیهای فیزیکی محصول این نتیجه حاصل شد
که فرم لیوان در احساس و انتقال رایحه دوغ اثر دارد .لیوان با دهانۀ
انداختن رایحۀ دوغ فراهم میکند و
تنگ ،فضای متراکمتری برای گیر
ِ

به همين دلیل ،نوشنده رایحۀ دوغ را بیشتر احساس میکند .جنس
لیوان نیز بر چگونگی تجربۀ خوشایند نوشیدن دوغ اثرگذار است .دیدن
گرفتن ظرف
نوشیدنی و رنگ آن و احساس خنکی آن به
ِ
هنگام در دست ِ
سبب میشود نوشیدنی از سوی نوشنده ،گوارا ادراک شود .به همین
دلیل ،جنس شیشه و مس و یا ترکیبی از این دو ماده میتواند احساس
خوشایندی از کارکرد محصول به مخاطب ارائه دهد .بین وزن ظرف و
درک مزۀ بهتر نوشیدنی رابطۀ مستقیمی وجود دارد .احساس سنگینی
بودن محصول و نوشیدنی
محصول در دستان کاربر ،احساس ارزشمند ِ
را ایجاد میکند و در نتيجه کاربر نوشیدنی را خوشمزهتر ارزیابی میکند.
با تحلیل ارگونومیک الگوریتم استفاده از محصول ،عالوه بر تعیین حدود
ابعاد و اندازۀ مناسب برای آن ،میتوان چنین نتیجه گرفت که چون
ْ
نوشیدنی چرب است بنابراین ،ظروف نگهداری و نوشیدن آن باید
دوغ
ِ
بهگونهای طراحی شوند که بهراحتی شستهشده و خشک شوند .برای
دستیابی به این هدف ،گردن کوتاه برای صراحی گزینۀ بهتریست .تا
ّ
حدی که چنگش مناسب را برای کاربر فراهم کند .عالوه بر آن باید در
ناحیۀ اتصال گردن به بدنه ،زاویۀ تند طراحی نشود و تغییر فرم به آرامی
و تدریجی صورت گیرد .بهتر آن است که پس از صرف غذا ،کاربر بتواند
باقیماندۀ نوشیدنی را درون صراحی در یخچال نگهداری کند .بنابراین،
باید به ارتفاع صراحی و تناسب ابعاد آن با طبقات یخچالهای متداول
توجه نمود .صراحی باید دارای درپوش باشد تا در هنگام نگهداری در

یخچال بو و طعم دوغ تغییر نکند و یا نریزد .در طراحی فرم بدنه و وزن
صراحی حاوی دوغ ،برداشتن و گذاشتن با یک دست نباید از نظر طراح
دور بماند .همچنین برای نگهداری صراحی و جام در کابینت آشپزخانه،
محصول باید دارای کیفیت فرمی باشد که چینش مناسب در کنار بقیۀ
لوازم را فراهم کند .برای این منظور میتوان از بستهبندی محصول نیز
یاری گرفت.

بحث

محصوالت میتوانند عالوه بر ُبعد زیباییشناسی ،احساسات مختلفی را
ّ
گرفتن محصول در مخاطب
از طریق عملکرد ،هویت تجاری و نحوۀ بهکار ِ
تحریک کنند ( .)Desmet, 2003بهطور کلی ،در مقولۀ احساسات و
طراحی محصول ،دو نوع احساس وجود دارد .یکی احساسی که بیشتر
جنبۀ جسمی دارد و دیگری احساسی است که دارای جنبۀ ذهنی است.
ً
فیزیکی محصول،
احساسی که عمدتا جنبۀ ذهنی دارد نسبت به احساس
ِ
ْ
احساس از نوع ذهنی اغلب برمبنای حسهای مختلف
پیچیدهتر است.
فیزیکی در محصول ایجاد میشود و توصیف آن مشکلتر است (2004
 .)Cupchik,به همین دلیل ،این مطالعه با هدف واکاوی احساس
کاربر در مورد ظروف نوشیدنی دوغ برای بازتعریف بایدهای طراحی
احساسگرای جام و صراحی دوغخوری انجام شد .با آنکه دوغ بهعنوان
نوشیدنی سالم جایگاه خود را از گذشته تاکنون بهخوبی در سفرۀ
یک
ِ
ایرانی حفظ کرده است اما ،بر خالف گذشته کمتر در ظروف مخصوص
نوشیدنی بر سر سفره آورده میشود و بیشتر برای نگهداری و نوشیدن،
از بستهبندی پالستیکی آن استفاده میشود .با بررسی نتایج مصاحبه،
یکی از دالیل عدم تمایل کاربران به استفاده از ظروف نوشیدنی ،فرایند
توشو و نگهداری دوغ را در آن مشکل
استفاده از این ظروف بود که شس 
ارزیابی کرده بودند .کاربران در مواجه با نمونۀ جام و صراحی قاجار تمایل
به تملک محصول را داشتند ولی نه بهعنوان یک محصول کاربردی.
فرم و طرح جام و صراحی اگرچه از نظر بصری خوشایند است اما ،این
اشیاء پیرامون کاربر امروز همخوانی ندارد .از سوی
فرم با سایر فرمهای
ِ
دیگر ،ویژگیهای فیزیکی محصول بر تجربۀ احساسی آن و درک کاربر از
کیفیت نوشیدنی اثرگذار است .چنانچه در آزمودن دوغ در لیوانهایی با
فرم متفاوت ،رایحۀ دوغ در لیوان با دهانۀ تنگ بیشتر و خوشایندتر درک
شد .این نتیجه با نتایج مطالعات کاوازانا و همکاران ( )2017و اسپنس
و وندورن ( )2017همسو است .همچنین وزن محصول بر درک طعم و
حتی ارزش نوشیدنی اثرگذار بوده و هرچه ظرف سنگینتر باشد نوشیدنی
خوشمزهتر و ارزشمندتر ارزیابی میشود که یافتههای مطالعه پیکارس و
همکاران ( )2011را تأیید میکند.
طراحی محصول بر اساس اصول طراحی احساسگرا ،نیازمند توجه به
هر سه سطح طراحی غریزی ،رفتاری و تفکری است .برای پاسخگویی به
الزامات طراحی در سطح غریزی ،انتخاب فرم و طرح در کنار عوامل دیگر
چون رنگ و وزن محصول و اثر آن در احساس حاصل از در دست گرفتن،
در انتخاب اولیه اثر از سوی مخاطب مؤثر است .در طراحی جام و صراحی
دوغ ،لیوان با فرم اللهایشکل و دهانۀ تنگ و وزنی بیشتر از محصوالت
مشابه ،میتواند پاسخگوی سطح غریزی رویکرد طراحی احساسگرا
باشد .رعایت اصول ارگونومی در طراحی صراحی و جام ،طراحی رفتاری
محصول را تأمین میکند .مواردی چون لبه بدون برجستگی لیوان ،وزن
و چنگش مناسب صراحی ،قطر مناسب لبۀ لیوان و شستوشوی راحت
ظروف (با توجه به چرب بودن نوشیدنی) مواردی است که توجه به آنها
در سطح رفتاری الزم است .مرجع قرار دادن فرم و تزئینات صراحی و جام

دورۀ قاجار ،طراحی محصول جدید را در سطح تفکری مخاطب تثبیت
بودن طرح برای سفرۀ ایرانی را به ارمغان
میکند و حس اصالت و ایران ِ
میآورد.

نتيجه
برخالف خوراک جامد ،نوشیدنی بدون ظرف نمیتواند عرضه شود .در
واقع ظرف به نوشیدنی شکل و ّ
هویت میدهد و سبب درک بهتر آن
توسط نوشنده میشود .نوشیدنی دوغ هنوز هم در سفرۀ ایرانی جایگاه
ویژهای دارد .با اینحال ،ظروف نوشیدنی تولید ایران ،قابلیت رقابت
با نمونههای خارجی را ندارند .استفاد از ظروف مخصوص نگهداری و
نوشیدن دوغ عالوه بر آنکه به سفرۀ غذا زیبایی و ّ
هویت میبخشد انتقال
آداب و رسوم فرهنگی خوردن و نوشیدن بین نسلها را ممکن میسازد.
کارکرد مطلوب
طراحی زیبا و خوشایند باشد و
چنانچه محصول دارای
ِ
ِ
قابل فهمی را برای کاربر فراهم نماید فقط تأثیرگذاری وجود دارد ،اما
و ِ
بدون تفسیر یا آگاهی .زیبایی از تفکر آگاهانه و تجربه بهدست میآید و
تحت تأثیر دانش ،یادگیری ،و فرهنگ قرار دارد .بنابراین ،چنانچه طراحی
صراحی و جام پاسخگوی هر سه سطح طراحی احساسگرا باشد عالوه بر
آنکه قابلیت رقابت با نمونههای مشابه خارجی را خواهد داشت ،کاربر
احساس رضایت حاصل از تملک ،نمایش و استفاده از آن را بهصورتی
خوشایند درک خواهد کرد.
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