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 18/1/1399تاریخ پذیرش:      20/10/1398تاریخ دریافت:  

 چکیده

 تیروزافزون ظرف یریشاهد بکارگ ،میانسان باش نیادیبن یازهایدر باب ن یدیجد هیکه شاهد ظهور نظراز آن شیامروزه ب هدف:

استفاده از  حال،نی. با امیهست(  (HCI) انهیار-اطالعات و رشته تعامل انسان یفناور ژهیوعلوم، به ریدر سا هاهینظر نیموجود در ا

 یهاه بتواند فرصتفرامطالعه ک کیکه استفاده از  یدرحالخاص بوده است،  هینظر کی یریبه بکارگ ودهمواره محد ،یتیظرف نیچن

. پژوهش حاضر با فراهم آورد مغفول مانده است یو توسعه محصوالت تعامل یمرتبط با طراح دیجد یهادهیخلق ا یبرا یشتریب

آن  یهااستخراج مؤلفه نیچنو هم یدر استفاده از محصوالت تعامل «ربرکا یروانشناخت نیادیبن یازهاین»از  یقیدق فیهدف ارائه تعر

 انجام شد.

ها نامه انیپژوهش، پا یآمار ۀها استفاده شده است. جامعداده لیو تحل یآوربه منظور جمع بیمطالعه از روش فراترک نیدر ا : روش

معتبر  یپژوهش یلمعو مجالت  یاطالعات یهاگاهیدر پا یزمان تیمرتبط با موضوع است که بدون محدود نیو الت یو مقاالت فارس

 خاب شدند.انت بیورود به فراترک یمناسب برا طیعنوان پژوهش با کسب شرا 45. اندافتهی نتشارداخل و خارج کشور ا

« انسان نیادیبن یروانشناخت یازهاین»از « کاربر نیادیبن یروانشناخت یازهاین»مفهوم  زیتما جادی: پژوهش حاضر در گام اول، با اهاافتهی

نموده  فیستخراج و تعرارا  نیادیبن یروانشناخت ازین مؤلفه 36و سپس در گام دوم تعداد  دهیرس میمفاه نیاز ا کیهر  فیبه تعر

 است. 

 یمحصوالت تعامل یاحطر ریکاربر در مس یروانشناخت یازهایاز مفهوم ن ترقیبه درک عم تواندیم قیتحق نیا جینتا اثر: اصالت

 یمحصوالت تعامل یعنوان نقطه شروع طراحبه توانیپژوهش را م نیشده در ا یمعرف یناختروانش یازهاین نی. همچندیکمک نما

 اطالعات و یدر حوزه فناور ژهیوخالقانه و تازه به یهادهیا جادیا یبرا یمیعظ تیتواند ظرفیم دیجد کردیرو نیدرنظر گرفت و ا

 اشد.و ... ب یاطالعات یهاستمیس ،یاانهیرا یافزارهانرم ل،یموبا یبردکار یهاچون برنامه یمحصوالت یطراح یبرا انهیرا-تعامل انسان

 ب،یکاربر، فراترک نیادیبن یروانشناخت یازهایانسان، ن نیادیبن یروانشناخت یازهاین از،یتجربه کاربر، ن  :یکلید هایواژه

 یمحصوالت تعامل
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 مقدمه 

آمده است.  دیپد دیواسط دهه نود و هزاره جداست که در ا یحوزه مطالعات کی( UX) 1تجربه کاربر

 تجربه کاربرتوجه دارد،  یاستفاده از فناور یکاربرد یهاکه عمدتاً به جنبه 2استفاده تیقابلپارادایم برخالف 

 ست( اHCI) « 3رایانه-ارتباط انسان»در رشته  یعاطف یهاو جنبه ییبایمانند ز یرکاربردیشامل عوامل غ

 تیقابل میدااکه در برابر پار«5ایجنبش مقابله» کیتجربه کاربر به عنوان . (2011، 4آویال، هورنبک-بارگاس)

 نیبا ا .(2009، 6الو وهمکاران) استفاده برخاسته است هنوز جوان بوده و مفهوم آن درحال رشد و تحول است

از  یدر توسعه انواع مختلف محصوالت فناور یقابل توجه ریتأث نیاز ا شیحوزه تجربه کاربر پ ،وجود

، 7پارتاال و کالینن) داشته است یاجتماع یهاو رسانه یافزارگرفته تا محصوالت نرم یکیزیمصنوعات مختلف ف

2011). 

مورد مطالعه قرار گرفته است. احساسات )برای مثال « تجربه کاربر»های متعددی از مفهوم تاکنون جنبه 

و  (دیرجوع کن (2007، 9کارتی و رایتمک)مثال به  ی)برارجوع کنید(، تجربه  (2009، 8آگاروال و مِیِر)به  

به کاربر مورد مطالعه قرار های تجرعنوان جنبهرجوع کنید( به (2015، 10پارتاال و کوجاال)برای مثال به (ارزش 

های مهم تجربه کاربر که در دو دهه اخیر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است اند. یکی از جنبهگرفته

 یاصل زهیکه انگ دهدینشان مهای متعددی در پژوهش 11بوده است. هسنزال« نیازهای روانشناختی کاربر»

مثبت  یکاربر تجربه کی نیاست؛ بنابرا یروانشناخت یازهایبرآورده کردن ن یتعامل یفناور کیاستفاده از 

 (.2018؛ هسنزال و همکاران، 2015)هسنزال،  است ازین برآورده شدن جهینت

بوده است  یانسان، همواره از موضوعات جذاب و مورد بحث حوزه روانشناس روانشناختی یازهاین

شناسان که البته هنوز شناسان، روانشناسان و جامعهانسان انیدر م نهیرید یبحث (2020، 12مومونو و کوفاریس)

 نیادیبن یازهایدر باب ن یدیجد هیکه شاهد ظهور نظراز آن شیامروزه ب .(2017، 13رابینز و جاج)هم ادامه دارد 
                                                           
1 User experience 

2 Usability paradigm 

3 Human-Computer Interaction (HCI) 
4 Bargas-Avila & Hornbæk 
5 Encounter Movement 

6 Law, Roto, Hassenzahl, Vermeeren, & Kort 
7 Partala & Kallinen 
8 Agarwal & Meyer 
9 McCarthy & Wright 
10 Partala & Kujala 
11 Hassenzahl 

12 Mamonov & Koufaris 
13 Robbins & Judge 
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. (2020، 1)وَنستینکیست و همکارانهستیم  علوم ریدر سا اتینظر نیروزافزون ا یریشاهد بکارگ م،یانسان باش

، علوم سیاسی (1992، 3نیف و همکاران)مکس، اقتصادی (2011، 2جانی و رِیچ)مطالعات اجتماعی رینظ علومی

 ویژهبه و (2015، 6)اِل ناگار، معماری (2019 ،5السبچ و پیپِر)، مدیریت رفتار سازمانی (1998، 4ویگینز)و حقوقی 

 رایانه.-رشته تعامل انسان

های های متعددی با رویکردی تجربی و مبتنی بر ظرفیتشرایانه، پژوه-تاکنون در رشته تعامل انسان

اند. نقطه مشترک های نیازهای روانشناختی به حل مسائل مرتبط با فناوری اطالعات پرداختهموجود در نظریه

 یدرحالباشد. های نیازهای روانشناختی میاین دست، بکارگیری یک نظریه خاص از نظریه هایی ازپژوهش

و  یمرتبط با طراح دیجد یهادهیخلق ا یبرا یشتریب یهافرامطالعه که بتواند فرصت روش کیکه استفاده از 

ن تعریف دقیقی داشتالبته الزمه رسیدن به این هدف،  فراهم آورد مغفول مانده است. یتوسعه محصوالت تعامل

نیازهای »فی از کاربر است، که این مهم، خود در گرو داشتن تعری« نیازهای روانشناختی بنیادین»از مفهوم 

فعلی پس از بررسی  و ایجاد تمایز بین این دو مفهوم است. بر همین اساس، مطالعه« روانشناختی بنیادین انسان

 فت.وش فراترکیب به اهداف ذکر شده دست خواهد یامبانی نظری و پیشینه پژوهش با استفاده از ر

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

بشر بوده است  یرفتارها ییبه چرا نیمحقق یهااز پاسخ یکیانسان،  نیادیبن یروانشناخت یازهاین هینظر

های نیازهای روانشناختی برای حل مسائل مختلف در خارج . همزمان با بکارگیری نظریه(2017، 7رایان و دسی)

از ابتدای هزاره جدید مورد توجه جدی  «رایانه -تعامل انسان »از حوزه روانشناسی، استفاده از آن در رشته 

پردازنده  های ]محصول[ای که با طراحی، ارزیابی و استقرار سیستم پژوهشگران این حوزه قرار گرفت. رشته

و « استفاده تیقابل» میگذر از پارادا بر این،. عالوه (1992، 8هِوِت و همکاران)تعاملی برای انسان در ارتباط است 

تمرکز صرف  یاطالعات، به جا یبر فناور یمبتن یِباعث شد تا طراحان محصوالت تعامل« تجربه کاربر»توجه به 

 .ندیوارد معادالت خود نما زیاو را ن یازهایو بالتبع ن «انسان»هایجنبه ،«رایانه» یبر رو

درک آن به عنوان پارادایمی برای بررسی « تجربه کاربر»یک رویکرد برای نزدیک شدن به مفهوم 

)هسنزال و است. چنانچه « قابلیت استفاده»نیازهایی فراتر از سطح نیازهای ابزاری مطروحه در پارادایم 

                                                           
1 Vansteenkiste, Ryan, & Soenens 
2 Jani & Reisch 
3 Max-Neef, Elizalde, & Hopenhayn 
4 Wiggins 
5 Elsbach & Pieper 
6 El Nagar 
7 Ryan & Deci 
8 Hewett et al. 
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با استفاده از روش فراترکیب، سه دورنمای « تجربه کاربر»با بررسی عمیق ادبیات حوزه  (2011، 1ترکتینسکی

 اند.برای این حوزه ترسیم کرده  1پژوهشی عمده مطابق با شکل 

 

 (2011)هسنزال و ترکتینسکی، دورنمای تحقیقات آتی در حوزه تجربه کاربر   (1شکل 

شود. خته میپردا« نیازهای غیرابزاری»در حوزه سوم که موضوع اصلی این پژوهش نیز هست به موضوع 

ختی ای( با نیازهای انسانی یا نیازهای روانشنااین حوزه غالباً با پشت سر گذاشتن نیازهای ابزاری )کاری یا وظیفه

 سر وکار دارد.

هرچند احساسات و عاطفه مثبت جزء الینفک از یک تجربه مثبت یا منفی است، برای کشف ارتباط 

بین نیازهای روانشناختی با سه جنبه یادشده در این بخش، باید به این سئوال کلیدی پاسخ داده شود که احساس 

، 2پاسخ به این سئوال، )شلدون و همکاران شود؟ درمثبت ایجاد شده در یک تجربه مثبت از کجا ناشی می

-مراتبی مازلو، نظریه خودهای مهم نیازهای روانشناختی همچون نیازهای سلسلهبنای تئوریبر م (2001

نیاز روانشناختی بنیادین ادعا دارند برآورده شدن این نیازها همبستگی  10و... با ارائه فهرستی از  3گریتعیین

 در تجارب زندگی دارد.  -حداقل مثبت-باالیی با ایجاد احساسات 

دارد مثبت  احساساتبا شدت  یمثبت یهمبستگ ،ازین برآورده شدن زانیمها نشان داد که ه آنمطالع جینتا

ها نشان دادند که و هرچه شدت برآورده شدن نیاز باالتر باشد، میزان احساسات مثبت باالتر است. همچنین آن

شود وانشناختی برچسب زده مینیازها مستقل از یکدیگر هستند. بنابراین هر تجربه مثبتی که بر اساس یک نیاز ر

خاص  یازهاین توانند بر اساسمی بخشتی، تجارب رضابیانی دیگر بهبندی بر اساس نیازها هستند. قابل دسته

های مطالعاتی زیادی برای پژوهشگران بعدی فراهم آورد. بندی شوند و این نتیجه، فرصتو طبقه تفکیک

 یطراح یهایفائق آمدن بر دشوار یبرا یکردیرو تواندیم یروانشناخت یازهایتجارب بر اساس ن کیتفک

موجود در  یغن یهاهیو نظر پژوهشهااستفاده از  ازها،یتجارب بر اساس ن کیتفک تیمز نیتجربه باشد. همچن

                                                           
1 Hassenzahl & Tractinsky 
2 Sheldon, Elliot, Kim, & Kasser 
3 Self-Determination Theory 

نیازهای 
غیرابزاری 

(روانشناختی)

جنبه تجربی 
تعامل

جنبه های 
عاطفی و 
احساسی 

تعامل
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  سازد.ی را ممکن میرشته روانشناس

توسط  راً یاخ ی کهکاربران در پژوهش یو وفادار یروانشناخت یازهاین نیارتباط بکه سرانجام این

نقش  یروانشناخت یازهایاعتقاد دارد تحقق ن یشده است. و دهیکش ریشده به تصو انجام (2018، 1کاکار)

 ییسودمندگرا ،ینیآفرلذت یهاادراک شده از محصول )شامل جنبه یهاارزش نیدر رابطه ب ایکنندهلیتعد

 دارد. یتعاملکاربر نسبت به محصول  یوفادار زانیبر م ری( و تاثیو اجتماع

 یازهاینبر انواع  یو مبتن ییتجر کردیرو کاز ی HCIهمچنین، تاکنون پژوهشهای متعددی در حوزه 

ها از یک غالب این پژوهش اند.پرداخته یمسائل مربوط به استفاده از محصوالت تعامل یبه بررس یروانشناخت

گری دسی و تعیین -ودخ(، نظریه 1954)مراتب مازلونظریه خاص در حوزه روانشناسی همچون نظریه سلسله

 اند.( و ... استفاده کرده2001گانه شلدون و همکاران )(، نیازهای ده1985رایان )

 یازهاین نیتأم یبرا سبوکیف یشبکه اجتماع تیظرفدر بررسی  (2020، 2هافتون و همکاران)پژوهش 

 یبر وفادار های کیفی محصولجنبه راتیتأثدر بررسی  (2018کاکار، )مراتب مازلو، مطالعه سلسله روانشناختی

ی، گرنییتع-خود یمطرح شده در تئور یروانشناخت یازهاین افزاری با استفاده ازت نرمکاربر به محصوال

در واکاوی نیازهای روانشناختی محقق شده در  (2017، 4لی و هووی)و  (2017، 3سان وهمکاران)های پژوهش

مراتب مازلو، ده از تئوری نیازهای سلسلههای کاربردی موبایل از طریق بررسی نظرات کاربران با استفابرنامه

 یتیداوطلبانه اقدامات امن یریجهت بکارگکاربران  یهازهیکشف انگدر  (2017، 5کراس و همکاران)پژوهش 

با استفاده از ده نیاز روانشناختی بنیادین معرفی شده در مطالعه شلدون  هوشمند یهادر تلفن یخصوص میو حر

ی مراتبسلسله یازهاین سازیمدلو که در دو مطالعه به مقایسه  (2014، 6کنگ و جانگ) و همکاران و نهایتاً مقاله

های اخیر ترین پژوهشپردازد؛ اینها از مهممی هوشمند یهااستفاده از تلفن ی دراو کره ییکایآمر کاربران

حل مسائل های نیازهای روانشناختی به های موجود در نظریهباشند که با رویکردی تجربی و مبتنی بر ظرفیتمی

 اند.مرتبط با فناوری اطالعات پرداخته

با استفاده از نیازهای بنیادین  2011باشد. او در سال می 7یکی از پژوهشگران پرکار در این زمینه پارتاال 

 در روانی نیازهای از مجازی دنیای فعال کاربران رضایت میزان بررسی( به 2001گانه شلدون و همکاران )ده

کاربر دنیای مجازی  258 خارج از آن پرداخت. او با استفاده از یک نظرسنجی آنالین جهانی از و دنیای مجازی

                                                           
1 Kakar 
2 Houghton, Pressey, & Istanbulluoglu 
3 Sun et al. 
4 Li & Hovy 
5 Kraus, Wechsung, & Möller 
6 Kang & Jung 
7 Partala 
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 نشان «زندگی دوم» از استفاده انگیزه عنوان به را ارتباط به نیاز کیفی، هاینشان داد که یافته 1«زندگی دوم»

منبعی  خوددرمانی، :دهدمی نشان این دنیای مجازی از استفاده هایانگیزه در را اصلی موضوع پنج و دهدمی

تازگی  و اکتشاف عنوان به و خود بیان برای ابزاری اجتماعی، هنجارهای از رهایی ای،های لحظهبرای خوشی

گانه معرفی شده توسط  10های ، با استفاده از ارزش2015. در ادامه، او و همکارش در سال (2011رتاال، پا)

 خدمات تعاملی و محصوالت از تفادهاس زمینه در شمولجهان انسانی هایارزش نقش بررسی به (2007) 2شوارتز

 ارزش راستای در هم خدمات و محصوالت ارزیابی در جهانی ارزش تمامی ده که داد نشان نتایج. پرداختند

که  هاییارزش عنوان گرایی و کنترل بهفعلی، لذت نمونه در .هستند مرتبط هابا آن تضاد در هم و کاربران

 بندیها را دارند، رتبهارزش با مطابق خدمات و محصوالت ت در ارزیابیبیشترین تکرار حضور و بیشترین اهمی

 برای اما شد، داده امتیاز هاارزش با تضاد در محصوالت برای مهم نسبتاً ارزش یک عنوان به شدند. قدرت

 مکرراً کیفی توصیفات در موفقیت هایارزش .بود برخوردار کمتری اهمیت از هاارزش با مطابق محصوالت

ها . آن(2015پارتاال و کوجاال، )بودند کمی، از برجستگی کمتری برخوردار هایداده در اما شد،می زارشگ

دارند؛ چنانچه هر دو  یناختروانش یازهایبا ن یادیز یقرابت مفهوم ،یانسان یهاارزشدر انتها اشاره دارند که 

و ارزش در  ازین نیتفاوت ب رباز،یاز د این برافزون. باشندیدر بحث تجربه کاربر م یمهم کانون میها مفاهآن

 (2015ال و کوجاال، پارتا) نبوده است روشن گاهچیه یرشته روانشناس

 یهاهیز نظرا مشخص هینظر کی یری، بکارگهای مشابهفوق و پژوهش یهانقطه مشترک پژوهش

با این  .باشدیمهای آن نظریه برای حل مسائل خود در حوزه روانشناسی و استفاده از مؤلفه یروانشناخت یازهاین

های نیازهای روانشناختی کاربر دست ، به مؤلفهوجود، تعدادی از مطالعات بدون استفاده از یک نظریه مشخص

انشناسی اند. این گروه از مطالعات، بعضاً با تعریف ناقصی از نیازهای روانشناختی، برگرفته از حوزه رویافته

 همراه هستند.  

باشد. و همکاران می کاتز 3«یمنداستفاده و رضا» هینظرتوان گفت اولین پژوهش از این گروه، می

از  زیو گر یسرگرمی و نهایتاً شخص تیهوی، روابط شخص، و نظارت یآگاهچهار نیاز روانشناختی  کهجایی

. هرچند درنظر (1973، 4)کاتز و همکارانشود ها یاد میبه عنوان عوامل اصلی استفاده مردم از رسانه تیواقع

گرفتن مصادیق رسانه به عنوان یک محصول تعاملی ممکن است با ابهاماتی روبرو باشد، از این نظریه برای 

های دیگر استفاده زیادی شده است )برای نمونه، مراجعه کنید به بررسی محصوالت تعاملی در پژوهش

                                                           
 کی توانندیم رایانهاست که در آن کاربران  یمجاز یایدنیک   www.secondlife.comزندگی دوم با آدرس سایت  1

 یو بعض سازندیم شانیبه خود واقع هیاز افراد آواتار را شب یرا تجربه کنند. بعض یمجاز یبسازند و زندگ «آواتار»ی مجاز تیشخص

به  ساخته شد کاربرکه آواتار  یهنگام .یاو افسانه یالیخ یموجود یمتفاوت و حت تیمثاًل با جنس شان،یکامالً متفاوت از خود واقع

 .دیدر تعامالت آنها شرکت نما تواندیو م پیونددمی یمجاز نیسرزم نیجمع ساکنان ا
2 Schwartz 
3 Uses and Gratifications Theory 
4 Katz, Blumler, & Gurevitch 

http://www.secondlife.com/
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 (. (2008، 2راکی-راکی و باندز)و  (2010، 1لی و همکاران)های پژوهش

عوامل در  نیستفاده از ابه دنبال ا ،رایانه ای یهایباز تیبا الهام از جذاب (1982، 3مالونه)همچنین 

پردازی و کنجکاوی را به عنوان سه دسته کلی چالش، خیال یبوده است، و یمحصوالت تعامل ریسا یطراح

 یکننده( معرفسرگرم یهاستمیبخش )سمحصوالت لذت  یشهود یطراح یبرانیازهای روانشناختی کاربر 

پروپوزال طراحی مفهومی، فهرستی  20با بررسی  (2000، 4گِیور و مارتین). در پژوهش جالب دیگری کندیم

های ابزاری )شامل کارکردگرایی و ها، جدا از ارزشهای غیرابزاری )روانشناختی( که در این طرحاز ارزش

، هاکنندهمنحرفی، نوآورها عبارتند از ها اشاره شده است تهیه کردند، این ارزشقابلیت استفاده( به آن

 .بودن رازآلودو  نشیب، تیمیصمی، رگذاریتاث

تاکنون آثار  ،رایانهو علوم  یروانشناس هایرشتهتخصص در با  5مارک هسنزالهای اخیر در سال

 نیاز پرکارتر یکیگفت  توانیو تجربه کاربر منتشر نموده است و به جرات م یتعامل یبا موضوع طراح یمتعدد

 ی ازفهرستارائه  خود، چندین بار به ابتدایی یهابوده است. او در پژوهش برتجربه کارپژوهشگران در حوزه 

 یکی« لذت یمهندس»با عنوان  یادر مقاله 2001ابتدا در سال  اواقدام نموده است. کاربر  ی روانشناختیازهاین

 یکنواختیاز حد و  شیب کیتحر نیب یکه تعادل ییجا داندمی رییو تغ یبه تازگ ازین را انسان بنیادین یازهایاز ن

 ازمندین یتناقض دارد. اول« استفاده تیقابل»که با  یابیحال قابل  دست نیو در ع یچالش یتیوجود داشته باشد. فعال

 جادیبه ا ازیمقاله، ن نیانسان در ا یبعد بنیادین ازیدارد. ن یبه سادگ ازین یو دومبوده  ستمیمعقول س یدگیچیپ

هسنزال و همکاران، ) مصنوعات اشاره دارد یبه بعد اجتماع ازین نیاست. ا اءیاش قیو ابراز وجود از طر ارتباط

روانشناختی  ازیدسته ن 4« احساسات یطراح یما برا ییعدم توانا»با موضوع  یادر مقاله 2004در سال  او (.2001

 ؛(هاییو توانا دانش شیافزا ،ی)رشد فرد کی( تحر2 ؛(برآورده شدن هدفها( مهارت )1 کندیم یمعرف دیگر

در  2006در سال  همچنین خاطرات(. ،ی)خودنگهدار ی( فراخوان4 و (گرانی)ابراز وجود، تعامل با د تیهو (3

 یروانشناس پژوهشهایو  یه هاشده نظر دتایی – ی، اظهار داشت که دو دسته کلرایانه-تعامل انسان المعارفرهیدا

تکامل  یفرد برا کی لی، تمانمونه یاست. برا «یستگیشا» ای «یرشد فرد»دسته  نیهستند. اول شناسایی قابل –

 لی، تمانمونه یاست. برا« ابراز وجود » ای« تعلق». دسته دوم، ردیگیم یگروه جا نیدر ا شیهادانش و مهارت

 نیتعادل ب یبرقرار ازمندی. دسته اول نگنجدیدسته م نیدر ا دلخواه تیهو کیبا  گرانیارتباط با د یفرد برا

را  انیادلخواه به آشن یهاامیقال پتان ییاست که توانا یمحصول ازمندیو دسته دوم ن باشدیو چالش م ییتوانا

 یروانشناخت یازهایبه فهرست ن ازیخود، هرجا که ن یهادر ادامه، در پژوهش . وی(2006هسنزال، داشته باشد )

را، با  شلدون و همکارانانه ارائه شده توسط گ 10 یازهایارائه فهرست جداگانه، فهرست ن یبوده است به جا

                                                           
1 Lee, Goh, Chua, & Ang 
2 Raacke & Bonds-Raacke 
3 Malone 
4 Gaver & Martin 
5 Mark Hassenzahl 
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و  (2013هسنزال و همکاران، ))برای مثال مراجعه کنید به کار خود قرار داده است  یدخل و تصرف مبنا یکم

 ((.2015)هسنزال، 

های نیازهای روانشناختی کاربر برخوردار نبوده و گاه از جامعیت مؤلفهاین دسته از پژوهشها نیز هیچ

اند. در حقیقت هیچ پژوهشی قائل به تمایز مفهومی شخصی از نیازهای روانشناختی کاربر ارائه ندادهتعریف م

بین نیازهای روانشناختی انسان در زندگی و نیازهای روانشناختی کاربر در استفاده از محصوالت تعاملی نبوده 

های روانشناختی ارائه نشده است. گاه با رویکرد طراحی محصوالت تعاملی، فهرست جامعی از نیازاست و هیچ

های نیازهای روانشناختی با مؤلفه« های انسانیارزش»های مربوط به های نظریههمچنین با توجه به اینکه مؤلفه

پوشانی دارند و این واقعیت در پژوهشهای متعددی به اثبات رسیده است )برای نمونه، مراجعه کنید به هم

جولیبرت و ) ( و چنانچه(2013، 3( و )پارک و هان2011، 2(؛ )ایسومورسو و همکاران2010، 1)بزگییکلی)

 ازهایاند. هرچند نرفته کاربه گریکدی یجاها مترادفاً بهو ارزش ازهاین» ( اشاره دارند که3، ص 1997، 4بومگارتنر

حداقل در « ارزش»های مربوط به توان از ظرفیت نظریه؛ می «.ستندهاز جامعه  یها بازتابو ارزش یدرون شتریب

 های نیازهای روانشناختی و نه تعریف آن استفاده کرد.مقام برشمردن مؤلفه

های قبلی که همواره های یاد شده در پژوهشاز این رو، ما در در این پژوهش  با توجه به محدودیت

یقی از آن مدنظر وانشناختی بنیادین کاربر را بدون ارائه تعریف دقاستفاده از یک نظریه خاص از نیازهای ر

اند؛ با استفاده از روش فراترکیب و با  های نیاز بودهاند و از سویی فاقد جامعیت در برشمردن مؤلفهداشته

 های مختلف اعم از روانشناسی، رفتارسازمانی،های نیازهای روانشناختی موجود در حوزهبکارگیری نظریه

نیازهای »الب تمایز دو مفهوم در ق« نیازهای روانشناختی بنیادین»ابتدا به تعریف   HCIشناسی و اقتصاد، جامعه

های آن را لفهپرداخته و سپس و مؤ« نیازهای روانشناختی کاربر»و « روانشناختی بنیادین انسان در زندگی

 استخراج نمودیم.

 شناسیروش

 7همچنین از روش  .استاستفاده شده ها داده یآوربه منظور جمع 5بیمطالعه از روش فراترک نیدر ا

 یفیمطالعه ک ی، نوعبیفراترکایم. این پژوهش بهره گرفته انجام یراب (2007) 6و باروسو یسندلوسک یامرحله

 هاینمونه نی. بنابرابردیکار معنوان داده بهموضوع را به کی نهیدر زم یفیک قاتیتحق ریسا یهاافتهیاست که 

ها د آنمورد عالقه خو یکه محقق بر اساس سوال پژوهش دهندیم لیتشک یفیرا مطالعات ک بیمطالعه فراترک

                                                           
1 Bozgeyikli 
2 Isomursu, Ervasti, Kinnula, & Isomursu 
3 Park & Han 
4 Jolibert & Baumgartner 
5 Meta-Synthesis 
6 Sandelowski & Barroso 
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سنتز و  یکه برا شودیها اطالق مو روش رویکردهااز  یبه گروه بیکند. درواقع، فراترکیرا وارد مطالعه م

 (. 2006، 1)زیمر کنندیتالش م دهیاز پد یدیجد ریبا هدف ارائه تفس یفیمطالعات ک یهاافتهی بیترک

آن اشاره  یینها جیها و نتابودن داده نانیو قابل اطم یتجامعتوان به از نقاط قوت روش فراترکیب می

 نیاآورد و تنها نقطه ضعف این روش وجود میفعلی به نسبت به مسائل گستردهجامع و  دید کچرا که ی کرد.

و  هیدر تجز ییباال یبه توانمند رایانجام شود. ز مسلط به موضوعو  یاحرفه اریتوسط افراد بس دیاست که، با

 (2010، 2)لی دارد ازین یفیوش کبا ر قیتحق ریو تفس لیتحل

ناسایی بر این اساس پس از تنظیم پرسش پژوهش )شامل تعریف نیازهای روانشناختی بنیادین و ش

(، نیازهای بنیادین Psychological Needsها )نظیر نیازهای روانشناختی )های آن( و ساخت کلیدواژهمؤلفه

(Basic Needs( نیازهای انسان ،)Human Needsن ،)( یازهای کاربرUser Needsارزش ،)( های انسانHume 

Valuesارزش ،)( های کاربرUser Valuesجستجو در معتبرترین پایگاه ) ...های علمی خارجی )شامل ( و

Science Direct  ،Emerald ،Springer ،Taylor & Francis  وProquestهای داخلی )شامل ایران ( و پایگاه

 ز و انسانی( بدون درنظر گرفتن محدودیت زمانی صورت پذیرفت.داک، سیویلیکا، نورمگ

به ها نقل قول رهیزنج با دنبال کردن شدند افتیجو وتسج قیاز طر ماًیکه مستق یبر مقاالت افزون

 نیورود )منابع آنال یارهایبا استفاده از معهای مربوطه دسترسی پیدا کردیم. سپس ترین منابع حاوی نظریهمهم

بودن  یفیک ای یپژوهش فارغ از کم یهاافتهیبودن  یفیکامل به کل متن پژوهش، ک یده، دسترسشچاپ ای

و  دهیچک ،یتکرار ای)عنوان نامرتبط و  یا حذف خروج یارهایبودن پژوهش( و مع یسیانگل ق،یروش تحق

عدم  ایو مناسب  قیدر خصوص اهداف، فقدان روش تحق یکاف تاعم از عدم ارائه اطالعا بنامناس یمحتوا

 شیاقدام به پاال CASP 3با استفاده از روش  تاًیو نها یروانشناخت یازهایانواع ن انیعدم ب ای فیارائه تعر

 .میمنتخب نمود یهاپژوهش

پژوهش برگزیده  45پژوهش ورودی با لحاظ کردن معیارهای خروجی یادشده به  1152نهایتاً از تعداد 

ترتیب برای تعریف نیاز روانشناختی و در قالب دو جدول به ورت کدبه ص هاآن اطالعاتنهایی رسیدیم که 

 نظرصرف مطالعه نیها در اتعداد کدها از ذکر آن بودن ادیز لیاستخراج شدند. به دل برای شناسایی انواع آن

 4.شده است

 نیبه اشدند و  یبندکدها دسته، «یفیک یهاافتهی بیو ترک لیه و تحلیتجز»سپس در مرحله پنجم یعنی 

 ٔ  دهندهتشکیلمعیارهای به  دو جدول مجزاء دربه ترتیب به دست آمده  میبه وجود آمدند. مفاه میمفاه صورت

                                                           
1 Zimmer 

2 Lee 
3 Critical Appraisal Skills Programme 

باز استخراج  یبه جداول مربوط به کدها یمقاله و دسترس نیمطرح شده در ا یروانشناخت یهاهیاز نظر کیبا هر  شتریب ییجهت آشنا 4

 یکاربرد یهاو توسعه برنامه یکاربر در طراح یروانشناخت یازهاین نیتأم یبرا یارائه چارچوب»با عنوان  چهارم سندهیشده، به رساله نو

 .دییدانشگاه تهران، مراجعه نما تیریمد هدانشکد ،«لیموبا
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 . داشتند اشارههای آن تعریف نیاز روانشناختی و مؤلفه

 :انددرنظر گرفته شده ییو سنجش روا تیفیحفظ ک یبرا ریز یهاهیروهمچنین در مرحله ششم، 

 ؛پژوهش شده درانتخاب یهانهیگز یروشن و واضح برا فاتیو توص حاتیفراهم کردن توض -

 کیفی؛ هایپژوهش اصلی مطالعات تلفیق جهت محرز هاینگرش و رویکردها از استفاده -

 10با « 1تیحیا ارزیابی هایمهارت برنامه»از ابزار پژوهش  نیکه در ابرنامه کنترل کیفیت استفاده از  -

 ی استفاده شده است؛فیک یهاپژوهش یمطالعات اصل تیفیک ی جهتابیارزمعیار 

 مرتبط؛ تونم یافتن جهت دستی و الکترونیک جستجوی راهبرد دو هر کارگیریبه -

و  یزیمم مثلی فیک یهاپژوهش یاستفاده شده در مطالعات اصل تیفیکنترل ک یهااستفاده از روش -

 ؛حوزه نیمجدد توسط دو تن از خبرگان ا یهاینیبازب

 جیبر نتا یگذارحهص زیو ن نانیاطمر به منظوروانشناسی  هحوز ٔ  خبرهاز دو  یریگبا بهره زین بیفراترک ییایپا

 آمده حاصل شد.بدست

 یهاافتهی. شوندیم که از مراحل قبل بدست آمدند ارائه ییهاافتهیو  جینتا یتمامنهایی نیز در گام 

 است.پژوهش در قسمت بعد آورده شده  نیحاصل از ا

 هاها و ارائه یافتهتحلیل داده

و با بودند  دادهدست آمده از منابعی که تعریفی از نیازهای روانشناختی ارائه ی بهکدها پس از بررسی

مطابق  بیترت نی. به انمودیم یبنددسته مفهوم مشابه کیدر ها را آنکدها،  نیاز ا کیدر نظر گرفتن مفهوم هر 

نام مقوالت  به تریطبقه کل کیدر  زیمرتبط ن میو مفاه رندیگیشکل م قیحقت های()تم میمفاه 1جدول 

 .شوندیم یبنددسته

 تعریف نیازهای روانشناختی مقوالت و مفاهیم استخراج شده از فراترکیب .1جدول 

 کدهای باز مفاهیم مقوالت ردیف

مستقل از جهانی، همگانی، مستقل از مکان و فرهنگ،  شمولجهان ماهیت  1

، یکسان در توسعه ای یعیطب طیمح ای یاجتماع یاختارهاس

 های تاریخیدوره

ابل ، درونی، غیرقضمیر ناخودآگاه، غیر قابل مشاهده مستقیم ناخودآگاه  2

 ریزی، فطریبرنامه

رابطه متقابل بدون  ،مراتبیوابسته به یکدیگر در یک نظام سلسله نحوه ارتباط نیازها  3

 کدیگریگر، مستقل از مراتب، مکمل یکدیسلسله

های تعدد روش  4

 ارضاء

در  ازهاینحوه ارضاء ن رییتغارضاء،  یمتفاوت برا یهاروش

 هافرهنگ

 تجربه کیفی خاص ماهیت تجربی  5

                                                           
1 Critical Appraisal Skills Programme (CASP) 
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ضروری برای ادامه  اهمیت  6

 حیات و رشد

الزم برای ادامه حیات ضروری برای رشد، ورودی ضروری، 

 اختالل در صورت ممانعت

کننده اهداف غایی زندگی، اساسی، بنیادین، جوهری، تعیین یر ابزاری(بنیادین )غ  7

 جهت، غیر ابزاری، نهایی

 مشتق از نیازهای ثانویه، مشتق از نیازهای آگاهانه  8

، با اهمیت، تاثیرگذاری باال، دارای کالن، غیرسطحی، غیرجزئی کالن  9

 اهمیت روانشناختی

دهنده کننده رفتار ، شکلکننده رفتار، فعالهدایت، رفتار علت سبب بروز رفتار کارکرد  10

 ، علت انجام فعالیت یا کار، ایجادکننده رفتاررفتار، مسبب رفتار

 عاطفی( – یادراک -ی عقالن) هاییدهنده تواناسازمان  11

علت ایجاد   12

 احساسات مثبت

علت ، احساسات مثبت جادیا مرتبط با عاطفه و احساسات، منبع

 نیمع جینتا تیجذاب

نیازهای »دست آمده از جدول فوق ، این ترتیب در پژوهش حاضر، با ترکیب مفاهیم و کدهای بهبه

 ایم:را به شرح ذیل تعریف نموده« روانشناختی بنیادین انسان در زندگی

شمول که در طول زندگی به صورت غالباً ناخودآگاه کالن و جهان ذهنی،علل درونی غایی، »

او ضروری هستند. در صورت تحقق، باعث  و رشد اتیادامه حها بوده و برای انسان دهنده رفتارشکل

 «شوند.ایجاد احساسات مثبت و در صورت عدم تحقق موجب اختالل در زندگی فرد می

 در تعریف فوق توجه به نکات ذیل ضروری است:

و اشاره به درونی و ذهنی « یاهداف خارج»منظور ایجاد تمایز با ، به«علل درونی»( استفاده از ترکیب 1

 باشد.دهندگی رفتار( آن میبودن نیازهای روانشناختی بنیادین و ماهیت سببی )سوق

اشاره به ماهیت غیرجسمی نیازهای روانشناختی دارد. در اینجا ما با نیازهایی « ذهنی»( استفاده از واژه 2

 سروکار داریم که منشاء ذهنی دارند.

« ابزاری»، عدم تصور علتی مافوق علت فعلی رفتار است. این واژه در مقابل «اییغ»( استفاده از واژه 3

 قرار گرفته و به آخرین سطح علت رفتار فرد اشاره دارد.

، اشاره به غیر سطحی بودن و تاثیرگذاری و اهمیت روانی باالی این نیازها «کالن»( استفاده از واژه 4

 دارد.

ن نیاز، اشتراک این نیازها، فارغ از زمان و مکان، بین افراد جوامع بودن ای« شمولجهان»( منظور از 5

 باشد.مختلف می

نیازهای  ناخودآگاه، اجماع نسبی پژوهشگران بر ماهیت «غالباً ناخودآگاه»( استفاده از ترکیب 6

 ستند.ها ههاست. هرچند گروه اندکی معتقد به خودآگاهی و حتی قابل یادگیری بودن آنروانشناختی انسان

بنای اکثر تعاریف از سنگ« اختالل در صورت عدم تحقق»و « الزمه حیات»، «دهندگی رفتارسوق( »7

 اند. مفهوم نیاز روانشناختی بوده که در این تعریف نیز لحاظ شده

« تجربه کاربر»و « روانشناسی مثبت»انعکاس مفاهیم « منبع احساسات مثبت»و « رشد»( استفاده از واژه 8
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 ست.بوده ا

علت عدم وجود رویکرد واحد در تحقیقات این ( عدم اشاره به ماهیت رابطه نیازها با یکدیگر، به9

مراتب، گروهی معتقد به استقالل نیازها از یکدیگر و گروهی هم ای قائل به سلسلهباشد، چنانچه عدهحوزه می

 ستند.ای یا سایر روابط بین نیازها همعتقد به نیاز ریشه

 عبارت است از:  HCIدر حوزه « نیاز روانشناختی بنیادین کاربر»اس تعریف، بر این اس

است، که در زمان استفاده  انسان در زندگی بنیادینای از نیازهای روانشناختی زیرمجموعه»

 از یک محصول یا خدمتِ تعاملی مبتنی بر فناوری اطالعات توسط کاربر، قابلیت تحقق دارند و میزان

 «تواند معیاری برای کیفیت محصول یا خدمت درنظر گرفته شود.ها میتحقق آن

 در تعریف فوق توجه به نکات ذیل دارای اهمیت است.

این معناست که نیازهای روانشناختی انسان، به عنوان یک مجموعه به« زیرمجموعه»ه از واژه ( استفاد1

 نیادینبکند. بر این اساس رابطه بین نیازهای روانشناختی بنیادین انسان و نیازهای روانشناختی مرجع عمل می

 ترسیم شده است. 2کاربر در شکل 

 
 HCI ادین انسان در زندگی و نیازهای روانشناختی بنیادین کاربر در حوزه( رابطه بین نیازهای روانشناختی بنی2شکل 

 

مترتب  زین فیرتع نیبر ا ،یقبل فیبوده و مالحظات و نکات تعر یقبل فیوابسته به تعر ف،یتعر نی( ا2

 تیوجه به ماهت نمونه، یاست. برا ینکات ضرور نیتوجه به ا یمحصوالت تعامل یو لذا در مقام طراح باشدیم

پرسشنامه  رینظ میمستق ییهااز روش فادهکه است رساندیمهم م نیما را به ا یروانشناخت یازهاین ناخودآگاهغالباً 

 کیمان استفاده از کاربر در ز نیادیبن یروانشناخت یازهایاستخراج ن یالزم برا ییمصاحبه با کاربران کارآ ای

 را ندارد. یمحصول تعامل

کاربر، وابسته به محصول و سرویس مورد استفاده است. برای نمونه،  نیادیبن( نیازهای روانشناختی 3
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باشد. متفاوت از برنامه کاربردی فیسبوک می waze 1کاربردی برنامهنیازهای روانشناختی کاربر در استفاده از 

لی نظیر یک و یا نیازهای او در استفاده از موبایل متفاوت از نیازهای او در استفاده از سایر محصوالت تعام

چنین تحقق نیازهای روانشناختی کاربر منوط به مالکیت یا استفاده از یار است. همسیستم اطالعاتی تصمیم

 محصول یا خدمت تعاملی است.

عنوان معیاری برای سنجش کیفیت محصول به« میزان تحقق نیازهای روانشناختی کاربر»( انتخاب 4

باشد که آفرین و سودمندگرایی( میای کیفی محصول )شامل لذتهتعاملی نقطه اتصال بحث حاضر با جنبه

 های بیشتری دارد.نیاز به بررسی

نسان در زندگی کدهای باز به نیازهای روانشناختی بنیادین ا ترکیبدر ادامه پژوهش، با استفاده از 

اند. با توجه به دو تعریف ئه شدهترتیب فراوانی در منابع اصلی اراو به  2مطابق با جدول ها دست یافتیم. این مؤلفه

ای از همین نیازها هستند که با توجه به نوع های نیازهای روانشناختی کاربر، زیرمجموعهارائه شده، مؤلفه

 شوند. محصول تعاملی مشخص می

 های نیازهای روانشناختی بنیادین( مؤلفه2جدول 

 تعریف عنوان نیاز روانشناختی ردیف

 د مهم زندگیبا افرا یِ دوسویهمیارتباط صم به داشتن نیاز ارتباط عاطفی  1

 نیاز به داشتن احساس آزادی و قدرت انتخاب استقالل  2

 به داشتن زندگی پرهیجان و غیریکنواخت ازین انگیختگی  3

 به اجتناب از خطر و تهدید ازین امنیت  4

 رد توجه بودنشدن و مو دهیو شن دهیدبه داشتن جایگاه اجتماعی مناسب؛  ازین احترام  5

 های ناشناختهبه کنجکاوی، کسب اطالعات و درک پدیده ازین هادرک ناشناخته  6

 به کنترل افراد و منابع ازین قدرت  7

 به پیمودن مسیرِ منتهی به کمال )= عاری از نقص بودن( ازین رشد  8

 هارها در انجام کااستعدادها و مهارت بکارگیری موثربه  ازین شایستگی  9

 به داشتن احساس ارزشمند بودن و احترام به خود ازین نفسعزت   10

 به داشتن جسم و روانی عاری از خلل ازین سالمت  11

 به داشتن اهداف عالی در زندگی ازین معنا  12

 معیارهای اجتماعی های مبتنی بربه کسب پیروزی در رقابت ازین موفقیت  13

 های بالقوه فردبه تحقق توانایی ازین خودشکوفایی  14

 های جهانی )صلح، برابری، رفاه بشر، حفظ طبیعت و ...(نیاز به بهبود دغدغه گراییجهان  15

 حس خوب بودن جادیا یبرا گرانیکردن به د نیکیبه  ازین مهرورزی  16

 به داشتن احساس خرسندی، خوشحالی و رضایت ازین لذت  17

 فرد بودنبه شناخت خود و منحصر به ازین هویت  18

 جاودانگیماندن و  ندهزبه نیاز  بقاء  19

 به داشتن تمکن مالی ازین ثروت  20

 هابه حس کردن زیبایی ازین شناختیزیبایی  21

                                                           
 ریمس نیتربه زیو شنیکی. اپلکندیگام استفاده مبهگام یناوبر ستمیاست که از س یجهان ابیتیسامانه موقع یافزار بر مبنانرم کی 1

 .دهدیها را لحظه به لحظه به کاربران اطالع مو بسته شدن جاده کینقاط پرتراف نیرا از مبدأ تا مقصد و همچن
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 نیاز به انجام امور با صرف کمترین انرژی آسودگی  22

 یذهبمو  یخانوادگ یخی،تار ی،فرهنگ یهابه سنت یبندیبه احترام، حفظ و پا یازن سنت  23

 های فردکار گرفته شدن توانمندین سرنوشت جامعه و بهنیاز به سهیم بودن در تعیی مشارکت  24

 خلق کردن و اضافه کردن چیزی جدید به دنیابه  ازین خالقیت  25

 هانیاز به جستجوی لحظات و تاثیرات پراحساس و لذت بردن از آن شناخت حسی  26

 نیاز به داشتن حامی در زندگی پشتیبان  27

 ها صرف تالش و انرژی استکه الزمه تحقق آن هایینیاز به وجود اهداف و فعالیت چالش  28

 تجارب یسازماندهنیاز به وجود یک نظام فکری منسجم جهت  نظام فکری  29

 یا جایگزین کردن مداوم تجربیات قدیمیو  دیموارد جد تجربهبه  ازین تازگی و تنوع  30

 خرت و ...(نیاز به یافتن پاسخ سئواالت اساسی )در ارتباط با خدا، روح، مرگ، آ معنویت  31

 سازماندهی و مرتب کردن چیزهانیاز به  نظم  32

 اجتماعی و تعهدات نیقواعد، قوان تیرعانیاز به  همنوایی  33

 هاو تجربیات و تالش برای حفظ آن آوردن خاطرات یادبهنیاز به  فراخوانی  34

 خود فرد( یا)و  یگراند یمنف یا( عملکرد مثبت یبه جبران )تالف یازن جبران  35
 ها، تحسین و دنبال کردن آنبرتر افراد نیاز به الگو قرار دادن وگیریالگ  36

 نتایج و سهم علمی پژوهش

ما در این مطالعه، ابتدا با ترسیم نقش تحقق نیازهای روانشناختی کاربر در طراحی محصوالت تعاملی 

طور مشخص از ه یا بههایی پرداختیم کو بیان اهمیت آن در ایجاد تجربیات مثبت برای او به مرور پژوهش

ها اند یا خود به معرفی این مؤلفهبهره گرفته« نیازهای روانشناختی بنیادین»های های موجود در نظریهمؤلفه

نیازهای روانشناختی »اند. سپس برای رفع خالء پژوهشهای گذشته مبنی بر عدم وجود تعریف جامع از پرداخته

های جدید برای طراحی محصوالت تعاملی، ضمن ایجاد تمایز فرصتهای آن با هدف ایجاد و مؤلفه« بنیادین

و استفاده « نیازهای روانشناختی بنیادین کاربر»و « نیازهای روانشناختی بنیادین انسان در زندگی»برای دو مفهوم 

 از روش فراترکیب به تعریف این مفاهیم رسیدیم.

علل »این صورت تعریف نمودیم: را به« ندگینیازهای روانشناختی بنیادین انسان در ز»بر این اساس 

دهنده رفتار به صورت غالباً ناخودآگاه شکل یشمول که در طول زندگکالن و جهان ،یذهن ،ییغا یدرون

احساسات  جادی، باعث ابرآورده شدنهستند. در صورت  یو رشد او ضرور اتیادامه ح یها بوده و براانسان

نیازهای روانشناختی بنیادین »و در ادامه  «.شوندیفرد م یالل در زندگصورت موجب اختغیر اینمثبت و در 

است،  یانسان در زندگ نیادیبن یروانشناخت یازهایاز ن یارمجموعهیز»صورت تعریف کردیم:  اینرا به « کاربر

قق تح زانیتحقق دارند و م تیمشخص توسط کاربر، قابل یخدمت تعامل ایمحصول  کیکه در زمان استفاده از 

 «خدمت درنظر گرفته شود. ایمحصول  تیفیک یبرا یاریمع تواندیها مآن

های مؤلفهاز  یارمجموعهیکاربر، ز یروانشناخت یازهاین یهاارائه شده، مؤلفه فیبا توجه به دو تعر

ما در این  .شوندیمشخص م یکه با توجه به نوع محصول تعاملنیازهای روانشناختی انسان در زندگی هستند 

 (. 2نیاز روانشناختی بنیادین انسان در زندگی را معرفی و تعریف نمودیم )جدول شماره   36پژوهش 

مترتب « انسان»یک انسان است و تمامی نیازهای مطرح شده، بر یک « کاربر»باید توجه کرد در اینجا 
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، «قیمت پایین»، «سودمندی»های عملکردی یک محصول نظیر شود نه محصول و یا خدمت. بنابراین مشخصهمی

و ... « تازگی»، «جذابیت»، «زیبایی محصول»آفرین نظیر های لذتو ... و همچنین مشخصه« کارایی»، «سرعت»

باشند. با درک این متفاوت از نیازهای روانشناختی کاربر هستند. دو دسته اخیر مترتب بر محصول یا خدمت می

شوند کاربر می نیادیبنه منجر به تحقق نیازهای روانشناختی های محصول کتوان آن دسته از ویژگیموضوع، می

های کیفی محصول یا خدمت در یک سامانه اطالعاتی که بر اساس ترجیحات ویژگی»را چنین تعریف کرد: 

شود پیشنهاد می« کنند.ذهنی کاربر در ارزیابی محصول یا خدمت، تحقق نیازهای روانشناختی وی را تسهیل می

های جنبه»یا « های روانشناختی محصول/خدمتنیازمندی»عنوان این تعریف  نیاز و نیازمندی، فاهیمبا توجه به م

 در نظر گرفته شود.« روانشناختی محصول/خدمت

 کیتوسط  ییازهایچه نهمچنین در پاسخ به این سئوال که بین نیازهای روانشناختی انسان در زندگی، 

توان ارتباط بین محصول تعاملی و که چگونه میعبارتی دیگر اینیا به تحقق دارند تیقابل یمحصول تعامل

های گذشته راهکارهایی ارائه شده گانه معرفی شده را برقرار کرد در پژوهش 36ای از نیازهای زیرمجموعه

( این ارتباط 2011) 1و پالتزر (2017(، لی و هووی )2017است. برای نمونه، در پژوهشهای سان و همکاران )

ترین ریق تحلیل نظرات کاربران برقرار شده است. در بسیاری از تحقیقات دیگر با استفاده از اخذ مهماز ط

تجربیات کاربر در زمان استفاده از یک محصول مشخص این ارتباط برقرار شده است. )برای مثال رجوع کنید 

 (.(2011پارتاال، )یا  (2015هسنزال و همکاران، )به 

 یطراح ریمس کاربر در یروانشناخت یازهایاز مفهوم ن ترقیبه درک عم تواندیم پژوهش نیا جینتا

 یارهلق گستو خ یمحصوالت تعامل یطراحان است که با طراح فهیوظ نی. ادیکمک نما یمحصوالت تعامل

پژوهش را  نیدر ا دهش یمعرف یروانشناخت یازهایرا برآورده کنند. ن ازهاین نیمحتمل، ا یهاکامل از تجربه

 تیظرف تواندیم دیجد کردیرو نیدرنظر گرفت و ا یمحصوالت تعامل یعنوان نقطه شروع طراحبه توانیم

 خالقانه و تازه باشد. یهادهیا جادیا یبرا یمیعظ

 های پژوهشمحدودیت

ها برای بکارگیری عملی های نظری خاصی مواجه بودیم که توجه به آنما در این پژوهش با محدودیت

 نتایج این پژوهش ضروری است:

که افراد  هستند به این معنا شمول، جهانمطالعه ینشده در ا یهته نیازهای روانشناختی بنیادین ( فهرست1

این است که  یتواقع ینااز  یناش یستل ینا یتو آن را دنبال کنند. جامع با آن روبرو شده توانندیم عموماً

در  برجسته پردازاننظریه ای روانشناختی که توسطهای متعدد نیازهدر تئوریشده  یانموارد بفهرست، 

خاص که به نظر  نیازهای روانشناختیاز  یرخب با این حال. کندیم یبانیپشتهای مختلف ارائه شده را حوزه

 یبرخ یب،ترت ینوند. به همحذف ش فهرست یناز ا توانندیمختلف م یلبه دال دندارن یقابل توجه یرتأث رسدیم

 ند.شو اضافه فهرست ینبه ا توانندیم جوامع و ارائه نظریات جدید یشرفتبا پ نیازهااز 

                                                           
1 Platzer 
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 یفتعارتدوین . ای نیستکار ساده شکلی روشن،به  مفاهیم انتزاعیمجدد  یفتعر باید توجه داشت( 2

دشوار است.  یاربسها و امثال این« خودشکوفایی»، «تعالی»، «معنا»، «خوشحالی»، «یخوشبخت»مانند  یمیاز مفاه

انتزاعی و  بنابراین تعریف تعدادی از نیازهای روانشناختی استخراج شده ممکن است کماکان دارای جنبه

است یا  یپوشانهم یفهرست دارا نیمطرح شده در ا یاازهینای معتقد باشند نگری باشد و در نتیجه عدهکلی

های نیازهای ؤلفهقابلیت تفکیک به سطوح بیشتری دارند. هرچند ما نیز دالیل خود را برای تفکیک یا ادغام م

 روانشناختی استخراج شده از نظریات مربوطه داریم. 

یک نیاز بنیادین است یا یک نیاز  ( اهمیت نسبی نیازها نسبت به یکدیگر و اینکه آیا یک نیاز واقعا3

 یکیعنوان به( 1943مازلو ) که «تیخالق»اصطالح ابزاری برای تحقق نیاز دیگر، همواره محل بحث بوده است. 

چنانچه در نظر گرفته شد.  ارزش ابزاری کیعنوان به (1973) 1روکیچدر نظر گرفته، توسط  ازهاین نیاز باالتر

 ترنییپا ازین کیکه مازلو آن را  یدر نظر گرفته، در حال ییارزش نها کیعنوان را به  «یخانوادگ تیامن» او

 چیاختالف نظر ه نیا نکهیا ایدو اشتباه بوده است  نیاز ا یکیکه حداقل  میریبگ جهینت میتوانیم ایداند. ما یم

 ندارد.  یراه حل قطع

دام برای طراحی محصوالت تعاملی اق های بیشتروهش با رویکرد ایجاد فرصتطور کلی ما در این پژبه

ما  .نیمدایبرابر م در نگاه اولرا  یروانشناخت یازهایهمه نیت آوری نیازهای روانشناختی نمودیم و اهمبه جمع

هایی از این دست که کدام نیاز برای انسان اهمیت بیشتری دارد یا آیا نیاز روانشناختی کنیم که پرسشپیشنهاد می

X عنوان نظران حوزه روانشناسی وانهاده و صرفاً بها ابزاری برای تحقق نیاز دیگر را به صاحببنیادین است ی

ق سازد تا چه را محق Xیک طراح محصول تعاملی از خود بپرسیم: طراحی محصولی که بتواند نیاز روانشناختی 

 ت برای کاربر شود؟ تواند منجر به ایجاد تجربه مثبحد می

 آتی هایهشپژوپیشنهادهایی برای 

 (1943)چنانچه مازلو دارد.  یبستگ موقعیتو  یطدر رفتار کاربران به شرا یروانشناخت یازهر ن یرتأث

 یرهایمتغ (1975، 2بِلک). یابندیاهش مک یازهااز ن یانسان پس از برآورده شدن بعض یازهایه نکرد ک یدکتأ

 شرایطو  یفهوظ یفتعر های موقت،گاهیدد ی،اجتماع یطمح یزیکی،ف یطرا به پنج گروه شامل مح یتیموقع

را با  هاآنمطالعه  ینمهم است، ا یطها و شراتیدرک موقع رسدیبه نظر م  کهینکرد. با ا یبندطبقه گذشته

ها و و نگرش هایتکاربر متمرکز شود. شخص نیازهای روانشناختیقرار نداده تا بر خود  یمورد بررس یاتجزئ

پس از  تواندیبگذارد، م یرکاربر تأث نیازهای روانشناختیکه ممکن است بر  یطیو شرا هایتموقع ینهمچن

 پوشش داده شود. یآت هایمطالعه، در کار ینکاربر در ا نیازهای روانشناختیروشن شدن 

هایی رفتیم که در های نیاز روانشناختی به سراغ نظریههمچنین ما در این پژوهش در شناسایی مؤلفه

های نیازهای روانشناختی بنیادین اشاره به عنوان یک نظریه معتبر به تعدادی از مؤلفه حوزه مطالعاتی خود

                                                           
1 Rokeach 
2 Belk 
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های اخیر وجود دارند که صرفاً یک خصوص در سالهای زیادی، بهداشتند؛ این در حالی است که پژوهش

تعلق در پژوهش اند. بررسی نیاز نیاز روانشناختی مشخص را عمیقاً مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده

، مطالعه نیاز روانشناختی (2020، 2مارتال و رایان)، تحلیل نیاز نیکوکاری در مقاله (1995، 1بومیستر و لیری)

و بررسی نیاز روانشناختی تازگی و تنوع در مطالعات  (2019، 3پرنتیس و همکاران)مداری در پژوهش اخالق

باشد. بررسی ها میای از این پژوهشنمونه (2020، 5باقری و میلیاوسکایا)و  (2019، 4گنزالس و همکاران)

تواند طراحان محصوالت تعاملی تر هر یک از نیازهای معرفی شده در این پژوهش در مطالعات آتی میعمیق

 برساند. آنهای تحقق تر از هر نیاز و راهدرک عمیقرا به

ای نداشتیم. مسلماً گام بعدی برای یک یتاً اینکه ما در این پژوهش به نحوه تحقق این نیازها اشارهو نها

صورت عملیاتی این نیازها را در قالب یک محصول تعاملی برآورده طراح محصول تعاملی این است که بتواند به

های موجود ارچوبا باشیم که آیا چهسازد. ما در مطالعات بعدی باید به دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش

ای یا کاری( قابلیت بکارگیری برای تبدیل نیازهای روانشناختی به محصول برای تبدیل نیازهای ابزاری )وظیفه

ول به کدام از محص صهیکرد؟ کدام خص لیرا به محصول تبد یروانشناخت یازهاین توانیچگونه مرا دارند؟ 

روی طراحان های خالقانه جدیدی پیشتواند فرصتها میاین پرسش پاسخ بهمسلماً شود؟یارتباط داده م ازین

 محصوالت تعاملی نهاده و تجربیات مثبت جدیدی برای کاربران به ارمغان آورد.
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