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گونه شناسی خودروهای سواری سدان موجود در بازار 
جهانی به وسیله ی بررسی قوانین شکلی استایل
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چکیده
خودروهای ســواری سدان، امروزه به  عنوان یکی از پرطرفدارترین محصوالت صنعتی شناخته می شوند.  از ابتدای 
پیدایش اولین نمونه ها توسط هنری فورد و کارل بنز تاکنون دسته بندی و بازشناسی خودروهای سواری بر اساس 
دســته ای از اســتانداردهای فنی و یا معیارهای تجربی بوده و نه از نگاه طراحان و استایلیســت ها که بر محتوای 
فرم و معیارهای زیبایی شناســی بصری تمرکز دارند. در این پژوهش به گونه شناســی استایل خودروهای سواری 
ســدان موجود در بازار جهانی پرداخته  شده اســت. برای این منظور چهره ی 40 نمونه خودروی سدان متعلق به 
ســال های2013- 2014 از سی  و دو نشان خودروساز، بر اســاس عامل های زیبایی شناسی استایل و ویژگی های 
فرمی مورد تجزیه  وتحلیل قرارگرفته اســت.  نتایج، وجود سه گرایش اصلی و دو گرایش فرعی را بر اساس محتوا 
و فرم نشان می دهد. نام گذاری این گرایش ها بر اساس فراوانی عامل های فرمی رویکردهای طراحی در هر گرایش 
صورت گرفته اســت. نمودارهای فراوانی ســرگروه ) اجزای بدنه( در هر گرایش، پراکندگی ســرگروه ها، فراوانی 
کشــورها در هر گرایش و نیز اســتایل در این گونه را روشن تر ساخته اســت. در نهایت بر اساس یافته های فوق، 
فضاهای بکر طراحی استایل در گونه ی سدان شناسایی  شده است. به دلیل استفاده ی خودروسازان از زبان طراحی 

واحد برای تمام گروه های خود یافته های این پژوهش می تواند برای تمامی گونه های خودرو معتبر باشد.
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 استایل1 گونه های مختلف خودروهای سواری نظیر خودروهای 
ســدان2 به  عنوان اولین و اصلی ترین عنصر جذب مشتری، پس از 
سال ها تکامل و تحت تأثیر عوامل مختلف امروزه دارای رویکردها و 
گرایش های متنوعی است. کنکاش در سیر تکامل استایل خودروها 
به عنوان یکی از محبوب ترین محصوالت ســاخته  شــده ی بشــر 
دگرگونی های ســبک زندگی، دالیل شکل گیری گونه های جدید 
خودروها و اســاس استایل گونه های کنونی را آشکار ساخته است 
)Berger, 2011(.  امــروز در دوره ی هفتم تکامل فرمی اســتایل 
خودروها )Jaafarnia & Bass , 2011, 8-12(، نتایج این تحقیق 
می تواند درآشکارســازی موقعیت فعلی خودروهای سدان از منظر 
طراحی استایل، فضاهای بکر طراحی، شناسایی و نقشه برداری از 
گرایش های موجود و تخمین روند آینده ی طراحی استایل حیاتی باشد.

تاکنون دســته بندی اســتایل خودروها از اصل"تبعیت فرم از 
عملکرد"پیروی کرده و اســتانداردهای فنــی و تجربی معیارهای 
اصلــی در بازشناســی گونه های خــودرو بوده اند. شــناخت این 
گرایش هــا بــر اســاس پارامترهای زیبایی شناســی3 اســتایل و 
قوانین شــکلی4 کالس ســدان کــه در واقع هویــت محصولی5 
ایــن دســته از محصوالت هســتند، موضوع این مطالعه اســت.

نخستین گونه های وسایل نقلیه در سال 1885 بدون پوشش و 
بدنه بودند. تمرکز ســازندگان و مخترعین همانند دیگر محصوالت 
صنعتی ابتدایی، بروی مسائل فنی بود و نه فرم. اولین خودرو از یک 
موتور، سه چرخ و یک فریم تشکیل شده بود و تمامی ساختار داخلی 
در معرض دید قرار داشت )Jaafarnia & Bass , 2011, 6(. اولین 
خودروهای دارای بدنه همانند فوردT در سال1913، دارای استایل 
ظاهری مشخص، فاقد تزئینات و عملکردی بود که رقیبی نیز نداشت. 

آمریکا در دهه ی20میالدی ازنظر توسعه ی علوم و فناوری از دیگر 
کشورهای صنعتی پیشی گرفت و همزمان گسترش تبلیغات برای 
فــروش محصوالت صنعتی موردنیاز طبقه ی مرفه آمریکا درجریان 
بود. پس از رکود اقتصادی آمریکا استایلینگ6 به وجود آمد، به تدریج 
استایل خودروها از تنوع برخوردارشدند و استایلینگ یکی از ارکان 
 .)Hauffe, 1996( جذب مشــتری و زندگی به سبک آمریکایی شد
استایل محصول امروزه عنصری نظام مند است که از طریق قوانین 
شکلی و زیبایی شناسی قابل تشکیل و تحلیل است. قوانین شکلی 
مجموعه ای از خطوط و اشکال پایه ی هندسی است که در ترکیب 
و هم نشــینی باهم تشکیل مجموعه ای یکپارچه ی داده و مفهومی 
قابل شناسایی را پدید می آورند )Chen, 2007, 2(. قوانین شکلی 
درواقع مجموعه ی اصول و قوانین هندسی هویت محصول هستند 
و حتی هر نشــان تجاری مشخص دارای مجموعه ی بخصوصی از 
 Mccormack(  عناصر بصری است که می تواند منحصربه  فرد باشد
Cagan, 2002 &(. تاکنون بسیاری از محصوالت صنعتی از نظر 
استایل مورد تحلیل قرارگرفته اند. نظریاتی پیرامون گونه شناسی7  
خودروهای کوپه و شاسی بلند8 با استفاده از قوانین شکلی ترسیمی 
ارائه شده است )Orsborn et al, 2008(. در زمینه ی گونه شناسی 
خودروهای ســواری بر اساس ســیر تکامل تاریخی نیز تحقیقاتی 
انجــام شــده اســت )Jaafarnia & Bass , 2011(. همچنیــن 
نگارنده ی اول این مقاله طی تحقیقات پایان نامه ی کارشناسی ارشد 
در ســال 1392 بــه این موضوع پرداخته اســت. در این پژوهش 
به منظور شناســایی گرایش ها و زیرگونه های خودروهای سدان از 
قوانین شکلی و زیبایی شناسی برای تعریف مدلی تحلیلی به منظور 
سنجش استایل نمونه های روز و تحلیل آماری استفاده شده است. 

مقدمه

1. مفهوم استایل

قدمت اصطالح استایل و پیدایش آن تقریباً به اواخر قرن نوزدهم 
بازمی گــردد. زمانی که به تدریج ســبک های مختلفی درهنرهای 
تجســمی و ادبیات بــروز کردند و نیاز بود تا بین این ســبک ها، 
نشانه ها و کارکردهای بصری آنها تمایزی آشکار ایجاد شود. استایل 
در طراحی صنعتی مجموعه ای از قوانین و نشانه های معینی است 
کــه می توان آنها را به گونه ای زیبایی شناســانه با یکدیگر ترکیب 
نمود )حکیمی، 1389، 46(. " اســتایل برای توصیف کیفیت های 
مشخص شکل و فرم استفاده می شود. یک فرم به یک استایل نیاز 
دارد تا ظاهر آن را آشــکار کند" )Prats et al, 2006(. " استایل 
به طورمعمول زمانی شناخته می شود که یک شخص و یا گروهی از 
اشخاص قادر به درك خصوصیات آشنایی در یک محصول باشند". 
براین اســاس استایل، بســتر هویت اثر، محصول و بستری برای 
نمایش مفهوم مستتر در آن است. طراحی استایل نیز بر این اساس، 
طراحی ظاهر فرمی اثر و محصول است. در دنیای طراحی خودرو9، 

اســتایل اولین عامل جذب کننده ی مشتری و ترابری برای انتقال 
مفاهیم، پیام های بصری و زبان طراحی به کمک قوانین شــکلی 
است. کار یک استایلیست استفاده از امکانات و ابزار بصری موجود 
برای خلق فرم ها و اشکال خوشایند و زیبا برای بدنه است که بتوانند 
.)Tovey, 1997, 10( وظایف عملکردی خود را نیز انجــام دهند

2. گونه ی خودروهای سواری سدان

گونه شناسی یا نوع شناسی تکنیکی برای شناخت و دسته بندی 
نظام یافته ی پدیده هاســت، به  عبارت  دیگر طبقه بندی مشاهدات 
برحسب صفت های آنها بروی دو متغیر یا بیشتر و نیز کاهش فضای 
متغیرهاست.)Babbie, 2007, 184; Capecchi, 1968, 9( گونه ی 
سدان در قرن نوزدهم به اتاق کالسکه ها گفته می شد و ریشه ی این 
کلمه به Sedia، که یک کلمه ی ایتالیایی است بازمی گردد و نوعی 
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گاری دستی متعلق به جنوب ایتالیا و ناپل10 در قرن شانزدهم بوده 
است )Jenkins, 1933, 240- 242(. بارونق صنایع خودروسازی به 
همت بزرگانی چون فورد و دایملر به تدریج این اصطالح توسط رنو 
برای شکل عمومی اولین بدنه ها استفاده شد. ویژگی هایی که عموماً 
به عنوان عالئم کالس سدان شناخته می شوند، عبارت اند از:"سقف 
ثابت، صندوق عقب حجیم و مجزا، جانمایی سه جعبه ای برای بخش 
بار، اتاق و موتور، فضای بار اغلب در پشت  و موتور درجلوی خودرو، 
دو ردیف صندلی، گنجایش حمل چهار یا پنج سرنشین، دو یا چهار 
درب در کنار بدنه" )Macey & Wardle, 2009(. خودروهای سدان 
Commis-( هستند FوE ,D ,C  در کالس بندی اروپایی شامل گروه

.)sion of the european comunities, 1999

3. گرایش های تاریخ طراحی استایل خودرو

تحوالت و تکامل خودرو در تاریخ نشان می دهد که نخستین 
و مهم ترین گروه از وسایل نقلیه ی خانوادگی گونه ی خودروهای 
سواری سدان بوده اند، در این میان تغییرات اقتصادی، تکنولوژی، 
فرهنگی و اجتماعی همگی استایل آن را تحت تأثیر قرار داده اند. 
پژوهشــی درزمینه ی اســتایل خودروهای سدان، مراحل تکامل 
آنهــا  تحــوالت طراحی اســتایل را به ترتیب بــه هفت دوره ی 
مختلف تقســیم کرده  اســت، که عبارت است از: عصر اختراع11، 
عصر نوآوری12، عصر تولید13، عصر کپسولی14، عصر کالسیک15، 
. )Jaafarnia & Bass , 2011(17عصر یکپارچگی16، عصر مدرن

      عصر اختراع با اولین آزمون  وخطاها توسط مخترعینی نظیر 
کارل بنز18  آغاز شــد. پس  از آن عصر نوآوری تأثیرپذیری اســتایل 
خودروها از سبک زندگی، نوآوری های تکنولوژی و حرکت به سمت 
یکپارچگی را به همراه داشــت. در عصر تولید اســتایل خودروهای 
سواری بسیار متأثر از نوآوری های تولید و صنعت بود، سپس طراحان 
به این نتیجه رسیدند که ایجاد فضایی بسته برای شکل خودرو و نیز 
تقسیم بندی این فضاها برای مصارف مختلف می تواند بیان احساسی 
متفاوتی برای مصرف کننده به ارمغان بیاورد و این گونه عصر کپسولی 
آغاز گشت. آغاز عصر کالسیک از سال های 1930 تا 1940، پیشرفت 
تکنولوژی، نوآوری هــای هوافضا و ازجمله ایرودینامیک19 این اجازه 
را به طراحان داد که کمتر از اشــکال و فرم های گوشه دار و بیشتر 
از منحنی ها و سطوح محدب اســتفاده کنند و فضای بار را نیز در 
جانمایی ساختاری خودرو  وارد کنند. دوره ی یکپارچگی با وقفه ای 
چندساله پس از جنگ جهانی دوم آغاز شد. در این دوره تمرکز، بروی 
طراحی و ایمنی بود و استایل ها بسیار به خودروهای امروزی شباهت 
داشته است، طراحی نیو اج20، استفاده از فرم های تیز و دماغه هایی 
به شکل هواپیما، ابعاد درشت بدنه، شکوفایی اقتصادی و تکنولوژی 
 .)Hauffe, 1996( آمریکا پس از جنگ جهانی در خودروها بروز یافت
از حدود ســال های 1968تا به امروز نیز عصر مدرن آغازشده است. 
طراحــان این عصر نه تنهــا اصول کارکــردی را در طرح ها در نظر 
 Jaafarnia(می گیرند، بلکه به دنبال اهداف احساسی خود نیز هستند
Bass, 2011 &( . درون مایــه ی اصلــی فرم هــا عبارت اســت از: 

تصویر1-خط چین ها بخشی از اجزا و قوانین شکلی در نمای جلوی خودروهای سدان 
(Zhao et al,2007) و ( Evanchik ,2007) :هستند. ماخذ

انعکاس مفهوم فردیت، ایجاد شخصیت و نقطه ی توجه، ایجاد حس 
پیشــرفته بودن با اســتفاده از جزئیات، خطوط و سطوح شکسته .

4. قوانین شکلی و هویت محصول

هویــت محصولی جزئی از هویت نشــان تجاری واحد اســت. 
درواقع یک استراتژی است که دربرگیرنده ی اصول و فلسفه ی یک 
شیء مشخص، به منظور انتقال و رساندن تصویر شیء به عنوان یک 
مجموعه ی واحد و قابل شناسایی است. هویت محصولی همچنین 
وحدت فرمی طرح را بین خطوط محصول تقســیم می کند و آن 
را ادامه می دهد تا مشــتری تصویرنمادین واحدی را به یاد بیاورد 
 .)Ahn, 2007, 16-27( و برای مدتی طوالنی نمادســازی کنــد
هویت محصول به مشــتری اعالم می داردکه در حال مشــاهده ی 
یک خودروی سواری است و استایل در ادامه به مشتری تعلق فرم 
خودرو به گونه ی ســدان را یادآور می شود. قوانین شکلی به مدت 
بیش از دو دهه به  عنوان ابزار طراحی محاســباتی برای بازنمایی 
طراحی مصنوعات استفاده شــده است. به وســیله ی رابطه ای که 
شکل ها ازنظر سه بعدی باهم دارند، می توان قوانین شکلی را نوشت. 
این قوانین با هویت محصول تلفیق  شده و استایل را ایجاد می کند 
)Orsbornet al, 2008(. قوانین شــکلی همانند قوانین نوشتاری 
دارای دو مجموعه است: اشکال پایه و الفبای شکلی که به همراهی 
یکدیگر نهایتاً نشان می دهند که یک شکل پیچیده چگونه بامهارت 
ساخته شــده اســت )Chen  et al, 2007, 2(. قوانین شکلی این 
امکان را به نشان های تجاری می دهند تا بدانند در مقایسه با رقبا 
چه حد می توانند گســترش یابند و تا چه اندازه می تواند ارجاعات 
تاریخی را با نیازهای بصری مشتری و گرایش های صنعتی روز تلفیق 
کنند )Mccormack & Cagan, 2002, 273-290(. استخراج و 
یا تعریف قوانین شــکلی برای زبان طراحی21 نشان تجاری درواقع 
نوعی نگاه خاص و کمی در فرآیند آنالیز گشــتالت محصول تلقی 
می گــردد. پارامترهای فرمی هویت محصولی خودروهای ســدان 
شامل: زاویه ی شیشه های جانبی22، خط سقف23، برجستگی روی 
کاپوت24، چهره25، جلو پنجره26، مه شکن27، ستون اول28، خط زیر 
شیشــه ی جلو29، خط مقطع کناری30 در تصویر 1 نشان داده شده 
اســت )Zhao et al, 2007( و در جدول1 تشــریح شــده است.

گونه شناسی خودروهای سواری سدان موجود در بازار جهانی
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5.تجزیه  وتحلیل

هدف از این مطالعه بررســی فرمی اســتایل خودروهای سدان 
موجود در بازار جهانی به منظور شــناخت بخشــی از گرایش های 
روز خودروســازان در این گونه است. تاکنون در این حوزه اساس بر 
معیارهای ســاختاری و فنی بوده اســت، لذا در این تحلیل نگاهی 
زیبایی شناسانه به استایل با توجه به آنالیز گشتالت و برای نمای جلو 
صورت خواهد گرفت. بر طبق گزارش های ســازمان آمار و بازاریابی 
آمریــکا31 70 درصد از رانندگان، 83 درصــد ازمردان و 64 درصد 
از زنــان ترجیح می دهند که خودروهــا را از روی چراغ های جلو و 
جلوپنجره شناسایی کنند، که این آمار در سال 1985به ترتیب 73 
و 42 درصد بوده است" )Welsh, 2006(.  به کارگیری خصوصیات 
شخصیت انسانی به منظور تشخیص محصول از دیگر محصوالت و 
 Dumetriscu,( قضاوت احساسی در ارتباط با آن تعیین کننده است
2007(."خودروسازان مدت ها از چراغ ها به عنوان چشم، از سپر به عنوان 
.)Welsh, 2006, 1( "چانه و از جلوپنجره به عنوان دهان یادکرده اند

1,5.روش شناسی
به منظــور اجرای این پژوهش پــس از نمونه گیری طبقه ای 
از تمامی خودروســازان حاضر در بازار و گردآوری نمای جلوی 
نمونه ها دسته ای از عامل های )فاکتورها( فرمی و زیبایی شناسی 
بــرای نمای جلــو دســته بندی و کیفیت بصری آنهــا تعیین 
می گردد. عامل های فرمی و قوانین شکلی، معیار مناسبی برای 
این بررســی است، چراکه هم طراحان و هم مشتریان بر اساس 
 Orsborn  et( آن به سنجش اســتایل یک خودرو می پردازند
al, 2008(. پــس از بررســی نمونه ها بر اســاس این فاکتورها، 
اطالعات حاصل با اســتفاده از روش های " تئوری کمی سازی 
نوع سوم") QT III(32و "دســته بندی خوشه ای"33 )CA( مورد 
تجزیه  و تحلیل و گروه بندی قرار می گیرد. با بررسی خروجی ها 
گرایش های طراحی، مشــخصه های گونه ی ســدان، هرکدام از 
گرایش ها بر اســاس اجزای اصلی اســتایل و کشورهای سازنده 
مورد واکاوی قرار خواهد گرفت. تصویر 2 روند و مراحل مختلف 

این تحقیق را نشان می دهد.
جدول 1 - اجزا و قوانین شکلی در نمای جلوی خودروهای سدان و شرح آنها. 

تصویر2- روند انجام تحلیل و گونه شناسی در این پژوهش. 
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2,5. گردآوری نمونه ها
پس از شــناخت چارچوب مطالعه بر اســاس هدف تحقیق، 
گــردآوری نمونه های مورد نیاز آغاز شــد. نمونه ها از بین تمامی 
نشــان های خودروسازی در ســطح جهان جمع آوری شده، الزم 
به ذکر اســت که برخی از نمونه ها به دلیــل عدم وجود تصاویر 
مناســب برای نمای روبرو از این بررســی حذف شده اند. به دلیل 
شــناخت کلی نگارندگان این مطالعه از همگونی محصوالت هر 
نشــان و اســتفاده از زبان طراحی واحد، از روش " نمونه گیری 
طبقه ای"SS(3 4( استفاده شد. بدین منظور برحسب معیار نشان، 
نمونه هــا از مجموعه ی همگون هر خودروســاز به طور تصادفی 
انتخاب شده اند که این روش خطای نمونه گیری را کاهش داده و 
نمونه های انتخاب شده معرف مناسبی برای طبقه ی خود خواهند 
بود. بدین ترتیب  تعداد 40 خودرو متعلق به ســال های 2013- 
2014  از تعداد32 نشــان و از سه قاره ی آســیا، اروپا و آمریکا 
انتخاب شــد. برای سنجش دقیق تر گشتالت، تالش شده است تا 

از سایت هر خودروساز نماهای مرجع تهیه شود.

3,5. استخراج فاکتورهای زیبایی شناسی و تحلیل
تعیین فاکتورهای زیبایی شناســی و قوانین شکلی مجموعاً 
آن را ویژگی– خط)Zhao et al , 2007( ، بر اســاس تحقیقات 
آزبورن و مک کورمک35 در زمینه ی قوانین شــکلی و توسعه ی 
آنها با اســتفاده از گشتالت صورت گرفته و به صورت پارامتریک 
بــه کیفیت های بخش های تشــکیل دهنده ی هــر جزء بصری 

بیشــتر توجه شده است. آنچه توســط آزبورن ارائه  شده نسبت 
بــه تحقیقات ژائو36 دارای توجه بیشــتری بــه کیفیت خطوط 
اســت، اما نوع نگاه آزبورن و نیز عامل های نهایی او قابل تحلیل 
بصری مشخص و قابل درك نیست و تنها بنیانی برای روش های 
مهندسی شده طراحی و اسکچینگ محسوب می گردد. برای این 
منظور از خصوصیات شناخته شده ی گرایش های تاریخ طراحی 
استایل نظیر گرایش های مدرن، کالسیک نیز استفاده شود. در 
تعیین این عامل ها از مشاوره ی برخی از طراحان، صاحب نظران، 
مســئول طراحی فرم گروه خودروســازی ایران خودرو به عنوان 
کارشناســان و در قالب مصاحبه استفاده شــده اســت. در این 
مرحلــه ابتدا اجزای اصلی بدنه )در قالب ســرگروه ها( در نمای 
جلو تعیین شــده و سپس جزئیات هر ســرگروه استخراج شد. 
بخشــی از تعداد 41 عامل نهایی استخراج شده و نیز سرگروه ها 
در جدول2 نشــان داده شــده اســت. هر عامل با دو مقدار0 یا 
1 نشان داده می شــود. عامل های تعیین شــده در این مطالعه 
ضمن بیشــتر بودن تعداد نســبت به تحقیقــات دیگر،کیفیت 
بصری هر جزء و کل چهره را پوشش می دهند. تصویر3 مقایسه 
بین عامل های استخراج شــده این تحقیــق و تحقیقات آزبورن 

)2008 ( را نشان می دهد.

4,5.تجزیه  وتحلیل و تفسیر یافته ها 
پس از بررسی نمونه ها بر اســاس عامل های فرمی و قوانین 
شکلی و تشــکیل جدول داده های پایه، داده های به دست آمده 
با اســتفاده از روش  QT III مورد تجزیــه  وتحلیل قرار گرفت 
و نمودارهــای توزیــع و پراکندگی عامل های زیبایی شناســی 
و نمونه ها اســتخراج شــد. نام گــذاری محورهــای اصلی این 
نمودار بر اســاس توزیع پراکندگی عامل های زیبایی شناسی در 
جهت های محورهــا، گرایش های کلی موجــود در مجموعه ی 
عامل ها و توزیع نمونه ها انجام  شــده اســت. با استفاده از روش 
CA فرآینــد گروه بندی نمونه ها انجــام گرفت که نتیجه آن در 

نمودار پراکندگی تصویر4 خروجی نشان شده است. 

حدودعامل فرمیکدسرگروه

شکل کلی بدنه

A

A1صاف=1منحنی =0صاف یا منحنی بودن خطوط افقی بدنه

A2صاف=1منحنی=0صاف یا منحنی بودن خطوط عمودی بدنه

A3تیز=1گرد=0تیز یا گرد بودن گوشه های دور بدنه

A4زیاد=1کم=0میزان انحنای گوشه های بدنه

A5مستطیل=1بیضی =0شکل کلی بدنه

تصویر3- سمت راست فاکتورهای فرمی استخراج  شده در این پژوهش و سمت چپ 
بخش ها و قوانینی که  بر اساس تحقیقات آزبورن و همکاران  نشان داده  شده است.  

جدول2- بخشی از عامل های فرمی تعیین شده برای تحلیل نمای جلوی خودروها. 

تصویر4 - نمودار پراکندگی نمونه ها و نیز گرایش های استخراج شده. 

گونه شناسی خودروهای سواری سدان موجود در بازار جهانی
 به وسیله ی بررسی قوانین شکلی استایل
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تصویر 8- نمودار فضاهای بکر موجود در طراحی استایل خودروهای سدان. 

تصویر5-  نمودار پراکندگی سرگروه های فرمی (اجزای بدنه) در 40 نمونه خودروی سدان. 

تصویر6- نمودار فراوانی سرگروه های فرمی در هر گرایش و مؤثرترین سرگروه ها. 

تصویر 7- نمودار فراوانی کشورهای خودروساز در هر گرایش گونه ی سدان. 

در نمودار پراکندگی تصویر5 یک محور،گرایش به دو ســبک 
مدرن و کالســیک را نشــان می دهد و محور دیگــر گرایش به 
فرم پردازی و یا محتوای فرم را نشان می دهد. سادگی و یکپارچگی 
از ویژگی های ســبک کالسیک و پیچیدگی از ویژگی های سبک 
مدرن در طراحی اســتایل است. در این نمودار تعداد 40 خودرو 
بر اســاس نمای روبرو به ســه دســته ی اصلی و دو گروه فرعی 
تقســیم شدند و برای هر دســته عناوینی بر اساس رویکردهای 
تاریخ طراحی اســتایل و نیز نســبت به موقعیــت قرارگیری هر 
مجموعــه در نمودار پراکندگی انتخاب شــد که گروه های اصلی 
عبارت اند از: کالسیک، اسپرت، مدرن و گروه های فرعی، ترکیبی 
و خنثی. در این دســته بندی گروه ترکیبی شــامل خودروهایی 
هســتند که تقریباً تمامی ویژگی های گرایش های دیگر را به طور 
نســبی دارا هستند و گروه خنثی شــامل خودروهایی است که 
هیچ  یک از خصوصیات گرایش های دیگر در آنها دیده نشده و یا 
بســیار خفیف هستند. به نظر می رسد گروه خودروهای خنثی از 
رویکردهــای طراحی خاص و اختصاصی تبعیت می کنند. نمودار 
پراکندگی فرمی ســرگروه ها )اجزای اصلی بدنه( استخراج شــده 
که در تصویر6 نشــان داده شده است. فراوانی هر سرگروه در هر 
گرایش نیز به دست آمد و میزان تأثیر سرگروه ها در خودروهای 

هر گرایش آشکار گردید.
      در تصویــر6 نمودارهــای فراوانی و مؤثرترین ســرگروه ها 
نشان داده شده است. داده های گردآوری شده پس از استخراج نتایج 
ازنظر روایی و پایایی موردبررسی قرار گرفت. توزیع داده های آزمون 
فوق نرمال شناخته شــده و ضریب آلفــای کرونباخ37 برای داده ها 
مقدار 0,704 است که میزانی مناسب است. از آنجا که عامل های 
زیبایی شناســی این تحقیق بر اساس مطالعات محققین ذکر شده 
در این تحقیق توسعه داده شده است، بنابراین مدل تحلیلی فرمی 
این پژوهش از صحت قابل قبولی برخوردار اســت. در تصاویر7 و8 
نمودارهای فراوانی کشورهای سازنده در هر گرایش و نیز فضاهای 

بکر طراحی در گونه ی سدان نشان داده  شده است.



83

نتیجه
اســتایل امروز خودروها پس از دوره های آزمون وخطا، اکنون 
به ثبات در روند تکامل دســت یافته و منبعی غنی برای شناخت 
رویکردهــای طراحی صنعتی عصر حاضر اســت. یافته های این 
پژوهش نشــان می دهد، گرایش اســپرت، بــروی پیچیدگی و 
مــدرن بودن در فرم تمرکز دارد و بیشــتر توســط آلمان، ژاپن 
و کره ی جنوبی اســتفاده می گردد. اجزایی نظیر "شــکل بدنه، 
شیشــه، کاپوت، چراغ و هود" همبســته بوده و مشــخصه های 
اصلی خودروهای این گرایش اند. کالســیک، دارای تعادل نسبی 
اســت، اما تا حدودی به سمت کالسیک و ســاده بودن در فرم 
گرایش دارد. این گرایش توســط آمریکا و ژاپن و نســبتاً آلمان 
و مالزی اســتفاده می گردد. در این گرایش اجزایی نظیر "شکل 
بدنه، کاپوت، جلو پنجره، شیشــه، چراغ و هود" همبســته بوده 
و مشخصه های اصلی هســتند. مدرن، بروی پیچیدگی و مدرن 
بودن در محتوا تمرکز دارد و بیشــتر خودروهای مدرن توســط 
آمریکا، ژاپن و ســوئد طراحی می شــود. مجموعه ی "هود، چراغ 
و جلوپنجره"همبسته بوده و مشخصه های اصلی این گرایش اند. 
ترکیبی، برروی ســاده و کالسیک بودن در محتوا تمرکز دارد و 
توسط فرانســه، ژاپن و ایران طراحی می گردد. "کاپوت، ستون، 
چراغ، جلوپنجره و هود"همبســته بوده و مشــخصه های اصلی 
هســتند. خنثی، تا حدودی بین ساده و کالسیک بودن در فرم و 
محتوا در تعادل اســت، اما بیشتر به سمت محتوا گرایش داشته 
و توسط کشورهای فرانسه و اســترالیا طراحی می شود."ستون، 
کاپوت، جلوپنجره و هود"همبســته بوده و مشــخصه های اصلی 

این گرایش اند. نتایج نشان دهنده ی سه مجموعه سرگروه )اجزای 
بدنه("چراغ، دیگر جزئیات و قوانین وحدت"، "کاپوت، ســتون 
اول"، "شیشــه و ســقف" در گونه خودروهای ســدان است که 
سرگروه های هر مجموعه باهم همبسته اند و شباهت فرمی دارند، 
بنابراین می توان این سه مجموعه را به عنوان مشخصه های هویت 
محصولی خودروهای سدان دانست. بیشترین تعداد سرگروه های 
مشترك متعلق به گرایش کالسیک بوده است که به نظر می رسد 
رعایت اصول بنیادی و ریشــه دار طراحی خودروهای ســدان از 
اولویت های این اســت. در این میان خودروســازان ژاپنی بیشتر 
از هر کشــور دیگری در اکثر زیرگونه ها حضوری برجسته دارند. 
بــا توجه به گرایش های موجود در گونه ی ســدان، فضاهای بکر 
طراحی اســتایل نیز آشــکار گردید که می تواند در آینده توسط 
خودروســازان موردتوجه قرار گیرد. وارد شدن به این حوزه های 
بکــر، عالوه بر ایجاد تنوع فرمی بیشــتر در بازار، موجب افزایش 
پویایی در طراحی خودرو شده و انتخاب های پیش روی مشتریان 
را افزایــش می دهد. به دلیل اســتفاده ی خودروســازان از زبان 
طراحی واحد برای تمــام گروه های خود، یافته های این پژوهش 
می تواند برای تمامی گونه های خودرو معتبر باشــد. در تحقیقات 
آینده می توان با تحلیل دو نمای پشت و جانبی و نیز استفاده از 
مقیاس های عددی )نظیر درجه ی زاویه ی خطوط، شعاع قوس ها 
و غیره( به  جای مقیاس 0 و 1 برای عامل ها، به نقشه ای جامع تر 
از اســتایل کنونی خودروهای ســدان و اساســی قدرتمند برای 

تخمین روند آینده ی استایل خودروها دست یافت.

پی نوشت ها

1  Style.
2  Sedan Cars.             
3  Aesthetic.
4  Shape Grammer.                          
5  Product Identity.
6  Styling.
7 Typology.
8 Coupe & SUV Cars.
9 Automotive Design.        
10  Naples.
11  Invention Era.           
12  Innovation Era.         
13 Manufacturing Era.
14  Capsule Era.
15  Classic Era.
16  Integration Era.
17  Modern Era. 
18 Karl  Benz.
19 Aerodynamic.

20 New Age.   
21  Design language.
22 Tumblehome.
23  Header.
24  Strake.
25  Facia.
26  Grill.
27  Fog Lamp.
28  A-Pillar.
29  Plenum.
30  Section Line.
31  CNW.

Quantification Theory Type III : 32  ایــن روش یکی از تکنیک های 
چهارگانه ی "تئوری کمی سازی" است که برای کمی سازی متغیرهای کیفی 

در دهه ی 50 توسط هایاشی ارائه شده است.
Cluster Analysis  33  : در این آنالیز نمونه های موجود بر اســاس وجود  
عامل های مشترك  دسته بندی خوشه ای می گردند.  در این پژوهش آنالیز فوق 
با نرم افزار SPSS 16 و از طریق حالت Hierarchial Cluster  انجام شده است.

Stratification Sampling :  34 در ایــن نــوع نمونه گیــری، تعــداد 

گونه شناسی خودروهای سواری سدان موجود در بازار جهانی
 به وسیله ی بررسی قوانین شکلی استایل
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متناســبی از عنصرهــا از زیــر مجموعه هــای همگــون جامعــه ی آماری 
کــه پیــش از نمونه گیــری گــروه بنــدی می شــوند، انتخاب شــده اند.     

35  Orsborn & Mccormack.              
36  Zhao.
37  Cronbach’s Alpha.
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