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Δηζαγσγή  

Ο πξνβιεκαηηθφο ρψξνο πνπ εληνπίδεη θαη επηθεληξψλεηαη ε παξνχζα δηπισκαηηθή 

εξγαζία είλαη ε ειιηπήο θαηαλφεζε θαη ππνζηήξημε ησλ ζρεδηαζηψλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

πνπ αθνξνχλ ηελ αηζζεηηθή κε επηζηεκνληθέο θαη ζπζηεκαηηθέο κεζφδνπο, δηαπίζησζε πνπ 

θαζηζηά επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα κεζνδνινγηθέο πξνηάζεηο, νη νπνίεο ζα ελζσκαηψλνπλ 

ηνλ αηζζεηηθφ παξάγνληα ζην ζχλνιν ησλ απνθάζεσλ πνπ ιακβάλεη ν ζρεδηαζηήο θαηά ηε 

ζρεδίαζε ελφο πξντφληνο.  

ηε δηπισκαηηθή απηή δηαηξηβή κειεηάηαη ε ιήςε ηεο αηζζεηηθήο απφθαζεο απφ ην 

ζρεδηαζηή θαηά ηε δηεξγαζία ζρεδίαζεο ελφο πξντφληνο. θνπφο είλαη, βάζεη ηεο κειέηεο ηνπ 

ηξφπνπ ιήςεο ηεο αηζζεηηθήο απφθαζεο θαη ηεο πξνζπάζεηαο εληνπηζκνχ ησλ παξαγφλησλ 

πνπ ιακβάλνπλ ρψξα, ε δηαηχπσζε κηαο κεζνδνινγίαο ζρεδίαζεο πνπ ππνζηεξίδεη ην 

ζρεδηαζηή ζηε ιήςε ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο. Δπηπιένλ, γηα ηελ πξφηαζε ηεο ζρεδηαζηηθήο 

κεζνδνινγίαο δηεξεπλψληαη ππάξρνπζεο κεζνδνινγίεο πνπ πξνζεγγίδνπλ θαη ζηεξίδνπλ ηελ 

αηζζεηηθή απφθαζε, έηζη ψζηε λα δηαθξηζνχλ ρξήζηκεο δηαδηθαζίεο θαη βήκαηα πνπ 

ζπλδπάδνληαη κε λέα πξνηεηλφκελα απφ ηελ παξνχζα εξγαζία. πγρξφλσο, επηρεηξείηαη κηα 

θξηηηθή επηζθφπεζε απηψλ ησλ ππαξρφλησλ κνληέισλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ παξαιείςεψλ 

ηνπο, θαζψο θαη ηεο ζπλεηζθνξάο ηεο πξνηεηλφκελεο ζρεδηαζηηθήο κεζνδνινγίαο.  

πγθεθξηκέλα, ε κεζνδνινγία πνπ πξνηείλεηαη επηρεηξεί λα απνηειέζεη κηα πξαθηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο αηζζεηηθήο. πλίζηαηαη απφ κία επηιεθηηθή ζχλζεζε δηαδηθαζηψλ ησλ 

πθηζηάκελσλ κεζνδνινγηψλ, φπσο ηεο κεζφδνπ «Kansei Engineering» θαη ηεο δηπιήο 

δηεξγαζίαο έξεπλαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ Liu (2003), θαζψο επίζεο θαη απφ θάπνηα 

επηπξφζζεηα βήκαηα πνπ πξνηείλνληαη ζπκπιεξσκαηηθά θαη απνηεινχλ ηελ νπζηαζηηθή 

ζπκβνιή ηεο παξνχζαο κειέηεο. Κξηηήξην γηα ηε δηάθξηζε ζηνηρείσλ απφ ηε κειέηε ησλ ήδε 

ππαξρνπζψλ κεζνδνινγηψλ είλαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν απηέο νη δηαδηθαζίεο ππνζηεξίδνπλ ηνλ 

ηξφπν ιήςεο ηεο αηζζεηηθήο απφθαζεο, φπσο απηφο δηεξεπλάηαη απφ ηελ παξνχζα κειέηε. 

Δλψ παξάιιεια, εμίζνπ ζεκαληηθή πξνυπφζεζε απνηειεί ε δπλαηφηεηα απηψλ λα 

ελζαξξχλνπλ ηελ πξφβιεςε θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ αλζξψπσλ, σο πξνο ηα ζπλαηζζήκαηά 

ηνπο, ηηο αηζζεηηθέο πξνηηκήζεηο θαη απνθξίζεηο ηνπο πνπ ζεσξείηαη θξίζηκε γηα ηε ιήςε ηεο 

αηζζεηηθήο απφθαζεο. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνηεηλφκελεο κεζνδνινγίαο είλαη ε 

δηεξγαζία δηπιήο θαηεχζπλζεο, ε νπνία απνηειείηαη απφ δχν δηαθεθξηκέλεο δηεξγαζίεο, ηε 

δηεξεπλεηηθή θαη ηε δεκηνπξγηθή, θαζψο θαη απφ ηα επηκέξνπο βήκαηά ηνπο. Αληίζεηα κε ηε 

κηαο θαηεχζπλζεο ζεηξηαθή αθνινπζία βεκάησλ πνπ ζπρλά παξνπζηάδνπλ νη ζρεδηαζηηθέο 

κεζνδνινγίεο, νη δχν απηέο δηεξγαζίεο ηνπνζεηνχληαη ζε έλαλ θιεηζηφ βξφρν πνπ επηηξέπεη ηε 

ξνή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ηνπο.  

Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία θέξεη ηελ εμήο δνκή: 
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Σν 1
ν
 θεθάιαην έρεη σο βαζηθφ ζηφρν λα νξηνζεηεζεί θαη λα θαηαλνεζεί ε 

πνιπδηάζηαηε, πνιχπινθε θαη ππνθεηκεληθή θχζε ηεο έλλνηαο ηεο αηζζεηηθήο κέζα απφ κηα 

ζχληνκε επηζθφπεζε ηεο ηζηνξίαο ηεο ζην επίπεδν ησλ θηινζνθηθψλ αλαδεηήζεσλ θαη απφ 

κηα εθηελέζηεξε πεξηγξαθή ηεο ζεκαζίαο ηεο ζην πεδίν ηεο ζρεδίαζεο απφ ηελ ππάξρνπζα 

επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία. Η πξνζέγγηζε ηεο αηζζεηηθήο πνπ ππνζηεξίδεηαη ζηελ παξνχζα 

εξγαζία είλαη ζχκθσλε κε απηή ησλ πξαγκαηηζηψλ, θαηά ηνπο νπνίνπο ε αηζζεηηθή 

αλαδχεηαη κέζα απφ ηελ δπλακηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ ρξήζηε θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Γηα ηελ πεξαηηέξσ θαηαλφεζε ηεο αλαδπφκελεο ζεκαζίαο ηεο αηζζεηηθήο 

παξαηίζεληαη κειέηεο απφ ην πεδίν ηεο ζρεδίαζεο αλζξψπνπ – ππνινγηζηή, φπνπ εξεπλάηαη ε 

ζρέζε θαη νη επηπηψζεηο ηεο αηζζεηηθήο ζε παξάγνληεο, φπσο ε επρξεζηία θαη ε πξψηε 

εληχπσζε. 

ηε ζπλέρεηα, ζην 2
ν
 θεθάιαην, επηρεηξείηαη ε δηεξεχλεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη 

ζρεδηαζηέο ιακβάλνπλ ηηο αηζζεηηθέο απνθάζεηο θαη κηα φζν ην δπλαηφλ πην νινθιεξσκέλε, 

δηαηχπσζε φισλ εθείλσλ ησλ παξαγφλησλ, ζηνηρείσλ, θξηηεξίσλ θαη ζρεδηαζηηθψλ νδεγηψλ 

ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη, επεξεάδνληαη, θηλεηνπνηνχληαη ή πεξηνξίδνληαη, θαζψο θαη ησλ 

ζηφρσλ θαη ησλ πξνζέζεσλ πνπ δηαζέηνπλ. Μέζα απφ απηή ηε κειέηε θαη ηελ θαηαγξαθή 

ζηφρνο είλαη ε απνδφκεζε ηεο αηζζεηηθήο απφθαζεο, ψζηε λα θαηαδεηρζνχλ ηα ζηνηρεία πνπ 

πξφθεηηαη λα ελζσκαησζνχλ ζηελ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία θαη ε αλάδεημή ηεο ζε κηα 

δηεξγαζία πνπ εθηειείηαη, θάζε άιιν παξά απζαίξεηα ή απνθιεηζηηθά εκπεηξηθά. 

ην 3
ν
 θεθάιαην, ε κειέηε επηθεληξψλεηαη ζηελ εκπεηξία ησλ ρξεζηψλ (user 

experience) θαη ζηελ εκπεηξία ρξήζεο ηνπ πξντφληνο (product experience). Οη δχν απηνί φξνη 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα αλαδείμνπλ κηα παξφκνηα έλλνηα, κε ηε κφλε δηαθνξά φηη ε πξψηε 

πεξηιακβάλεηαη ζην πεδίν ηεο ζρεδίαζεο ηεο αιιειεπίδξαζεο, ελψ ε άιιε ζηε ζρεδίαζε 

πξντφλησλ. Η δηαθνξά απηή νθείιεηαη ζην φηη ν ηνκέαο ηεο ζρεδίαζεο πξντφλησλ δελ 

αλαγλσξίδεη πάληα σο πξνυπφζεζε ηελ χπαξμε αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπ ρξήζηε θαη ηνπ 

ζρεδηαζκέλνπ πξντφληνο. Χζηφζν, ηφζν ε εκπεηξία ησλ ρξεζηψλ σο ηνκέαο ηε ζρεδίαζεο ηεο 

αιιειεπίδξαζεο, φζν θαη ε εκπεηξία ρξήζεο ηνπ πξντφληνο, εηζάγνπλ κηα πην νιηζηηθή 

πξννπηηθή θαη εκπινπηίδνπλ ηα παξαδνζηαθά πξφηππα αμηψλ θαη αλαγθψλ ησλ αηφκσλ κε κε 

πξαθηηθέο έλλνηεο, φπσο ε επραξίζηεζε. Μέζα απφ ηα κνληέια αιιειεπίδξαζεο πνπ 

πξνηείλνληαη απφ ηελ ππάξρνπζα επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία θαη παξαηίζεληαη ζε απηφ ην 

θεθάιαην, επηηπγράλεηαη ζε έλα βαζκφ, ηφζν ε θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ πνπ ηα άηνκα 

αληηιακβάλνληαη θαη θαηφπηλ αμηνινγνχλ ηα πξντφληα, γλψζε πνπ εμππεξεηεί ηε ιήςε ηεο 

αηζζεηηθήο απφθαζεο, φζν θαη ηε βειηίσζε ηνπ ππνινγηζκνχ θξίζηκσλ παξακέηξσλ πνπ 

δηακνξθψλνπλ θαη επεξεάδνπλ ηελ ίδηα ηελ εκπεηξία. πγρξφλσο, ζπδεηείηαη ε αηζζεηηθή σο 

εκπεηξία, δειαδή σο έλα νινθιεξσκέλν απνηέιεζκα ζηελ αληίιεςε ηνπ ρξήζηε θαηά ηελ 

αιιειεπίδξαζε κε έλα πξντφλ. Όπσο ππνζηεξίδεη ν Jennings (2000), ζην πιαίζην ηεο 
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εκπεηξίαο, ν φξνο ηεο αηζζεηηθήο απνθηά πην επξείεο δηαζηάζεηο απφ ηε ζπλήζε ηνπνζέηεζή 

ηεο σο νπηηθή απεηθφληζε ή νκνξθηά θαη πεξηθιείεη, πέξα απφ ηελ εκπεηξία ησλ αηζζήζεσλ, 

αληηιεπηηθά, γλσζηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά ζηνηρεία. Απφ ηε ζθηαγξάθεζε ηεο δνκήο ηεο 

αηζζεηηθήο εκπεηξίαο, αλαδεηθλχεηαη ν ξφινο ηεο πξψηεο εληχπσζεο θαη επηρεηξείηαη λα  

δηεξεπλεζεί ε ελδερφκελε επίδξαζή ηεο ζε άιιεο παξακέηξνπο, θαζψο θαη ε ζεκαζία ηεο 

ζηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ απφθξηζε ηνπ ρξήζηε θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε κε έλα πξντφλ.    

ην 4
ν
 θεθάιαην επηρεηξείηαη ε θξηηηθή επηζθφπεζε νξηζκέλσλ πξαθηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ ηεο αηζζεηηθήο, κε ζηφρν ηελ αλαγλψξηζε ησλ ειιείςεσλ πνπ δπζρεξαίλνπλ 

ηελ εθαξκνγή ηνπο, αιιά θαη ηε δηάθξηζε θαη αλάδεημε φισλ εθείλσλ ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ, αλ ζπλδπαζηνχλ ηφζν κεηαμχ ηνπο, φζν θαη κε λέα πξνηεηλφκελα βήκαηα 

πνπ παξνπζηάδνληαη ζην 5
ν
 θεθάιαην, ελδερνκέλσο απνηειέζνπλ κηα πην νινθιεξσκέλε 

πξνζέγγηζε. πγθεθξηκέλα, πξαγκαηνπνηείηαη ε αλάιπζε θαη ε κεηαμχ ηνπο ζχγθξηζε, δχν 

δηαδεδνκέλσλ κεζνδνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ ηεο αηζζεηηθήο απφθαζεο, ηεο κεζφδνπ «Kansei 

Engineering» θαη ηεο δηπιήο δηεξγαζίαο έξεπλαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ Liu (2003), ζηνηρεία 

ησλ νπνίσλ πηνζεηεί ε πξνηεηλφκελε απφ ηελ παξνχζα κειέηε κεζνδνινγία. Απηέο νη 

κεζνδνινγίεο ζπληζηνχλ πξνζπάζεηεο ζπγθέληξσζεο, εξκελείαο θαη πνζνηηθνπνίεζεο ησλ 

αηζζεηηθψλ πξνηηκήζεσλ θαη απνθξίζεσλ ησλ αλζξψπσλ. Χζηφζν, θαζψο θέξνπλ 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο, ζηφρνο είλαη ε δηεξεχλεζε απηψλ θαη ε αθφινπζε 

ζπδήηεζή ηνπο. Ιδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ηε ζπγθξηηηθή ζρέζε ηνπο, ε πην νπζηαζηηθή δηαθνξά 

έγθεηηαη ζην φηη ε κέζνδνο «Kansei Engineering» πεξηιακβάλεηαη ζηε δηπιή δηεξγαζία ηνπ 

Liu (2003) σο εηδηθή πεξίπησζε. Κνηλφο παξαλνκαζηήο ησλ δχν κεζνδνινγηψλ είλαη ε 

ειιηπήο παξνρή ππνζηήξημεο ζην ζρεδηαζηή ζηε δηαρείξηζε ησλ ζρεδηαζηηθψλ απαηηήζεσλ 

πνπ ηίζεληαη θαηά ηε ζρεδηαζηηθή δηεξγαζία. Παξαηεξείηαη πσο δε ιακβάλνπλ ππ’ φςηλ εηο 

βάζνο ιεηηνπξγηθέο δηαζηάζεηο θαη ινηπνχο ζρεδηαζηηθνχο πεξηνξηζκνχο, νη νπνίνη, φπσο 

απνδεηθλχεηαη ζην 2
ν
 θεθάιαην ηεο παξνχζαο κειέηεο, επεξεάδνπλ ζρεδφλ αλαπφθεπθηα ην 

ζρεδηαζηή ζηε ιήςε ηεο αηζζεηηθήο απφθαζεο. Δπηπιένλ, αλαιχνληαη κειέηεο πνπ 

πξνζπαζνχλ θπξίσο λα θαηαζηήζνπλ ηελ αηζζεηηθή κεηξήζηκν ζπζηαηηθφ ηεο ζρεδίαζεο, 

θαζηζηψληαο ηελ κε απηφλ ηνλ ηξφπν πην πξνζηηή ζηνπο ζρεδηαζηέο. Πξφθεηηαη γηα εθείλεο ηηο 

πξνζεγγίζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηνπο θαλφλεο Gestalt ή ζε καζεκαηηθνχο ηχπνπο θαη παξά ηε 

αλακθηζβήηεηε ζπκβνιή ηνπο ζηε ζρεδίαζε, κέζσ ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπο ζηε δηακφξθσζε 

κηαο ζεηηθήο πξψηεο εληχπσζεο, ππνζηεξίδεηαη πσο αθνξνχλ πεξηζζφηεξν ηελ ελίζρπζε ηεο 

επρξεζηίαο θαη ηεο απφδνζεο ηνπ εθάζηνηε πξντφληνο, παξά κε ηε δεκηνπξγία πξνζσπηθψλ 

εκπεηξηψλ. Με άιια ιφγηα, αθνχ απνηεινχλ θπξίσο ζρεδηαζηηθέο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ 

«θαζαξή» ζρεδίαζε, αδπλαηνχλ λα απνδψζνπλ θαη λα ππνζηεξίμνπλ ηελ ππνθεηκεληθή, 

δπλακηθή θαη εμαξηψκελε απφ ην πιαίζην θχζε ηεο αηζζεηηθήο. Χζηφζν, εμαηηίαο ηεο 
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ζπκβνιήο ηνπο ζηε δηακφξθσζε ηεο πξψηεο εληχπσζεο ζπζηήλεηαη ε εθαξκνγή ηνπο ζηελ 

πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία ζρεδίαζεο. 

ην 5
ν
 θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, επηρεηξείηαη ε 

ζχζηαζε κηαο κεζνδνινγίαο δηπιήο θαηεχζπλζεο πνπ ελζσκαηψλεη ηελ αηζζεηηθή απφθαζε. 

Η πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία εκθαλίδεη κηα δηεξγαζία δηπιήο θαηεχζπλζεο πνπ απνηειείηαη 

απφ ηε δηεξεπλεηηθή θαη ηε δεκηνπξγηθή δηεξγαζία, θάζε κηα απφ ηηο νπνίεο πεξηιακβάλεη 

επηκέξνπο δηαθεθξηκέλα βήκαηα. Απηή ε κεζνδνινγία εθδειψλεηαη ζε έλαλ θιεηζηφ βξφρν κε 

ηελ έλλνηα φηη ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηεξεπλεηηθή δηεξγαζία εηζάγνληαη σο 

παξάκεηξνη θαη εληζρχνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δεκηνπξγηθήο δηεξγαζίαο, ηεο νπνίαο ηα 

απνηειέζκαηα ηειηθά επαιεζεχνληαη κέζσ αληίζηνηρσλ πεηξακάησλ ηεο δηεξεπλεηηθήο 

δηεξγαζίαο. Οη επηινγέο ησλ βεκάησλ πνπ πεξηθιείνληαη αμηνπνηνχλ, ζρεηίδνληαη θαη ζηφρνο 

είλαη ε επηθχξσζή ηνπο βάζεη ησλ φζσλ αλαιχζεθαλ ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, 

πξνθεηκέλνπ ε κεζνδνινγία λα ζεσξεζεί φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηεθκεξησκέλε. 

πγθεθξηκέλα, βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ πξφηαζε ησλ βεκάησλ ηεο κεζνδνινγίαο είλαη ν 

βαζκφο ζηνλ νπνίν ιακβάλνπλ ππ’ φςηλ θαη κπνξνχλ λα πξνζαξκφζνπλ ζρεδηαζηηθνχο 

πεξηνξηζκνχο θαη νδεγίεο πνπ ηίζεληαη θαηά ηε ζρεδηαζηηθή δηεξγαζία θαη επεξεάδνπλ ή 

πεξηνξίδνπλ, φπσο άιισζηε ζπδεηείηαη ζην 2
ν
 θεθάιαην, ηε ιήςε ηεο αηζζεηηθήο απφθαζεο. 

πγρξφλσο, ζηελ ελ ιφγσ κεζνδνινγία θπξηαξρεί ην άηνκν, επηθεληξψλεηαη ζηηο αληηιεπηηθέο 

δηεξγαζίαο πνπ πξαγκαηνπνηεί, θαζψο θαη ζηελ πξφβιεςε ησλ πξνζδνθηψλ, αλαγθψλ θαη 

επηζπκηψλ ηνπ, ζην βαζκφ βέβαηα πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί εθ ησλ πξνηέξσλ, κέζσ 

ηεο εμέηαζεο θπξίσο ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ απνθξίζεσλ ηνπ θαη ηεο αθφινπζεο εξκελείαο 

ηνπο ζε ζρεδηαζηηθέο κεηαβιεηέο.  
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1 Η έλλνηα ηεο Αηζζεηηθήο ζην πεδίν ηεο ζρεδίαζεο πξντόλησλ θαη 

ηεο ζρεδίαζεο αιιειεπίδξαζεο 

Ο φξνο αηζζεηηθή έρεη κειεηεζεί απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο θαη ηνπ έρνπλ απνδνζεί 

δηαθνξεηηθέο ζεκαζίεο ζε δηαθνξεηηθά πεδία κειέηεο. ε απηφ ην θεθάιαην επηρεηξείηαη, 

κέζα απφ ηελ κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζηα πεδία ηεο ζρεδίαζεο πξντφλησλ θαη 

αιιειεπίδξαζεο αλζξψπνπ – ππνινγηζηή, ε θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο αηζζεηηθήο, κε 

ζθνπφ λα θαηαλνεζεί ε πνιπδηάζηαηε, πνιχπινθε θαη ππνθεηκεληθή θχζε ηεο θαη λα 

αλαδεηρηεί ε ζεκαζία ηεο σο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο απνδνρήο θαη επηηπρίαο ησλ 

πξντφλησλ.   

Η εμέηαζε ηεο αηζζεηηθήο ζε απηφ ην εηζαγσγηθφ θεθάιαην ζέηεη θαη εθηπιίζζεηαη 

βάζεη δχν βαζηθψλ ζηφρσλ: 

(α) ηελ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ζην πεδίν ηεο ζρεδίαζεο πξντφλησλ θαη ζε απηφ ηεο 

αιιειεπίδξαζεο αλζξψπνπ – ππνινγηζηή θαη 

(β) ηελ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ζε ζρέζε κε ηηο αληηιεπηηθέο δηεξγαζίεο ηνπ αηφκνπ 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηελ αηζζεηηθή αληηκεηψπηζε ελφο πξντφληνο, θαζψο θαη κε ηελ 

έλλνηα ηεο πξνζαξκνγήο πνπ δηέπεη ηε ιεηηνπξγία ησλ αλζξψπηλσλ αηζζήζεσλ. 

 Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, πξαγκαηνπνηείηαη αξρηθά κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή 

ηεο έλλνηαο ηεο αηζζεηηθήο σο θιάδνο ηεο θηινζνθίαο πνπ δηαθξίλεη ηελ αηζζεηηθή σο 

νκνξθηά θαη επηρεηξεί ηελ αληηθεηκελνπνίεζε ηεο, θαζψο θαη ηελ αηζζεηηθή σο αηζζεηήξηα 

γλψζε. Παξάιιεια, αλαιχεηαη εθηελψο ε θηινζνθηθή θαη ε εκπεηξηθή εμεηαζηηθή κέζνδνο 

ηεο αηζζεηηθήο. Απηέο ζίγνπλ ζεκαληηθά δεηήκαηα, φπσο ε χπαξμε ζθνπηκφηεηαο θαηά ηελ 

αηζζεηηθή αληηκεηψπηζε, ε αληηθεηκεληθφηεηα θαη ε ππνθεηκεληθφηεηα ηεο αηζζεηηθήο θαη 

εμππεξεηνχλ νπζηαζηηθά ηελ ελίζρπζε ηεο θαηαλφεζεο ηεο θχζεο ησλ αηζζεηηθψλ 

πξνηηκήζεσλ θαη ηνπνζεηήζεσλ ησλ αλζξψπσλ. Δπηπιένλ, ιεηηνπξγνχλ σο βάζε γηα ηελ 

αλάδεημε ηεο έλλνηαο ηεο αηζζεηηθήο ζε έλα πην πξαθηηθφ επίπεδν, ελψ ζηα δεηήκαηα πνπ 

ζέηνπλ ζπκππθλψλεηαη γλψζε πνπ ελζαξξχλεη ηελ θαηαλφεζε ησλ αλζξψπσλ. ε απηήλ ηελ 

θαηεχζπλζε απνζθνπεί θαη ε ζπδήηεζε γηα ηηο αξρέο ηεο αηζζεηηθήο επραξίζηεζεο πνπ 

βαζίδνληαη ζηελ έλλνηα ηεο πξνζαξκνγήο θαη είλαη ηθαλέο ζε έλα βαζκφ λα εξκελεχζνπλ θαη 

λα πξνβιέςνπλ ηηο αλζξψπηλεο αηζζεηηθέο απνθξίζεηο.   

ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη ζε απηφ ην θεθάιαην δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο 

έλλνηαο ηεο αηζζεηηθήο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο ππφβαζξν γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο αηζζεηηθήο ζηα 

πεδία ζρεδίαζεο. Γηα ηελ απνηχπσζε ηεο έλλνηαο ζην πεδίν ηεο ζρεδίαζεο πξντφλησλ, 

ζπδεηείηαη ε ζεκεησηηθή πξννπηηθή ηεο ζρεδίαζεο πξντφλησλ, φπνπ ε αηζζεηηθή κπνξεί λα 
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ζεσξεζεί σο γιψζζα ησλ πξντφλησλ, εθ’ φζνλ αλαγλσξίδεηαη ε επηθνηλσληαθή δπλαηφηεηα 

απηψλ. Η ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε ζεσξείηαη ζεκαληηθή, αθνχ αληηκεησπίδεη ηελ αηζζεηηθή 

σο κηα δηεξγαζία επηθνηλσλίαο θαη εξκελείαο, δειαδή σο δξάζε παξά σο αληίδξαζε ζηα 

ζηαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αληηθεηκέλνπ. ηε ζπλέρεηα, ε κειέηε επηθεληξψλεηαη ζηελ 

πξνζέγγηζε ησλ πξαγκαηηζηψλ πνπ αληηκεησπίδεη ηελ αηζζεηηθή σο κηα πην επξεία έλλνηα, 

πέξα απφ ηε ζηελή ζεψξεζή ηεο σο νκνξθηά ή νπηηθή απεηθφληζε.  Η έλλνηα ηεο αηζζεηηθήο 

απνθηά έλαλ πην δπλακηθφ ραξαθηήξα θαη αλαδεηθλχεηαη κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ 

αλζξψπνπ θαη ηνπ πξντφληνο, δειαδή κέζα απφ ηελ ίδηα ηελ εκπεηξία ηνπ πξντφληνο. Η 

πξνζέγγηζε ησλ πξαγκαηηζηψλ κειεηά ηελ αηζζεηηθή σο εκπεηξία, φπνπ ε αηζζεηηθή γίλεηαη 

αληηιεπηή απφ ηνλ άλζξσπν σο έλα ζπλνιηθφ απνηέιεζκα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

γλσζηηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη αληηιεπηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ, πέξαλ ησλ 

αηζζεηεξηαθψλ. Αλ θαη αλαγλσξίδνληαη ε επράξηζηε εκθάληζε (φςε) θαη ε ζεηηθή πξψηε 

εληχπσζε σο θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο απνδνρήο ηνπ πξντφληνο, ππνζηεξίδεηαη πσο ε έλλνηα 

ηεο αηζζεηηθήο θέξεη έλα πην δηεπξπκέλν πεξηερφκελν, φπσο επίζεο ηνλίδεηαη θαη ε 

κνλαδηθφηεηά ηεο αθνχ εμαξηάηαη απφ ην άηνκν θαη φρη απφ ην αληηθείκελν.  

Σέινο, γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ηεο αηζζεηηθήο παξαηίζεληαη 

αλαιπηηθά κειέηεο απφ ην πεδίν ηεο αιιειεπίδξαζεο αλζξψπνπ – ππνινγηζηή. Μέζα απφ 

απηέο ηηο κειέηεο δηαθαίλεηαη ε επηξξνή ηεο ζηελ αληίιεςε άιισλ παξακέηξσλ, φπσο ηεο 

επρξεζηίαο, ε νπνία αληηκεησπίδεηαη ζπρλά σο αληίζεηνο πφινο ηεο αηζζεηηθήο. Σα 

ζπκπεξάζκαηα ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηνπ ζπλφινπ απηψλ ησλ κειεηψλ, επηζεκαίλνπλ ηνλ 

αλαδπφκελν θπξίαξρν ξφιν ηεο αηζζεηηθήο θαη ηελ αλάγθε λα δνζεί απμαλφκελε πξνζνρή ζε 

απηήλ θαηά ηε ζρεδηαζηηθή δηεξγαζία. 
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1.1 Η αηζζεηηθή σο νκνξθηά ζηελ Αξραία Διιάδα: ε αληηθεηκεληθή πξνζέγγηζε   

Η κειέηε ηεο αηζζεηηθήο σο ζεσξία ηεο νκνξθηάο έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηνπο κεγάινπο 

αξραίνπο Έιιελεο θηιφζνθνπο, νη νπνίνη πξνζπάζεζαλ λα πξνζδηνξίζνπλ θαη λα 

αληηθεηκελνπνηήζνπλ ηηο νπηηθέο ηδηφηεηέο ηεο, θπξίσο. Σα θείκελα ηνπ Πιάησλα γηα ηηο 

ηέρλεο έρνπλ ζεκειηψδε ξφιν ζηελ ηζηνξία ηεο αηζζεηηθήο, φρη κφλν εμαηηίαο ηεο 

πξσηνπνξίαο θαη ηεο νπζηαζηηθήο ζπκβνιήο ηνπο, αιιά γηαηί ππήξμαλ ζεκεία αλαθνξάο θαη 

άζθεζαλ επηξξνή ζηηο απφςεηο ησλ κεηαγελέζηεξσλ κειεηεηψλ. χκθσλα κε ηνλ Πιάησλα, 

ππάξρεη κηα κεηαθπζηθή θαη εζηθή ηάμε ζηνλ θφζκν, ηελ νπνία κπνξεί λα αλαθαιχςεη κφλν ν 

θηιφζνθνο κέζσ ηεο ινγηθήο θαη νη ηέρλεο απνθηνχλ αιεζηλή αμία, κφλν εάλ 

αληηπξνζσπεχζνπλ νξζά απηή ηελ ηάμε (Janaway, 2001). Ο Πιάησλαο δηαθξίλεη ηελ νκνξθηά 

ησλ πξαγκάησλ θαη ησλ ηδηνηήησλ, ε νπνία γίλεηαη αληηιεπηή κε ηηο αηζζήζεηο θαη ηελ 

απφιπηε κνξθή ηεο Οκνξθηάο πνπ είλαη πξνζηηή κφλν απφ ην πλεχκα - ηελ ίδηα ηελ Οκνξθηά 

(Janaway, 2001). Οη πεξηπηψζεηο νκνξθηάο ζηνλ θφζκν ησλ αηζζήζεσλ παξνπζηάδνπλ 

κεηαβιεηφηεηα ή ζρεηηθφηεηα: θάηη είλαη φκνξθν κηα ζηηγκή - αιιά φρη ζε κηα άιιε,  απφ κηα 

άπνςε ή ζρέζε – αιιά φρη απφ θάπνηα άιιε,  γα έλα ζπγθεθξηκέλν παξαηεξεηή - φρη γηα 

θάπνηνλ άιιν. Όκσο, ε ίδηα ε Οκνξθηά ζηεξείηαη φιε απηή ηε κεηαβιεηφηεηα θαη είλαη πάληα 

ηφζν κνλαδηθή, φζν θαη αληηθεηκεληθή. Δπηπξνζζέησο, ε ζεκαζία νξηζκέλσλ γεληθψλ φξσλ, 

φπσο ε νκνξθηά, ε δηθαηνζχλε ή ε θαινζχλε απνηεινχλ αθεξεκέλεο νληφηεηέο, ηηο νπνίεο ν 

Πιάησλαο απνθάιεζε κνξθέο. Χο εθ ηνχηνπ, έλα παξαηεξνχκελν αληηθείκελν ή κηα δξάζε 

είλαη φκνξθε, εάλ ζπκκεηέρεη ζηε αθεξεκέλε κνξθή ηεο νκνξθηάο. Ο Πιάησλαο ζεψξεζε 

πσο ηα φκνξθα πξάγκαηα πνπ βιέπνπκε, αθνχκε ή αγγίδνπκε ππάξρνπλ ζηνλ θφζκν ησλ 

αηζζήζεσλ, ηνλ νπνίν ζεψξεζε σο κηα παξαίζζεζε. Αληί’ απηνχ, ν Πιάησλαο έδεημε 

πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ ίδηα ηελ Οκνξθηά, ε νπνία βξίζθεηαη ζηνλ αληηιεπηφ θφζκν 

πνπ ππάξρεη εθηφο ησλ αηζζήζεψλ καο.  

Η επηθξαηνχζα άπνςε ηεο νκνξθηάο, φπσο εθθξάδεηαη ζην ιεμηθφ «Webster» 

δηαηππψλεηαη απφ ηνλ Αξηζηνηέιε: 

Οκνξθηά - νη ηδηόηεηεο πνπ πξνζδίδνπλ επραξίζηεζε ζηηο αηζζήζεηο 

Ο Αξηζηνηέιεο απέξξηςε ηηο ζθέςεηο ηνπ Πιάησλα. Γηα ηνλ Αξηζηνηέιε ππάξρεη κφλν 

έλαο θφζκνο, ζηνλ νπνίν ε εκπεηξία ησλ αηζζήζεσλ δελ είλαη ζε θακηά πεξίπησζε 

ςεπδαηζζεηηθή. Πην ζπγθεθξηκέλα, ππνζηεξίδεη φηη ε νκνξθηά απνηειεί κηα πξαγκαηηθή 

ηδηφηεηα ησλ πξαγκάησλ, θαζψο νξίδεηαη κε ηα θξηηήξηα ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο αλαινγίαο. 

Δπίζεο, ζεψξεζε πσο ε αληίιεςε ηεο νκνξθηάο έγθεηηαη ζην πιαίζην θαη κεηαβάιιεηαη 

ζπλερψο. Δπνκέλσο, ην λφεκα ηεο νκνξθηάο ζεψξεζε πσο θξίλεηαη απφ ην ζηφρν ηνπ 

ππνθεηκέλνπ. Καηά επέθηαζε, ε θχξηα δηαθνξά απφ ηελ πιαησληθή άπνςε ηεο νκνξθηάο ήηαλ 

ε εηζαγσγή ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο. Γηα λα είλαη θάηη επράξηζην, πξέπεη λα ππάξρεη έλα 
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πξφζσπν πνπ λα βηψλεη απηή ηελ επραξίζηεζε θαη δελ αξθεί κφλν ην αληηθείκελν κε ηηο 

αληηθεηκεληθέο θπζηθέο ηδηφηεηέο ηνπ.  

Καηά ζπλέπεηα, ζην 18
ν
 αηψλα ππήξμε κηα κεηαηφπηζε ηεο εζηίαζεο, απφ ηελ νκνξθηά 

ζηελ πξνηίκεζε θαη ην ππνθείκελν. Πξηλ απφ ην 18
ν
 αηψλα νη θηιφζνθνη είραλ πξνζπαζήζεη 

θπξίσο λα ζεκειηψζνπλ πνηα ήηαλ ε αληηθεηκεληθή πνηφηεηα ηεο νκνξθηάο θαη φηαλ δελ 

κπφξεζε λα δηαηππσζεί έλαο ηθαλνπνηεηηθφο θαζνξηζκφο, παξνπζηάζηεθε ε έλλνηα ηεο 

πξνηίκεζεο. 

1.2 Η ζύγρξνλε αηζζεηηθή (modern aesthetics) 

Η ζχγρξνλε αηζζεηηθή (modern aesthetics) είλαη εθείλε ε επηζηήκε πνπ επηρεηξεί λα 

νξίζεη ηελ «ηέρλε» θαη ηελ «αηζζεηηθή». Οη ηδέεο πνπ επηθξαηνχλ ζε απηνχο ηνπο δχν φξνπο 

πξνέξρνληαη απφ ηνλ 18
ν
 αηψλα. Δλψ ν φξνο ηεο ηέρλεο ρξεζηκνπνηνχληαη πνιχ πξηλ, κφιηο ην 

18
ν
 αηψλα έιαβε ην πεξηερφκελν πνπ δηαηεξεί σο ζήκεξα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζπκπεξηέιαβε 

ην νκαδνπνηεκέλν «ζχγρξνλν ζχζηεκα ηερλψλ». Αληίζεηα, ν φξνο ηεο αηζζεηηθήο απέθηεζε 

ην πεξηερφκελν πνπ κέρξη ζήκεξα δηαζέηεη ην 19
ν
 αηψλα, παξά ηε ρξήζε ηνπ απφ ηνλ 18

ν
 

αηψλα. Δπνκέλσο, δηθαίσο ν 18
νο

 αηψλαο ζεσξείηαη πεξίνδνο δηάπιαζεο ηεο ζχγρξνλεο 

αηζζεηηθήο (Shelley, 2001). 

1.2.1 Μεηαηόπηζε ελδηαθέξνληνο ζην ππνθείκελν (18
νο

 αηώλαο) 

Η αηζζεηηθή εηζάγεηαη σο απηφλνκνο θιάδνο ηεο θηινζνθίαο ην 18
ν
 αηψλα γηα πξψηε 

θνξά γηα λα νξίζεη κηα επηζηήκε αληίζεηε κε απηή ηεο ινγηθήο. χκθσλα κε ηνλ Πξψηκν 

(2003) «ε αηζζεηηθή εμεηάδεη ηηο αηζζήζεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ γελλνχλ θαη ηελ ηδηαίηεξε 

γλψζε πνπ πξνέξρεηαη απφ απηά θαη έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηε ινγηθή πνπ εμεηάδεη ηηο 

αθεξεκέλεο ηδέεο πνπ έξρνληαη ζην λνπ ρσξίο αλαθνξά ζηηο αηζζήζεηο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα». Ο Alexander Baumgarten ζεψξεζε πσο ε αηζζεηηθή ζπκπιεξψλεη ηε 

ινγηθή, παξέρνληαο θαη νη δχν καδί κηα πεξηεθηηθή ζεσξία ηεο γλψζεο πνπ νλφκαζε 

«Γλσζενινγία» (Gnoseology). Δπνκέλσο, ε αηζζεηηθή ζεσξήζεθε σο ε επηζηήκε ηεο 

αηζζεηήξηαο γλψζεο (Shusterman, 1999), ε νπνία κειεηά ηνλ ηξφπν δηακφξθσζεο θαη βίσζεο 

ηεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο θαη αλαθέξεηαη ζηελ αληίιεςε (αηζζεηήξηα αληίιεςε) θαη ηελ 

θαηαλφεζε πνπ ιακβάλεηαη κέζσ ησλ αηζζήζεσλ. Σν 18
ν
 αηψλα, ν Baumgarten άιιαμε ηνλ 

νξηζκφ ζε ηθαλνπνίεζε θη επραξίζηεζε ησλ αηζζήζεσλ (Hekkert, 2006).  

Αθνχ ηα έξγα ηέρλεο δεκηνπξγνχληαη, θπξίσο γηα απηφ ην ιφγν, δειαδή ηελ αηζζεηηθή 

επραξίζηεζε, ε έλλνηα απηή (δειαδή ε αηζζεηηθή) έρεη εθαξκνζηεί ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο 

εκπεηξίαο ζηελ ηέρλε, φπσο ζηελ αηζζεηηθή θξίζε, ηελ αηζζεηηθή αληηκεηψπηζε, ηελ 

αηζζεηηθή θαηαλφεζε, ην αηζζεηηθφ ζπλαίζζεκα θαη ηελ αηζζεηηθή σθειηκφηεηα. Όια ηα 

πξνεγνχκελα ζεσξνχληαη ζπζηαηηθά ηεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο. Η παξαηήξεζε φηη ε 
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αηζζεηηθή εκπεηξία θαιχπηεη φιεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αιιειεπίδξαζε, 

απνηππψλεηαη κε αθξίβεηα ζην κνληέιν ησλ Leder et al. (2004) (ζρήκα 1). 

 

ρήκα 1: Μνληέιν ηεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο (Leder et al., 2004) 

ην κνληέιν απηφ, (ζρήκα 1) απνηππψλνληαη φιεο νη δηαδηθαζίεο ηεο αηζζεηηθήο 

εκπεηξίαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο κε έλα έξγν ηέρλεο. Έλαο παξαηεξεηήο, ν 

νπνίνο βξίζθεηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε, μεθηλάεη κε ηελ αλάιπζε 

ηεο αληίιεςεο ) ηνπ έξγνπ ηέρλεο, ηε ζπγθξίλεη κε πξνεγνχκελεο θξίζεηο πνπ έρεη εθηειέζεη, 

ηελ θαηαηάζζεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ελλνηνινγηθά θαηεγνξία θαη, θαηφπηλ, κεηαθξάδεη θαη 
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αμηνινγεί ην έξγν (evaluation), θαηαιήγνληαο ζε κηα αηζζεηηθή θξίζε θαη ζε έλα αηζζεηηθφ 

ζπλαίζζεκα (aesthetic experience – pleasure). 

Μφλν ηα πξψηα δχν (ή ηξία) ζηάδηα ζεσξνχληαη αηζζεηηθά, κε ηελ έλλνηα πνπ απέδσζε 

ν Baumgarten ζηελ αηζζεηηθή. ε απηά, ηα ζρεδφλ απηνκαηνπνηεκέλα, ζηάδηα ιεηηνπξγεί ε 

αληίιεςε θαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ην αληηιεπηηθφ ζχζηεκα θαηνξζψλεη λα αληρλεχζεη ηε 

δνκή θαη λα αμηνινγήζεη ηελ θαηλνηνκία ή ηελ νηθεηφηεηα, θαζνξίδεη ηελ επηξξνή πνπ 

παξάγεηαη. ε απηά ηα ζηάδηα δηαπηζηψλεηαη ε αηζζεζηαθή (sensual) απφιαπζε (ή 

δπζαξέζθεηα), ελψ ζηα κεηαγελέζηεξα ζηάδηα νη γλσζηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δηαδηθαζίεο 

εηζάγνπλ ηελ εκπεηξία. Ο Hekkert (2006) δέρεηαη ην νξηζκφ ηνπ Baumgarten θαη πεξηνξίδεη 

ην φξν ηεο αηζζεηηθήο ζηελ επραξίζηεζε πνπ επηηπγράλεηαη απφ ηελ αηζζεηήξηα αληίιεςε. 

Μηα εκπεηξία νπνηνπδήπνηε είδνπο, φπσο ελφο έξγνπ ηέρλεο, ελφο πξντφληνο, ελφο ηνπίνπ ή 

ελφο γεγνλφηνο, πεξηιακβάλεη ζπλεπψο έλα αηζζεηηθφ κέξνο, αιιά ε ζπλνιηθή εκπεηξία δελ 

είλαη αηζζεηηθή. Η παξνχζα κειέηε ζα εζηηάζεη πην αλαιπηηθά ζε αθφινπζν θεθάιαην ζε φ,ηη 

αθνξά ηελ αηζζεηηθή εκπεηξία (§3.3.2). 

Καηά ην 18
ν
  αηψλα, άμην αλαθνξάο είλαη ην γεγνλφο φηη ε εζηίαζε ηνπ ελδηαθέξνληνο 

πιένλ κεηαηνπίδεηαη ζην ππνθείκελν, κε απνηέιεζκα λα κεηαβιεζεί ν ηξφπνο εξκελείαο ηεο 

αηζζεηηθήο. Παξά ηηο πξνζπάζεηεο αληηθεηκελνπνίεζήο ηεο, ην ελδηαθέξνλ άξρηζε λα 

επηθεληξψλεηαη ζηελ πξνηίκεζε ηνπ αηφκνπ. Σν 18
ν
 αηψλα επηθξαηεί ε πξνζέγγηζε ησλ 

εκπεηξηζηψλ θαη απηή ηνπ Kant γηα ηελ αηζζεηηθή. Οη εκπεηξηζηέο αληηκεησπίδνπλ ηελ 

αηζζεηηθή σο ζρέζε αηηίαο- αηηηαηνχ, ή αιιηψο σο παζεηηθή απνδνρή κεκνλσκέλσλ 

εληππψζεσλ απφ ηηο αηζζήζεηο πνπ κεηαηξέπνληαη ζε πλεπκαηηθέο αλαπαξαζηάζεηο θαη ηδέεο 

(Shelley, 2001).  

Η θαζνιηθφηεηα ηεο νκνξθηάο έρεη αλαιπζεί επηζηακέλα απφ ηνλ Kant θαη ε εξγαζία 

ηνπ κε ηίηιν «Κξηηηθή ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο» (Kant, 1790) είλαη απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο. 

Ο Kant ζεψξεζε φηη ε αληίιεςε γηα ηελ νκνξθηά είλαη, ηφζν έλα ππνθεηκεληθφ, φζν θαη έλα 

θαζνιηθά έγθπξν θαηλφκελν. Απηφ ελδερνκέλσο θαίλεηαη λα είλαη αληηθαηηθφ - πψο κπνξεί 

θάηη πνπ είλαη θαζνιηθφ λα είλαη ππνθεηκεληθφ ζπγρξφλσο; ε απηφ ην ζεκείν, εηζάγεηαη ε 

έλλνηα ηεο πξνηίκεζεο (taste). Ο Kant ππνζηήξημε φηη ε πξνηίκεζε βαζίδεηαη ζηελ αληδηνηειή 

επραξίζηεζε θαη ηελ θνηλή ινγηθή. Η επραξίζηεζε ζηεξίδεηαη ζηηο ππνθεηκεληθέο γλσζηηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη δεδνκέλνπ φηη ε γλψζε επηθνηλσλείηαη θαζνιηθά, ε βάζε γηα ηελ πξνηίκεζε 

ηζρχεη ελδν-ππνθεηκεληθά. Πεξαηηέξσ, ν Kant ππνζηήξημε φηη νη αλζξψπηλεο αμίεο θαη ε 

ινγηθή θχζε θαζηζηνχλ ηελ εκπεηξία ηεο νκνξθηάο ππνθεηκεληθή. Δάλ κπνξνχζακε, κφλν λα 

παξακεξίζνπκε ηηο αμίεο καο θαη λα ιάβνπκε κηα πην αληδηνηειή επραξίζηεζε απφ ηα 

αληηθείκελα, φινη ζα βξίζθακε ηα ίδηα πξάγκαηα φκνξθα θαη επράξηζηα αηζζεηηθά. Χο εθ 

ηνχηνπ, ε νκνξθηά είλαη θαη θαζνιηθή θαη ππνθεηκεληθή θαη, ελψ ε θξηηηθή ηεο απνηειεί 

θαζνιηθφ αλζξψπηλν ραξαθηεξηζηηθφ, δελ παχεη λα δηέπεηαη απφ ππνθεηκεληθέο αξρέο 
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(Crawford, 2001). Η ζπκβνιή ηνπ Kant θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, αθνχ δηαηχπσζε πσο 

νη «αξρέο ηεο πξνηίκεζεο» (principles of taste) βαζίδνληαη θαη εμαξηψληαη απφ ηελ 

ππνθεηκεληθή επραξίζηεζε (Kant, 1790).   

1.3 Πξνζεγγίζεηο ζηε κειέηε ηεο αηζζεηηθήο 

ε γεληθέο γξακκέο, ε αηζζεηηθή έρεη κειεηεζεί κε δχν δηαθνξεηηθέο εμεηαζηηθέο 

κεζφδνπο: ηε θηινζνθηθή πξνζέγγηζε (ή αιιηψο «αλζξσπηζηηθή») θαη ηελ εκπεηξηθή, ε νπνία 

δηαθξίλεηαη ζηελ πεηξακαηηθή θαη δηεξεπλεηηθή πξνζέγγηζε. Καη νη δχν κέζνδνη έρνπλ 

ζηεξηρζεί, θπξίσο, ζηηο κειέηεο ησλ έξγσλ ηέρλεο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη θαη θαζηεξψζεη ηηο 

ζεσξίεο ηεο αηζζεηηθήο, αλ θαη άιια πιαίζηα, φπσο ηα θπζηθά θαη θαηαζθεπαζκέλα ηνπία, ε 

αξρηηεθηνληθή θαη ηα ζρεδηαζκέλα αληηθείκελα έρνπλ ρξεζηκεχζεη σο εχθνξν έδαθνο γηα ηε 

κειέηε ηεο αηζζεηηθήο. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη κηα επηζθφπεζε απηψλ ησλ κεζφδσλ 

εμέηαζεο ηεο αηζζεηηθήο, νη νπνίεο αλαδεηθλχνπλ δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αηζζεηηθή 

ηνπνζέηεζε θαη ηηο αηζζεηηθέο πξνηηκήζεηο, ελζαξξχλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ 

θαηαλφεζε ησλ αλζξψπσλ. πγρξφλσο, κέζα απφ απηή ηε ζπλνπηηθή παξάζεζε απηψλ ησλ 

πξνζεγγίζεσλ, επηρεηξείηαη ε παξνπζίαζε ηεο εμέιημεο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο έλλνηαο ηεο 

αηζζεηηθήο. 

1.3.1 Φηινζνθηθή Πξνζέγγηζε 

θνπηκόηεηα θαη αηζζεηηθή ηνπνζέηεζε: ηε βάζε νπνηαζδήπνηε κειέηεο ηεο 

αηζζεηηθήο ηίζεηαη ην δήηεκα, εάλ ε αηζζεηηθή αληηκεηψπηζε πνπ αλαπηχζζεηαη θαηά ηελ 

εμέηαζε ελφο αληηθεηκέλνπ, πξαγκαηνπνηείηαη κε έλαλ νξηζκέλν ζθνπφ ζην κπαιφ ηνπ 

παξαηεξεηή. Με άιια ιφγηα, φηαλ αληηιακβαλφκαζηε αηζζεηηθά έλα αληηθείκελν, 

θαζνδεγνχκαζηε απφ έλαλ ζθνπφ ή ελδηαθεξφκαζηε γηα έλα ζχλνιν επδηάθξηησλ ηδηνηήησλ 

πνπ θαηέρεη ην αληηθείκελν; Γηα ην σθξάηε, παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε αηζζεηηθή ηνπνζέηεζε 

ήηαλ έλα παξάγσγν ηεο πξαθηηθήο, ή αιιηψο ηεο ρξεζηηθήο αμίαο ελφο αληηθεηκέλνπ. Μηα 

ζχγρξνλε αλάπηπμε απηνχ ηνπ επηρεηξήκαηνο έρεη ππνζηεξηρηεί απφ ηε ιεηηνπξγηθή ζεσξία 

ηεο αηζζεηηθήο πνπ ηζρπξίδεηαη φηη αλ έλα πξντφλ ιεηηνπξγεί θαιά, εάλ ε θαηαζθεπή ηνπ 

ηαηξηάδεη ζηελ εξγαζία πνπ πξέπεη λα εθηειέζεη, ηφηε απηφ ην πξντφλ ζα είλαη φκνξθν. Ίζσο 

ε πην γλσζηή δηαηχπσζε απηήο ηεο ηδέαο κπνξεί λα εληνπηζηεί ζηε θξάζε ηνπ Louis Sullivan 

φηη ε θφξκα αθνινπζεί ηε ιεηηνπξγία («form follows function») (δείηε §2.2).  

ην άιιν άθξν, ν Kant έρεη ππνζηεξίμεη φηη ε αηζζεηηθή ηνπνζέηεζε βξίζθεηαη φηαλ 

θάπνηνο αληαπνθξίλεηαη ζε έλα αληηθείκελν, ειιείςεη νπνηνπδήπνηε ζθνπνχ. Γηα ηνλ Kant, ην 

ελδηαθέξνλ είλαη ζηηο πξαγκαηηθέο θαη εγγελείο ηδηφηεηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Ο Theophile 

Gautier δηαζέηεη κηα πιένλ αθξαία άπνςε θαη ππνζηεξίδεη πσο ηίπνηα δελ είλαη αιεζηλά 

φκνξθν, εθηφο απφ απηφ πνπ κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ην ηίπνηα-νηηδήπνηε είλαη ρξήζηκν είλαη 

άζρεκν (Lavie & Tractinsky, 2004). Πξνθαλψο, θαη ηα δχν άθξα απνδεηθλχνληαη αξθεηά 
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αθαηάιιεια ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία, φπνπ ηα πξντφληα θξίλνληαη, ηφζν γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο, 

φζν θαη γηα ηηο αηζζεηηθέο ηδηφηεηέο ηνπο. Αθφκα, νη αληηπαξαβαιιφκελεο απφςεηο, φζνλ 

αθνξά ηελ αλάγθε ηεο ζθνπηκφηεηαο γηα ην ζρεκαηηζκφ ησλ αηζζεηηθψλ ηνπνζεηήζεσλ, 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αηζζεηηθή θξίζε.  

ηελ παξνχζα κειέηε ππνζηεξίδεηαη πσο ε αηζζεηηθή απφθξηζε ζρεηίδεηαη άκεζα κε 

ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαζνδήγεζε ηνπ γλσζηηθνχ πξάθηνξα ζην λα πάξεη απνθάζεηο. Η 

δηεξγαζία απηή πνπ νδεγεί ζηελ αηζζεηηθή θξίζε (φπσο θαη θάζε άιιε ζηνπο λνήκνλεο 

νξγαληζκνχο φπσο ν άλζξσπνο) ραξαθηεξίδνληαη πάληα απφ ην ζηφρν (always goal-related) 

πνπ ζέηεη ν παξαηεξεηήο θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε κε έλα αληηθείκελν, ζε αληίζεζε κε ηε 

θηινζνθηθή πξνζέγγηζε ηεο αηζζεηηθήο ζεσξίαο πνπ πξνηείλεη ηελ αδηαθνξία γηα ηελ 

επραξίζηεζε (Xenakis et al., accepted for publication).    

Αληηθεηκεληθόηεηα / Τπνθεηκεληθόηεηα: Δδψ πξνθχπηεη ην ζέκα, εάλ ε αηζζεηηθή πξέπεη 

λα αληηκεησπίδεηαη αληηθεηκεληθά ή ππνθεηκεληθά. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Αλαγέλλεζεο, νη 

θαλφλεο ηεο νκνξθηάο εμνκνηψζεθαλ κε ηνπο θαλφλεο ηεο θχζεο. Καηά ζπλέπεηα, ε ζρεδίαζε 

έπξεπε λα ππαθνχεη ζηηο αξρέο ηεο θπζηθήο νκνξθηάο θαη ε νκνξθηά ζεσξήζεθε κηα 

αληηθεηκεληθή ηδηνθηεζία ησλ πξαγκάησλ. Η αληηθεηκεληθή άπνςε ππνγξακκίδεη ηηο ηδηφηεηεο 

ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ζεσξεηηθνινγεί γηα εθείλεο ηηο ηδηφηεηεο πνπ ην θαζηζηνχλ φκνξθν. 

Καηά ζπλέπεηα, νη αξρηθέο έλλνηεο γηα ηελ νκνξθηά ηνπ αληηθεηκέλνπ έρνπλ εζηηάζεη ζε 

ηδηφηεηεο φπσο ε ηάμε, ε αλαινγία θαη ε ζπκκεηξία (Lavie & Tractinsky, 2004). Η 

αλαδήηεζε γηα ηηο ηδηφηεηεο ηεο νκνξθηάο θαηεχζπλε ηηο πξνζπάζεηεο ψζηε λα είλαη δπλαηφλ 

λα πνζνηηθνπνηεζεί απηή κέζσ καζεκαηηθψλ ηχπσλ (φπσο, Υξπζή Σνκή). 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε ππνθεηκεληθή πξνζέγγηζε, πνπ αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηνλ 

Hume θαη ηνλ Kant, ππνζηεξίδεη φηη ε αλάιπζε ηεο νκνξθηάο εληνπίδεηαη κέζα ζην άηνκν, 

θαη φρη ζην αληηθείκελν. Γηαθξίλεη κηα ζχλδεζε κεηαμχ ηεο νκνξθηάο θαη ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. 

χκθσλα κε ηνπο Lavie & Tractinsky (2004), ν Kant δηαθξίλεη: (1) ηελ επραξίζηεζε πνπ 

βηψλεηαη, ε νπνία πξνθχπηεη απφ κηα αηζζεηηθή εκπεηξία θαη πνηθίιιεη ζηα δηάθνξα άηνκα 

θαη (2) ηελ ίδηα ηελ αηζζεηηθή εκπεηξία, ε νπνία αληηπξνζσπεχεη ηελ αξκνλία ησλ γλσζηηθψλ 

ηθαλνηήησλ θαη πνπ παξακέλεη ζρεηηθά ακεηάβιεηε κεηαμχ ησλ αηφκσλ. Σν φκνξθν 

αληηθείκελν είλαη απηφ πνπ πξνζαξκφδεηαη ζε απηέο ηηο γλσζηηθέο δπλάκεηο, ηηο ππνθηλεί θαη 

ηηο ζηεξίδεη. Σν θξηηήξην ζην νπνίν βαζίδνπκε ηηο θξίζεηο καο είλαη ε πξνζσπηθή 

επραξίζηεζε πνπ βηψλνπκε, φηαλ νη γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο δηεγείξνληαη πιήξσο. Χζηφζν, 

δεδνκέλνπ φηη είλαη δχζθνιν λα αλαθεξζεί κε ζαθήλεηα αλ κηα εκπεηξία είλαη αληηθεηκεληθή 

ή ππνθεηκεληθή, νη πεξηζζφηεξεο ζχγρξνλεο ζεσξίεο ηνπνζεηνχληαη θάπνπ ελδηάκεζα, 

ζεσξψληαο κηα ζέζε αιιειεπίδξαζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη αηζζεηηθέο αληηιήςεηο 

εμαξηψληαη ηφζν απφ ην εξέζηζκα, φζν θαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ην ζθνπφ ηνπ αηφκνπ.  
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1.3.2 Δκπεηξηθέο κειέηεο ηεο αηζζεηηθήο 

Οη εκπεηξηθέο κειέηεο ηεο αηζζεηηθήο κπνξνχλ λα δηαηξεζνχλ, θαηά πξνζέγγηζε, ζε 

δχν θαηεγνξίεο.  

1. Η πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηηο κειέηεο πνπ πξνζπαζνχλ λα εμεηάζνπλ 

πεηξακαηηθά ηηο ππνζέζεηο γηα ηα απνηειέζκαηα κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ ελφο 

αληηθεηκέλνπ ή κηαο κνξθήο ζηηο αλζξψπηλεο πξνηηκήζεηο. Απηφο ν ηχπνο έξεπλαο 

επηδηψθεη ζπλήζσο λα πξνζδηνξίζεη ηνπο γεληθνχο λφκνπο πνπ δηέπνπλ ηηο αηζζεηηθέο 

ηδηφηεηεο, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζην αμηνινγεκέλν αληηθείκελν. πλήζσο, ζπλδέεηαη κε 

ηε «πεηξακαηηθή αηζζεηηθή» ηνπ Berlyne (Lavie & Tractinsky, 2004).  

2. Η δεχηεξε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηηο κειέηεο πνπ είλαη πην δηεξεπλεηηθήο θχζεο, νη 

νπνίεο πξνζπαζνχλ λα ζθηαγξαθήζνπλ ηνπο παξάγνληεο πςειφηεξεο ηάμεο πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ ηηο αληηιήςεηο ησλ αλζξψπσλ γηα ηα αμηνινγεκέλα αληηθείκελα. Απηφ 

ην ξεχκα ηεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ ην ελδηαθέξνλ γηα ηηο ππνθεηκεληθέο αληηιήςεηο 

ηεο αηζζεηηθήο, παξά γηα ηηο αληηθεηκεληθέο ηδηφηεηεο ησλ πξαγκάησλ. 

Η πεηξακαηηθή πξνζέγγηζε 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 19
νπ

 αηψλα, ν ηνκέαο ηεο πεηξακαηηθήο αηζζεηηθήο πξνέθπςε ζε 

κηα πξνζπάζεηα λα ζηεξηρζεί ζε επηζηεκνληθέο κεζφδνπο θαη εκπεηξηθά ζηνηρεία γηα λα 

θαζηεξψζεη ηνπο γεληθνχο λφκνπο πνπ θπβεξλνχλ ηηο αηζζεηηθέο πξνηηκήζεηο ησλ αλζξψπσλ. 

Υαξαθηεξίζηεθε απφ ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ Fechner λα αλαθαιπθζνχλ νη πξνηηκήζεηο πνπ 

βαζίδνληαλ ζηηο θαιιηηερληθέο θαη αξρηηεθηνληθέο αληηθεηκεληθέο κεζφδνπο, φπσο ε ρξπζή 

αλαινγία (Golden Ratio) θαη άιιεο αλαινγίεο ηνπ Ππζαγφξα (Lavie & Tractinsky, 2004). Η 

πεηξακαηηθή πξνζέγγηζε ππνζηεξίρηεθε σο επηζηεκνληθή, απφ θάησ πξνο ηα επάλσ (bottom-

up) πξνζέγγηζε, ζε αληηδηαζηνιή κε ην θηινζνθηθφ, απφ επάλσ πξνο ηα θάησ (top-down), 

ηξφπν θαηαλφεζεο ησλ αηζζεηηθψλ ηνπνζεηήζεσλ (Lavie & Tractinsky, 2004). Η ππφζεζε 

ησλ πξψησλ πεηξακαηηθψλ εξεπλεηψλ ηεο αηζζεηηθήο ήηαλ, φηη ππάξρνπλ θαζνιηθνί λφκνη 

πνπ θπβεξλνχλ ηελ αηζζεηηθή απφθξηζε.  

Οη πξψηεο κειέηεο ζηελ πεηξακαηηθή αηζζεηηθή νδήγεζαλ ζε δηάθνξεο ζεσξίεο, ε 

πεξηεθηηθφηεξε ησλ νπνίσλ δηαηππψζεθε απφ ηνλ Berlyne (Lindgaard, 2007; Lindgaard & 

Dudek, 2003). Ο Berlyne ππνζηήξημε φηη ε πξφνδνο ζηελ θαηαλφεζε ηεο αηζζεηηθήο κπνξεί 

λα επηηεπρζεί κφλν κε ην ρεηξηζκφ απνκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ (π.ρ. πνιχγσλν) ή 

θαιιηηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (π.ρ. πνιππινθφηεηα θαη ελδηαθέξνλ) ησλ έξγσλ ηέρλεο θαη 

κε ηε κειέηε ησλ επηξξνψλ ηνπο ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ παξαηεξεηψλ. Η έξεπλα ηνπ Berlyne 

παξνπζίαζε κε ζπλέπεηα φηη ε κεηξηαζκέλε πνιππινθφηεηα πξνηηκήζεθε απφ ηα απιά ή ηα 

εμαηξεηηθά ζχλζεηα εξεζίζκαηα. Θεσξεηηθά απηφ εξκελεχζεθε γηα λα εμεγήζεη φηη, πέξα απφ 

έλα νξηζκέλν επίπεδν πνιππινθφηεηαο, ην επίπεδν δηέγεξζεο ηνπ αηφκνπ βξίζθεηαη ζηελ 
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πξνο ηα θάησ θιίζε ηεο θακπχιεο ηνπ αλεζηξακκέλνπ U, πνπ ραξαθηεξίδεη ηε ιεηηνπξγία 

δηέγεξζεο, ζε έλα ζεκείν ζην νπνίν ε δπζαξέζθεηα απφ ηελ εκπεηξία απμάλεηαη καδί κε ηελ 

πνιππινθφηεηα. Ο Berlyne πξφηεηλε ην απνθαινχκελν «collative-motivational» κνληέιν, 

ζχκθσλα κε ην νπνίν ε αηζζεηηθή ζπκπεξηθνξά ζεσξήζεθε σο κνξθή δηεξεπλεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ε νπνία νδεγείηαη απφ ηελ ψζεζε ηεο επραξίζηεζεο ησλ δηαθπκάλζεσλ 

δηέγεξζεο. Οη βαζηθνί θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο δηαθχκαλζεο δηέγεξζεο θιήζεθαλ σο 

«collative» κεηαβιεηέο, νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη είηε κε ζχγθξηζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ 

εξεζηζκάησλ (παξαδείγκαηνο ράξηλ, πνιππινθφηεηα), είηε ησλ πηπρψλ ηεο εκπεηξίαο 

(παξαδείγκαηνο ράξηλ, θαηλνηνκία). Μηα πξφβιεςε ηνπ πξνηχπνπ ήηαλ, φηη ηα ελδηάκεζα 

επίπεδα δηέγεξζεο ζα πξνηηκνχληαλ, νδεγψληαο έηζη ζην θιαζηθφ ζρήκα U ηεο ιεηηνπξγίαο 

«πνιππινθφηεηα- πξνηίκεζε». Απηή ε πξφβιεςε επηβεβαηψζεθε ζε πνιπάξηζκεο κειέηεο 

ρξεζηκνπνηψληαο αθεξεκέλα νπηηθά ζρέδηα σο εξεζίζκαηα, φπσο ζεκεία θαη ηπραία 

πνιχγσλα.  

Παξ’ φια απηά, φηαλ πην ζπγθεθξηκέλα, πξαγκαηηθά εξεζίζκαηα εηζήρζεζαλ, φπσο 

έξγα δσγξαθηθήο, θηήξηα θαη έπηπια, ε απφδνζε ζηηο πξνβιέςεηο απηνχ ηνπ πξνηχπνπ 

κεηψζεθε εκθαλψο (Whitfield 2000). ε απηέο ηηο κειέηεο, νη πξνηηκήζεηο ραξαθηεξίζηεθαλ 

απφ ηηο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο άλεθε ην εξέζηζκα. Με άιια ιφγηα, βαζίζηεθαλ ζην βαζκφ 

ζηνλ νπνίν ην εξέζηζκα αληηπξνζψπεπζε κηα νξηζκέλε θαηεγνξία. Έλα «θαηεγνξηθφ» 

(categorical) κνληέιν πξνηάζεθε γηα λα ππνινγίζεη απηά ηα απνηειέζκαηα (Whitfield, 1983). 

Απηφ ην κνληέιν ιακβάλεη ηελ αηζζεηηθή ζηα πιαίζηα ησλ απαηηήζεσλ ηεο επεμεξγαζίαο 

πιεξνθνξηψλ, ζην νπνίν ηα εξεζίζκαηα δελ επεμεξγάδνληαη per se, αιιά θξίλνληαη κε βάζε 

ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία νξίζηεθαλ.  

Η πξνζπάζεηα λα ζπκθηιησζνχλ νη δχν αληηηηζέκελεο ζεσξίεο νδήγεζε ζην δηπνιηθφ 

«θαηεγνξηθφ-θηλεηήξην» κνληέιν (Whitfield, 2000; Whitfield, 2005) πνπ νπζηαζηηθά 

ελζσκαηψλεη ηφζν ηνπο θαηεγνξηθνχο,  φζν θαη ηνπο θηλεηήξηνπο (motivational) νδεγνχο. Ο 

αλζξσπνθεληξηθφο ζηφρνο είλαη ε δηακφξθσζε θαηεγνξηψλ πνπ νδεγνχλ ζηε κεγαιχηεξε 

θαηαιιειφηεηα ηνπ ζθνπνχ. ην «θαηεγνξηθφ-θηλεηήξην» κνληέιν, νη θαηεγνξίεο ππνηίζεηαη 

φηη είλαη θαιά δηακνξθσκέλεο θαη θιεηζηέο ζηελ άξζξσζε ηεο κηαο πιεπξάο ηεο ζπλέρεηαο 

θαη αλνηθηέο ζε πεξαηηέξσ άξζξσζε απφ ηελ άιιε πιεπξά, δειαδή ιάζνο ζρεκαηηζκέλεο. Οη 

επηπηψζεηο ζα είλαη ηζρπξφηεξεο γηα ηα εξεζίζκαηα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηηο 

θαινζρεκαηηζκέλεο θαηεγνξίεο πνπ ζα πξνζαξκφδνληαη ζηηο πξνζδνθίεο. Σέηνηα εξεζίζκαηα 

ζα απαηηνχλ ηελ ειάρηζηε επεμεξγαζία. ηελ άιιε άθξε, ηα λέα εξεζίζκαηα ζα νδεγνχλ ζηελ 

ηζρπξφηεξε επηξξνή, ππφ ηνλ φξν φηη απηά ζα πεξηέρνπλ ηνπο ηθαλνπνηεηηθνχο πιενλαζκνχο 

γηα λα επηηξέςνπλ ηελ αλάζεζή ηνπο ζε κηα θαηεγνξία. Η κέγηζηε θαηλνηνκία, κε απηή ηε 

ινγηθή, ζεσξείηαη φηη ζα είλαη κε-θαηεγνξηνπνηήζηκε θαη, επνκέλσο, αλίθαλε λα αθνκνησζεί. 

Η ππφζεζε πνπ γίλεηαη είλαη, φηη ε αμία ησλ αθνκνηψζηκσλ εξεζηζκάησλ είλαη λα 
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δηακνξθψλνπλ ηε δνκή ηεο θαηεγνξίαο κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα παξέρεηαη γλψζε. Σα λέα 

εξεζίζκαηα ζα έρνπλ έηζη ζεηηθή αμία ζην βαζκφ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εζσηεξηθή αλάπηπμε 

θαη ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο θαηεγνξίαο.  

Πεξαηηέξσ, νη έλλνηεο ηεο «θιεηζηφηεηαο» (closure) θαη ηεο «αλνηρηφηεηαο» (openness) 

είλαη θξίζηκεο γηα ην κνληέιν απηφ. Οη θιεηζηέο θαηεγνξίεο είλαη δχν ηχπσλ. Ο πξψηνο ηχπνο 

δέρεηαη ηε δεκηνπξγία αθφινπζσλ ζπζρεηίζεσλ, ελψ ν άιινο έρεη νινθιεξσζεί κέζσ ηεο 

κάζεζεο (learning). ην πεδίν ηεο ζρεδίαζεο πξντφλησλ, ε «Coca-Cola» θαη ε κάξθα 

ηζηγάξσλ «Marlboro» ζεσξνχληαη θιεηζηέο θαηεγνξίεο γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο, 

γεγνλφο πνπ ππνλνεί κηα δπζθνιία ζηελ επαλαζρεδίαζε ηνπο, δηαηεξψληαο ηελ έθθιεζή 

(appeal) ηνπο (Whitfield, 2005). ηηο θιεηζηέο θαηεγνξίεο, φζν πην πξσηφηππν είλαη έλα 

πξντφλ κηαο θαηεγνξίαο, ηφζν πην απζηεξά αμηνινγείηαη. Οη αλνηθηέο θαη κε δηακνξθσκέλεο 

(unformed) θαηεγνξίεο βξίζθνληαη ζην αληίζεην άθξν. ην πεδίν ηεο ζρεδίαζεο πξντφλησλ, 

ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα αλνηθηψλ θαηεγνξηψλ είλαη ηα θηλεηά ηειέθσλα ή νη 

εθηππσηέο (computer printers).  

Καηά ηελ εθαξκνγή ζηε ζρεδίαζε, ην θαηεγνξηθφ-θηλεηήξην κνληέιν ηνπνζεηεί ην 

ζρεδηαζηή ζε έλα ελλνηνινγηθφ (conceptual) δηάζηεκα ηνπ νπνίνπ ην εχξνο εθηείλεηαη απφ ηηο 

αλνηθηέο ζηηο θιεηζηέο θαηεγνξίεο. Μηα ιεπηνκεξήο ζπδήηεζε απηνχ ηνπ κνληέινπ κπνξεί λα 

βξεζεί ζην Whitfield (2000; 2005). 

Γεδνκέλεο ηεο θεληξηθφηεηαο ηεο έλλνηαο ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ζε απηφ ην κνληέιν, 

ζεσξείηαη ρξήζηκε ε εθηελέζηεξε πεξηγξαθή ηεο θαη ν Whitfield (2005) ηνπνζεηεί ηελ 

αηζζεηηθή ζε απηφ ην πιαίζην. Η θαηεγνξηνπνίεζε πεξηιακβάλεη ηελ νκαδνπνίεζε 

παξφκνησλ αληηθεηκέλσλ θαη ηε δηαθνξνπνίεζή ηνπο απφ άιια αληηθείκελα. Δπηπιένλ, 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ηεο αλαγλψξηζεο λέσλ αληηθεηκέλσλ πνπ δελ έρνπλ παξαηεξεζεί ζην 

παξειζφλ θαη ηελ έληαμή ηνπο ζε κηα θαηεγνξία. ηε δηεξεχλεζε ησλ δηεξγαζηψλ πνπ 

ιακβάλνπλ κέξνο ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε, θξίζηκε είλαη ε χπαξμε ησλ πξσηνηχπσλ. Απηά 

απνηεινχλ ηα «θαιχηεξα» παξαδείγκαηα ηεο θάζε θαηεγνξίαο, κε ηελ έλλνηα φηη κνηξάδνληαη 

ηα πεξηζζφηεξα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο θαηεγνξίαο. Η 

έξεπλα ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε έρεη επεθηαζεί αξθεηά θαη πιένλ ελζσκαηψλεη θαηεγνξίεο 

«goal-derived», νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ αληηθείκελα πνπ δε θέξνπλ θαη’ αλάγθε θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα κεηαμχ ηνπο, εθηφο απφ ην φηη αθνξνχλ ηελ εθπιήξσζε ελφο  

ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ. Δπίζεο, έρνπλ αλαγλσξηζηεί νη ζπλαηζζεκαηηθέο θαηεγνξίεο θαη νη 

θαηεγνξίεο ζθνπνχ (intentionalist). Οη ηειεπηαίεο είλαη ζπλαθείο κε ηε ζρεδίαζε θαη 

αλαγλσξίδνπλ φηη ε πξφζεζε ζηελ νπνία βαζίδεηαη έλα πξντφλ είλαη κηα αθφκα ηθαλή γηα 

θαηεγνξηνπνίεζε παξάκεηξνο (Whitfield, 2005). 
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Δλ ζπλερεία, κεξηθέο απφ ηηο ηζρπξφηεξεο θξηηηθέο ησλ ππνζέζεσλ ηεο πεηξακαηηθήο 

αηζζεηηθήο, θαζψο επίζεο θαη ησλ κεζφδσλ ηεο, έγθεηληαη ζηε ζπνπδαηφηεηα ηεο αληίιεςεο 

νιφθιεξσλ ησλ αληηθεηκέλσλ ή ζεκαληηθψλ κνξθψλ, αληί απνκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ 

(Arnheim, 1992, φπσο παξαηίζεηαη ζηνπο Lavie & Tractinsky, 2004). Καηά ζπλέπεηα, ζε 

αληίζεζε κε ηελ πεηξακαηηθή πξνζέγγηζε, ε ζεσξία ηεο ηέιεηαο κνξθήο (Gestalt Theory) 

πξνηείλεη φηη νη ηδηφηεηεο πςειήο ηάμεο εληνπίδνληαη άκεζα ζηα αληηθείκελα φηαλ 

εμεηάδνληαη σο ζχλνιν, αιιά δελ ηζρχνπλ γηα ηα κεκνλσκέλα κέξε ζηα νπνία ηα αληηθείκελα 

κπνξνχλ λα απνζπληεζνχλ. Δπνκέλσο, δελ κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ κε ηηο πεηξακαηηθέο 

κεζφδνπο αηζζεηηθήο, επεηδή ην ζχλνιν ππεξβαίλεη ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ.  

Η δηεξεπλεηηθή πξνζέγγηζε 

Η δηεξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ζπλδέεηαη θπξίσο κε ηηο εκπεηξηθέο κειέηεο πνπ 

αμηνινγνχλ πιήξε θαη θπζηθά εξεζίζκαηα, παξά ειεγρφκελα ή ηερλεηά. Δλδηαθέξεηαη 

πεξηζζφηεξν γηα ηα νηθνινγηθά έγθπξα εξεζίζκαηα (φπσο έξγα ηέρλεο, θηήξηα θαη ηνπία), 

παξά κε ηνλ έιεγρν ησλ ζρεηηθά απιψλ εξεζηζκάησλ ζε πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο. Δπίζεο, 

αζρνιείηαη κε ηηο πξνζσπηθέο θξίζεηο ησλ αλζξψπσλ, παξά κε ηηο αληηθεηκεληθέο αηζζεηηθέο 

ηδηφηεηεο ησλ εξεζηζκάησλ. Σέινο, απηή ε πξνζέγγηζε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ρξήζε ησλ 

ηερληθψλ αλάιπζεο παξαγφλησλ. ε απηφλ ηνλ ηχπν έξεπλαο, ν Pickford (1972, φπσο 

παξαηίζεηαη ζηνπο Lavie & Tractinsky, 2004) εθζέηεη κηα ζεηξά κειεηψλ έξγσλ ηέρλεο, 

βαζηζκέλεο ζηηο ηερληθέο αλάιπζεο παξαγφλησλ. ηελ πξψηε ζεηξά κειεηψλ, ν Pickford 

βξήθε έλαλ πξψην γεληθφ παξάγνληα πνπ αληηπξνζψπεπζε θπξίσο ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

έθθξαζε θαη ην αηζζεηηθφ ζρέδην. Ο δεχηεξνο παξάγνληαο αληηπξνζψπεπζε ηελ 

αηκνζθαηξηθή επίδξαζε θαη ηε ζπκβνιηθή έθθξαζε. ηηο κεηέπεηηα κειέηεο, ν Pickford 

(1972) εμέηαζε αξθεηά έξγα δσγξαθηθήο ηνπ Van Gogh. Έλαο γεληθφο παξάγνληαο πνπ 

πξνέθπςε, ζπλδέζεθε κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε, ηελ αξκνλία ηνπ ζρεδίνπ, ηελ αξκνλία 

ηνπ ρξσκαηηζκνχ θαη ηε δπλακηθή έθθξαζε. πκπεξαζκαηηθά, φπσο πξνηείλεηαη απφ ηνπο 

Lavie & Tractinsky (2004), ππάξρνπλ ηξία επίπεδα ζηελ αλάπηπμε ηεο αηζζεηηθήο 

πξνηίκεζεο. Σν πξψην επίπεδν απνηειείηαη απφ ηε ζπλαηζζεκαηηθή αμηνιόγεζε (emotional 

evaluation), ε νπνία αθνξά ην ζπλαίζζεκα πνπ παξάγεηαη απφ ην αληηθείκελν. Σν δεχηεξν 

επίπεδν απνηειείηαη απφ ηελ αληηιεπηηθή αμηνιόγεζε (perceptual evaluation) θαη 

πεξηιακβάλεη ηελ αληίιεςε ησλ ιεπηνκεξεηψλ ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηε 

ζπλνιηθή εληχπσζε. Σν ηξίην επίπεδν απνηειείηαη απφ ηελ αηζζεηηθή αμηνιόγεζε (aesthetic 

evaluation), ε νπνία είλαη νπζηαζηηθά κηα νινθιήξσζε ησλ δχν πξψησλ επηπέδσλ. Απηφ ην 

επίπεδν δελ εμειίζζεηαη απηφκαηα, αιιά εμαξηάηαη απφ ζχλζεηεο επηξξνέο. 

πλνςίδνληαο, ε ζπδήηεζε ζε απηήλ ηελ ελφηεηα απνζθνπεί ζηελ δηεπθξίληζε 

δεηεκάησλ πνπ είλαη θξίζηκα γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ πνπ πξνζιακβάλεηαη ε 

αηζζεηηθή απφ ηνπο αλζξψπνπο. Οη δχν δηαθνξεηηθέο κέζνδνη εμέηαζεο ηεο αηζζεηηθήο, ε 
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θηινζνθηθή θαη ε εκπεηξηθή, αλαδεηθλχνπλ πξννπηηθέο ηεο αηζζεηηθήο πνπ είλαη ρξήζηκεο γηα 

ην ζθνπφ ηεο παξνχζαο κειέηεο. Η θηινζνθηθή πξνζέγγηζε ζίγεη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

αλάδεημε ηεο ππνθεηκεληθήο θχζεο ηεο αηζζεηηθήο, αιιά θαη ηεο ζθνπηκφηεηαο πνπ δηέπεη ηελ 

αηζζεηηθή αληηκεηψπηζε ελφο αληηθεηκέλνπ απφ ηνλ άλζξσπν. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε 

εκπεηξηθή εμεηαζηηθή κέζνδνο ηεο αηζζεηηθήο πξνζπαζεί λα εξκελεχζεη ηηο αηζζεηηθέο 

πξνηηκήζεηο ησλ αλζξψπσλ θαη ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ ελζαξξχλνπλ πεξαηηέξσ ηελ 

θαηαλφεζε ησλ αλζξψπηλσλ αληηιεπηηθψλ δηεξγαζηψλ ζε ζρέζε κε ηελ έλλνηα ηεο 

αηζζεηηθήο.  

1.4 Η έλλνηα ηεο πξνζαξκνγήο ζηελ αηζζεηηθή απόθξηζε θαη πξνηίκεζε ησλ 

αλζξώπσλ 

ηελ πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ησλ αηζζεηηθψλ πξνηηκήζεσλ θαη απνθξίζεσλ ησλ 

αλζξψπσλ, πξαγκαηνπνηείηαη ζε απηφ ην ζεκείν ε αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηεο πξνζαξκνγήο, ε 

νπνία, φπσο ζα δεηρζεί, είλαη ηθαλή λα εξκελεχζεη θαη λα πξνβιέςεη ζε έλα βαζκφ ηελ 

αηζζεηηθή επραξίζηεζε κέζσ ησλ αλζξψπηλσλ αηζζήζεσλ.  

Γηα ηελ εμαθξίβσζε ελφο πξνηχπνπ πνπ ελδερνκέλσο πθίζηαηαη θαη ηζρχεη γηα ηελ 

αηζζεηηθή απφθξηζε, αξθεί λα ηεζεί κηα απιή, αιιά ηαπηφρξνλα δχζθνιε εξψηεζε: γηαηί 

αξέζνπλ νξηζκέλα πξάγκαηα ζηνπο αλζξψπνπο; Η δηαηχπσζε απηήο ηεο εξψηεζεο (θαη 

εμαηηίαο ηνπ «γηαηί»), νδεγεί ζηελ εμέηαζε ηνπ ηξφπνπ πνπ έρνπλ εμειηρζεί ηα αλζξψπηλα 

φληα κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Καηά ηελ αλάιπζε ηεο αλζξψπηλεο ζθέςεο θαη ηεο 

ζπκπεξηθνξάο, νξηζκέλνη θηιφζνθνη επηρείξεζαλ ηελ θαηαλφεζε ηνπ ιφγνπ πνπ νη άλζξσπνη 

ελεξγνχλ φπσο ελεξγνχλ (ή ζθέθηνληαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ζθέθηνληαη, ή αηζζάλνληαη κε ηνλ 

ηξφπν πνπ αηζζάλνληαη) θαη ηελ εξκελεία  ησλ πιενλεθηεκάησλ  απηψλ ησλ πξάμεσλ γηα ηελ 

εμέιημε ησλ εηδψλ. (Hekkert, 2006). Απφ φιεο ηηο ππνζέζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί απφ απηνχο 

ηνπο θηινζφθνπο, ε έλλνηα ηεο πξνζαξκνγήο έρεη επξχηαηα, πηνζεηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

εηψλ θαη εμεγεί ηελ πξνέιεπζε ηεο αηζζεηηθήο επραξίζηεζεο κέζσ ησλ αηζζήζεσλ. (Hekkert, 

2006). 

Γεδνκέλνπ φηη ν θχξηνο ζηφρνο ησλ αλζξψπσλ είλαη ε επηβίσζε θαη ε αλαπαξαγσγή, νη 

άλζξσπνη έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ πνιιά πξνζαξκνζηηθά πξνβιήκαηα ησλ νπνίσλ ε ιχζε 

είλαη επεξγεηηθή γηα απηφ ηνπο ζηφρνπο απηνχο, φπσο ε εχξεζε ζπληξφθνπ, ε απνθπγή ησλ 

αξπαθηηθψλ δψσλ θαη ησλ εκπνδίσλ ή ε επηινγή γηα θαηαλάισζε ζξεπηηθψλ ηξνθψλ. Μέζσ 

κηαο δηεξγαζίαο θπζηθήο επηινγήο, νη ςπρνινγηθνί κεραληζκνί έρνπλ εμειηρζεί ψζηε λα είλαη 

θαηάιιεινη λα ιχζνπλ απηά ηα πξνβιήκαηα. Απηά ηα αλζξψπηλα ραξαθηεξηζηηθά θαινχληαη 

πξνζαξκνγέο (Hekkert, 2006). 

 Η ινγηθή απηήο ηεο ππφζεζεο βαζηζκέλεο ζηα πξντφληα είλαη ηφζν ζαθήο, φζν θαη 

απιή. Όπσο θαηαδεηθλχεηαη, νη πξνζαξκνγέο έρνπλ εμειηρζεί γηα λα εμππεξεηήζνπλ ηηο 
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ιεηηνπξγίεο πνπ είλαη επεξγεηηθέο ζηελ επηβίσζε ησλ αλζξψπσλ. Θα ήηαλ ρξήζηκν γηα ηελ 

αλάπηπμε απηψλ ησλ πξνζαξκνγψλ, εάλ ηα πξάγκαηα πνπ πεξηβάιινπλ ηνπο αλζξψπνπο θαη 

πνπ ζπκβάιινπλ ζε απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο, εληζρχνληαλ (Hekkert, 2006). Με άιια ιφγηα, είλαη 

επεξγεηηθφ γηα ηνπο αλζξψπνπο λα επηδηψθνπλ ζηνηρεία θαη πξφηππα πνπ εμππεξεηνχλ απηέο 

ηηο πξνζαξκνζηηθέο ιεηηνπξγίεο. Δπνκέλσο, νη άλζξσπνη αληινχλ (ηελ αηζζεηηθή) 

επραξίζηεζε απφ ηα ζρέδηα ή απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ πξντφλησλ πνπ είλαη 

ζπκθέξνληα θαη σθεινχλ απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο. ε κηα απινπζηεπκέλε κνξθή, απηφ είλαη ν 

ππξήλαο ηεο ππφζεζεο πξνζαξκνζκέλεο ζηα πξντφληα. Καηά ζπλέπεηα, δηθαίσο εμάγεηαη ην 

ζπκπέξαζκα φηη «ε νκνξθηά έγθεηηαη ζηηο πξνζαξκνγέο ηνπ ζεαηή» (beauty is in the 

adaptations of the beholder) (Hekkert, 2006).  

Γηα λα γίλεη θαηαλνεηφο ν ιφγνο πνπ νξηζκέλα εξεζίζκαηα είλαη επράξηζηα ζηηο 

αηζζήζεηο, πξέπεη λα εμεηαζηνχλ νη ιεηηνπξγίεο απηψλ ησλ πξνζαξκνζηηθψλ ζπζηεκάησλ. 

Απφ απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο εμάγεηαη ε αηζζεηηθή αξρή πνπ εμεγεί γηαηί νξηζκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ θφζκνπ πνπ είλαη ιεηηνπξγηθά επλντθά, πξνζθέξνπλ 

κεγαιχηεξε αηζζεηηθή επραξίζηεζε απφ άιια. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, νη αξρέο είλαη 

ζπγθεθξηκέλεο γηα νξηζκέλεο πξνζαξκνγέο - ην νπηηθφ ζχζηεκα, ην νζθξεηηθφ ζχζηεκα - ή 

αθφκα δηαθέξνπλ απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή - αηζζεηηθή ηνπίσλ, αηζζεηηθή ηεο κνπζηθήο. 

Γεδνκέλνπ φηη, νη αηζζεηηθέο πηπρέο έρνπλ επίζεο νξηζκέλεο ιεηηνπξγηθέο θαη νξγαλσηηθέο 

νκνηφηεηεο, πηζηεχεηαη φηη ππάξρεη έλαο πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο αξρψλ πνπ είλαη 

νκνηφκνξθνο ζηηο αηζζήζεηο. Η γλψζε θαη ε θαηαλφεζε απηψλ ησλ αξρψλ απφ ηνπο 

ζρεδηαζηέο, κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη σο έλα ρξήζηκν εξγαιείν θαηά ηε ιήςε ηεο αηζζεηηθήο 

απφθαζεο ζηε ζρεδηαζηηθή δηεξγαζία (γηα απηφ ην ιφγν πξφθεηηαη λα ελζσκαησζνχλ ζηελ 

πξνηεηλφκελε απφ ηελ παξνχζα κειέηε κεζνδνινγία, δείηε §5.2) Πξνηνχ ζπδεηεζνχλ 

αλαιπηηθφηεξα απηέο νη αξρέο, ζα αλαθεξζνχλ ελ ζπληνκία νη θχξηεο πξνζαξκνζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ αηζζεηήξηνπ ζπζηήκαηνο ησλ αλζξψπσλ. 

1.4.1 Οη πξνζαξκνζηηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ αηζζήζεσλ 

 Ο Goldstein (2002) ππνζηεξίδεη ζηελ αξρή ηνπ βηβιίνπ ηνπ: «…ζθνπφο ηεο 

αληίιεςεο είλαη λα ελεκεξψζεη γηα ηηο ηδηφηεηεο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα 

ηελ επηβίσζή καο» (ζει. 2), Απηφο είλαη ν θχξηνο ζθνπφο φισλ ησλ αηζζήζεσλ θαη νη 

ιεηηνπξγίεο ηνπο κπνξνχλ άκεζα ή έκκεζα λα εμαθξηβσζνχλ απφ απηφ ηνλ απψηεξν ζθνπφ. 

Σν νπηηθφ καο ζχζηεκα είλαη ην  αηζζεηήξην απηφ ζχζηεκα πνπ θπξηαξρεί ζηελ έξεπλα 

ηεο αληίιεςεο θαη ίζσο ε πην εμέρνπζα κνξθή ζηελ εκπεηξία καο γηα ηνλ θφζκν. Η θχξηα 

ιεηηνπξγία ηνπ νπηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη φηη επηηξέπεη ηελ πινήγεζε ζην πεξηβάιινλ ρσξίο 

ηελ πξφζθξνπζε ζηα αληηθείκελα ή ηελ πηψζε. Η φξαζε, επνκέλσο, επηηξέπεη ηελ αλίρλεπζε 

ησλ εκπνδίσλ, ησλ κεηαβάζεσλ, ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνζηάζεσλ θαη ηε δηαπίζησζε ησλ 
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«affordances» (δείηε §2.10.1)  (Gibson, 1979). Δπηπιένλ, ε φξαζε δηαδξακαηίδεη έλα βαζηθφ 

ξφιν ζηελ αλαγλψξηζε θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πξαγκάησλ, γηα λα επηζεκάλεη εάλ θάηη 

είλαη πξάγκαηη (πνπ ελδερνκέλσο θξχβεηαη ελ κέξεη πίζσ απφ θάηη άιιν) έλαο πηζαλφο πφξνο 

ή έλα θαηαθχγην, ή ελδερνκέλσο έλαο θίλδπλνο. Καηά ζπλέπεηα, πξνβιέπεηαη φηη νη άλζξσπνη 

επηζπκνχλ λα εμεηάδνπλ πξφηππα (patterns) ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ 

πινήγεζε θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ. Απηά ηα πξφηππα (patterns) δηεπθνιχλνπλ ηελ αληηιεπηηθή 

νξγάλσζε, εμππεξεηψληαο ηνλ εληνπηζκφ ησλ ζπζρεηίζεσλ, ησλ δηαθνξψλ, ηεο 

νκαδνπνίεζεο, ηε δεκηνπξγία πηζαλψο κηαο νηθνλνκηθά απνδνηηθήο εξκελείαο ηνπ θφζκνπ 

θαη πεξηγξάθνληαη απφ ηνπο «Gestalt» ςπρνιφγνπο. Δλ νιίγνηο, εληζρχνπλ ηελ ηάμε θαη ηε 

δηαπίζησζε ζπζρεηίζεσλ.  

Ίζσο ε θξηζηκφηεξε κνξθή αίζζεζεο γηα ηελ επηβίσζε είλαη ε δπλαηφηεηά καο λα 

αγγίμνπκε ή λα αγγηρηνχκε, πξψηηζηα γηα λα αηζζαλζνχκε ηνλ πφλν θαη λα αμηνινγήζνπκε 

θάηη σο, ελδερνκέλσο, επηθίλδπλν θαη γηα λα αηζζαλζνχκε ηελ επραξίζηεζε, πνπ καο 

παξαθηλεί γηα ηε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα (αλαπαξαγσγή). Αιιά ε αίζζεζε ηεο αθήο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ «proprioception»
1
 παξέρεη, επίζεο, πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θφζκν, γηα ηε 

κνξθή θαη ην βάξνο ησλ πξαγκάησλ, γηα ηε ζχζηαζε θαη ηε ζεξκνθξαζία, ηε ζηαζεξφηεηά 

θαη πνιιέο άιιεο θπζηθέο ηδηφηεηεο. Σέινο, κέζσ ηεο αίζζεζε ηεο αθήο απνθηνχκε επίγλσζε 

ηνπ ζψκαηφο καο θαη σο εθ ηνχηνπ δηακνξθψλεη ηε βάζε γηα ηελ εκπεηξία ηνπ εαπηνχ καο. 

Παξάιιεια, κε ηηο άκεζεο ζπλέπεηεο ηεο αθήο ζηελ ελίζρπζε ηεο αλίρλεπζεο ηεο 

επραξίζηεζεο, καο αξέζεη λα αηζζαλφκαζηε πξάκαηα πνπ παξέρνπλ γλψζε θαη κάζεζε. Λίγα 

έξγα ηέρλεο εμεηάδνπλ απηέο ηηο πηζαλέο πεγέο απηήο επραξίζηεζεο, αιιά νη ζρεδηαζηέο 

εξεπλνχλ πάληα απηήλ ηελ δπλαηφηεηα, φπσο παξαδείγκαηνο ράξηλ ζηα βξεθηθά παηρλίδηα.  

 Σν κπαιφ αληηκεησπίδεηαη σο αίζζεζε, φπσο επίζεο νη ζθέςεηο θαη ην αληηθείκελφ 

ηνπο, επεηδή έηζη εκθαλίδνληαη ζηελ εκπεηξία: ζεσξνχκε φηη αληηιακβαλφκαζηε ηηο ζθέςεηο 

κε ην κπαιφ καο, αθξηβψο φπσο αληηιακβαλφκαζηε έλα νξαηφ αληηθείκελν κε ην κάηη καο 

(Hekkert, 2006). Γη’ απηφ πξνζηίζεηαη απηή ε «έθηε» αίζζεζε. Σν κπαιφ έρεη εμειηρζεί, 

επίζεο, γηα λα εθηειέζεη κηα ζεηξά ιεηηνπξγηψλ, φπσο λα θαηαλνήζεη θαη λα ηαμηλνκήζεη ηα 

πξάγκαηα θαη ηα γεγνλφηα ζηνλ θφζκν, λα ιχζεη πξνβιήκαηα, λα πξνγξακκαηίζεη, λα ειέγμεη 

ηηο ελέξγεηέο ησλ αλζξψπσλ (Barsalou, 1999), θαη λα πξνβιέςεη ηηο ζπλέπεηέο ηνπο. Οη 

ζθέςεηο, νη θαηεγνξίεο, νη ηδέεο, ηα πξφηππα θαη νη ιχζεηο πνπ ζρεδηάδνπκε γηα λα 

εθηειέζνπκε απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο ππαθνχλε ζηνπο ίδηνπο λφκνπο ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο 

εμνηθνλφκεζεο, φπσο νη ππφινηπεο αηζζήζεηο.  

                                                      
1
 Η αζπλαίζζεηε αληίιεςε ηεο θίλεζεο θαη ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ζην ρψξν πνπ εγείξεηαη απφ 

εξεζίζκαηα κέζα απφ ην αλζξψπηλν ζψκα. 
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Απηνί νη λφκνη πνπ ελδέρεηαη λα δηέπνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο αλζξψπηλεο αηζζήζεηο, 

αιιά θαη ην αλζξψπηλν κπαιφ θαη ηηο ζθέςεηο, απνηεινχλ ην ππφβαζξν γηα ηε δηαηχπσζε ησλ 

αξρψλ ηεο αηζζεηηθήο επραξίζηεζεο. Όπσο ήδε αλαθέξζεθε, ε γλψζε θαη ε εθαξκνγή απηψλ 

ησλ αξρψλ απφ ηνπο ζρεδηαζηέο ζεσξείηαη πνιχηηκε, εμαηηίαο ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα 

πξνβιέςνπλ θαη λα πξνθαιέζνπλ αηζζεηηθή επραξίζηεζε, θαζψο θαη λα ζπκβάιινπλ ζηε 

δηακφξθσζε κηαο ζεηηθήο πξψηεο εληχπσζεο. 

1.4.2 Αξρέο Αηζζεηηθήο Δπραξίζηεζεο 

Ο Hekkert (2006) θαη νη Hekkert & Leder (2008), ηζρπξίδνληαη πσο πθίζηαληαη 

νξηζκέλεο αξρέο πνπ παξνπζηάδνπλ νκνηνκνξθία ζηελ αλζξψπηλε θχζε, παξαδνρή πνπ 

έγθεηηαη ζην φηη νη αξρέο απηέο ππνζηεξίδνπλ ηηο πξνζαξκνζηηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ 

αηζζήζεσλ. Απηέο νη αξρέο είλαη δπλαηφ λα πξνβιέςνπλ θαη λα εμεγήζνπλ ηηο αηζζεηηθέο 

απνθξίζεηο ησλ αλζξψπσλ θαη θαηά ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπο είλαη πιένλ πνιχ πηζαλφ, αιιά 

φρη απαξαίηεην, νη άλζξσπνη λα ζπκθσλήζνπλ ζρεηηθά κε ηελ αηζζεηηθή αμία ελφο 

αληηθεηκέλνπ. Οη αξρέο απηέο απεηθνλίδνπλ θαζνιηθνχο ςπρνινγηθνχο κεραληζκνχο θαη 

φπνηεο πνιηηηζηηθέο ή κεκνλσκέλεο εθδειψζεηο (manifestations) είλαη παξαιιαγέο απηψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη άλζξσπνη κνηξάδνληαη νξηζκέλα θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ζπκκεξίδνληαη φηαλ νη άλζξσπνη λα έρνπλ 

παξφκνην ππφβαζξν ή εκπεηξίεο. Απφ απηή ηελ άπνςε, νη αηζζεηηθέο απνθξίζεηο, φπσο νη 

γλσζηηθέο δηεξγαζίεο, πξνθχπηνπλ απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ 

πεξηβαιιφλησλ ηνπο θαη ιακβάλνπλ ζηε ζπλέρεηα ηνλ θνηλσληθφ ή πνιηηηζηηθφ ηξφπν 

έθθξαζήο ηνπο.  

Ο Hekkert (2006) ππνζηεξίδεη ηελ εγθπξφηεηα θαη ζπληζηά ηελ ππαθνή ηνπ ζρεδηαζηή 

ζε απηέο ηηο θαζνιηθέο αξρέο θαηά ηε ιήςε ηεο αηζζεηηθήο απφθαζεο ζηε ζρεδηαζηηθή 

δηεξγαζία. Οη Lidwell et al. (2003) ηζρπξίδνληαη πσο ε εθαξκνγή ησλ αξρψλ ζα απμήζεη ηελ 

πηζαλφηεηα επηηπρίαο ηεο ζρεδίαζεο. ηελ παξνχζα κειέηε πηνζεηείηαη ν ηζρπξηζκφο ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ εξεπλεηψλ θαη ππνζηεξίδεηαη πσο θαηαλνψληαο γηαηί νη άλζξσπνη 

ειθχνληαη αηζζεηηθά απφ νξηζκέλεο ηδηφηεηεο (properties) ή δνκέο (patterns), είλαη εθηθηφ λα 

εληζρπζεί ν ζρεδηαζηήο ζηε ιήςε ησλ αηζζεηηθψλ απνθάζεσλ θαηά ηελ εθηεινχκελε 

ζρεδηαζηηθή δηεξγαζία. Δπνκέλσο, ζηελ παξνχζα κειέηε θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αθφινπζε 

εθηεηακέλε αλάιπζε απηψλ ησλ αξρψλ πνπ είλαη νη εμήο: 

1. Μέγηζηε Δπίδξαζε κε ηα ειάρηζηα κέζα (maximum effects for minimum 

means), 

2. Δλφηεηα ζηελ πνηθηιία (Unity in Variety), 

3. Most Advanced Yet Acceptable (MAYA) θαη 
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4. Βέιηηζηε Αληηζηνηρία (Optimal Match)     

  Φπζηθά, είλαη εχθνιν λα βξεζνχλ παξαδείγκαηα αληηθεηκέλσλ πνπ δελ ππαθνχλε ζε 

θακία απφ ηηο αξρέο θαη πνιιέο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο κπνξνχλ αθφκε θαη λα απεηθνλίδνπλ 

ην αθξηβέο αληίζεην απηνχ πνπ κηα νξηζκέλε αξρή ζα απαηηνχζε. Οη αθξαίεο δηαθνζκήζεηο 

ζηηο εθθιεζίεο, ζηα θηήξηα, ζηα θνζκήκαηα, θ.ιπ., κπνξνχλ παξαδείγκαηνο ράξηλ λα 

ζεσξεζνχλ φηη αληηηίζεηαη ζηελ αξρή γηα ηε κέγηζηε επίδξαζε κε ηα ειάρηζηα κέζα. Απηέο νη 

ηδηφηεηεο, φπσο νη δηαθνζκήζεηο, κπνξνχλ λα αληηπξνζσπεχζνπλ ηε ζέζε, ηνλ πινχην, ή ηε 

ζξεζθεπηηθή επγλσκνζχλε, ζπκβάιινληαο ηειηθά ζε κηα επηζπκεηή αηζζεηηθή εκπεηξία. 

1.4.2.1 Μέγηζηε επίδξαζε κε ηα ειάρηζηα κέζα  

(Maximum Effect for Minimum Means) 

Η ππφζεζε φηη ηα αηζζεηήξηα ζπζηήκαηα επηδηψθνπλ λα ιεηηνπξγνχλ φζν ην δπλαηφλ 

νηθνλνκηθφηεξα, είλαη ελδερνκέλσο ηθαλή λα γεληθεπηεί ζε φιεο ηηο αλζξψπηλεο αηζζήζεηο 

(Boselie & Leeuwenberg, 1985). Δάλ κπνξνχκε λα κπξίζνπκε, λα δνχκε, λα αθνχζνπκε, λα 

απνθαζίζνπκε θάηη γξεγνξφηεξα ή κε ηε ιηγφηεξε δπλαηή πξνζπάζεηα, ζα ην πξνηηκήζνπκε 

απφ ηελ πην απαηηεηηθή ελαιιαθηηθή ιχζε. Απηφ ζπλνςίδεηαη ζηελ αξρή ηεο κέγηζηεο 

επίδξαζεο κε ηα ειάρηζηα κέζα, κηα γεληθή αξρή ηθαλήο λα εμεγήζεη ηελ αηζζεηηθή πνηφηεηα 

πνιιψλ ζρεδίσλ. Δπηζπκνχκε λα επελδχζνπκε ηελ ειάρηζηε πνζφηεηα κέζσλ, φπσο ε 

πξνζπάζεηα, νη πφξνη, ε ηθαλφηεηα εγθεθάινπ, γηα λα επηηχρνπκε ηελ πςειφηεξε πηζαλή 

επίδξαζε, ζε επίπεδν επηβίσζεο, αλαπαξαγσγήο, εθκάζεζεο, αληίιεςεο, θαηαλφεζεο ή 

επεμήγεζεο. Έηζη, έλα νπηηθφ ζρέδην είλαη επράξηζην ζηελ φςε φηαλ απνθαιχπηεη κε ζρεηηθά 

απιά ζρεδηαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά έλαλ πινχην πιεξνθνξηψλ, φπσο ζπκβαίλεη ζηηο 

θαξηθαηνχξεο ή ηα ηκπξεζζηνληζηηθά έξγα δσγξαθηθήο. Αληίζηνηρα, ζε φηη αθνξά ηε 

ζρεδίαζε πξντφλησλ, νη ζρεδηαζηέο ζπρλά αλαθέξνληαη ζε απηή ηελ αξρή πξνηηκψληαο 

κηληκαιηζηηθέο ιχζεηο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην «iPod shuffle», έλα «MP3 

player» ζε έλα κηθξνζθνπηθφ ιεπθφ θνπηί πνπ δηαζέηεη κία ζχλδεζε γηα αθνπζηηθά, κηα 

ππνδνρή γηα ην θνξηηζηή θαη ηε θφξησζε ηξαγνπδηψλ, έλα «clickweel» γηα ηελ πινήγεζε, 

αιιά απνιχησο θακία νζφλε επίδεημεο (Hekkert & Leder, 2008).  

χκθσλα κε απηή ηελ αξρή πξνθχπηνπλ δχν πξφζζεηεο πεξηπηψζεηο: ε ζπλδεηηθή 

ακθηζεκία (conjunctive ambiguity) (Boselie & Leeuwenberg, 1985) θαη ε κεηαθνξά, νη 

νπνίεο δελ αθνξνχλ κνξθνινγηθέο ηδηφηεηεο θαη ε ζεηηθή ηνπο επίδξαζε πξνθχπηεη απφ 

ζπζρεηίζεηο πνπ πξνθχπηνπλ ζε ζεκαζηνινγηθφ (semantic) επίπεδν. Η ζπλδεηηθή ακθηζεκία 

απνηειεί κηα αξρή πνπ πξνηείλεηαη φηη ζπκβάιιεη ζηελ αηζζεηηθή πξνηίκεζε. Όηαλ κηα 

δηθνξνχκελε δνκή (pattern) κπνξεί λα εξκελεπζεί, παξαδείγκαηνο ράξηλ, νπηηθά κε 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, ε ζπλδεηηθή ακθηζεκία αθνξά ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη επηκέξνπο 

εξκελείεο είλαη ζπκβαηέο θαη απφ θνηλνχ απνηειεζκαηηθέο. Δπνκέλσο, ε ζπλδεηηθή 
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ακθηζεκία κπνξεί λα εληζρχζεη ζεκαληηθά ηελ νκνξθηά, ζπκβάιινληαο ζηε ζπλνιηθή 

αηζζεηηθή εληχπσζε ελφο ζρεδίνπ, ζε αληίζεζε κε ηελ δηαδεπθηηθή ακθηζεκία (disjunctive 

ambiguity) πνπ νη ελαιιαθηηθέο εξκελείεο είλαη ακνηβαία απνθιεηφκελεο. Όπσο πεξηγξάθεη ν 

Hekkert (2006) θαη νη Hekkert & Leder (2008), ην θηίξην Institut du Monde Arabe ηνπ Jean 

Nouvel (εηθφλα 1) ζην Παξίζη απνηειεί έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα εθαξκνγήο απηήο 

ηεο αξρήο ζηε ζρεδίαζε. πγθεθξηκέλα, ε εξκελεία απηνχ ηνπ θηηξίνπ ζε κηα παγθφζκηα 

θιίκαθα (global level) σο έλα ηζιακηθφ κνηίβν είλαη αληίζεηε, αιιά πιήξσο ζπκβαηή κε ηελ 

εξκελεία ηεο ζε έλα ηνπηθφ επίπεδν (local level) θαηά ηελ νπνία δηαπηζηψλεηαη πσο νη ηξχπεο 

είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα παξαζπξφθπιια πνπ ξπζκίδνπλ ηελ πνζφηεηα ηνπ ειηαθνχ θσηφο 

πνπ εηζέξρεηαη ζην θηίξην.   

 

Δηθόλα 1: Institut de Monde Arabe ηνπ Jean Nouvel 

Η κεηαθνξά έρεη ρξεζηκνπνηεζεί πνιιάθηο σο πθνινγηθφ εξγαιείν γηα λα εθθξαζηεί 

θάηη πνπ είλαη δχζθνιν λα εθθξαζηεί κε ιέμεηο. Γηα απηφλ ην ιφγν, ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά 

νη κεηαθνξέο απφ ηνπο αλζξψπνπο, γηα λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, φπσο 

παξαδείγκαηνο ράξηλ «έρσ παγψζεη απφ ην θφβν κνπ». Μέζσ κηαο απιήο αλαθνξάο ζε θάηη 

άιιν (πεγή), είλαη δπλαηφ λα πξνζδηνξηζηεί έλαο πινχηνο ζεκαζίαο (meaning) θαη λα ηεζεί 

κηα λέα πξννπηηθή ζην ζηφρν ηεο ζρεδίαζεο. Η  κεηαθνξά ρξεζηκνπνηείηαη ζε επξεία 

θιίκαθα ζηε ζχγρξνλε ζρεδίαζε πξντφλησλ θαη ηα παξαδείγκαηα είλαη πνηθίια. Ο Hekkert 

(2006) παξαζέηεη ην παξάδεηγκα ελφο κνληέινπ θαθεηηέξαο ηεο εηαηξίαο «Philips» (Senseo 

Crema), ηεο νπνίαο ε ζρεδίαζε εθηειεί αλαθνξά ζηελ θίλεζε ηνπ ζεξβηξίζκαηνο πνπ θάλεη ν 

άλζξσπνο-ζεξβηηφξνο. 
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1.4.2.2 Δλόηεηα ζηελ Πνηθηιία (Unity in Variety) 

Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ αλζξψπηλσλ αηζζήζεσλ ελεξγνπνηνχληαη 

θαηά ηε ζπγθέληξσζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηνλ έμσ θφζκν θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

απηνχ πνπ κπνξεί λα είλαη είηε επηβιαβέο, είηε αληίζεηα λα ζπκβάιιεη ζηελ επηβίσζή. 

Χζηφζν, ν έμσ θφζκνο είλαη ππεξθνξησκέλνο κε πιεξνθνξίεο θαη δελ είλαη δπλαηφ λα 

ρξεζηκνπνηεζεί νπνηαδήπνηε πεγή ηπραίλεη λα είλαη πξνζηηή. Δπνκέλσο, είλαη επεξγεηηθφ 

(beneficial) γηα ηνπο αλζξψπνπο λα αληηιακβάλνληαη ηηο ζπλδέζεηο θαη ηηο ζπζρεηίζεηο θαη λα 

εθηεινχλ ηαμηλνκήζεηο θαη νκαδνπνηήζεηο. Πξνθεηκέλνπ λα εθηειεζζνχλ απηνί νη ζηφρνη, ηα 

αηζζεηήξηα ζπζηήκαηα πξέπεη λα αληρλεχζνπλ ηελ ηάμε ζην ράνο (order in chaos) ή ηελ 

ελφηεηα ζηελ πνηθηιία (unity in variety). 

Η ελφηεηα ζηελ πνηθηιία είλαη κηα ηζηνξηθή αξρή πνπ αλαγλσξίζηεθε ήδε απφ ηνπο 

Έιιελεο, αιιά πξφζθαηα έγηλε θαηαλνεηή ε εμειηθηηθή θαη ε λεπξνπαζνινγηθή ινγηθή ζηε 

νπνία βαζίδεηαη (Hekkert, 2006), θαζψο θαη ε κεγάιε ηεο επηξξνή ζηνλ ηνκέα ηεο αηζζεηηθήο 

(Hekkert & Leder, 2008). Η αξρή ππνζηεξίδεη πσο ε κέγηζηε επραξίζηεζε πξνέξρεηαη απφ 

ηελ φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε πνηθηιία ή πνιππινθφηεηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κέγηζηε 

ελφηεηα ή ηάμε.  

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ζαθήο απηή ε αξρή, αξθεί λα εμεηαζηεί έλαο απφ ηνπο 

κεραληζκνχο πνπ επηηξέπεη ζηνπο αλζξψπνπο λα αληηιακβάλνληαη ηελ ελφηεηα. Οη άλζξσπνη 

ηείλνπλ λα βιέπνπλ ηα πξάγκαηα πνπ είλαη θνληά ή θαίλνληαη ή αθνχγνληαη ή αηζζάλνληαη 

ζαλ λα αλήθνπλ ην έλα ζην άιιν. Απηή ε αληηιεπηηθή ηάζε ηεο νκαδνπνίεζεο, ηεο 

αλαθάιπςεο ησλ ζρέζεσλ είλαη εληζρπηηθή, επεηδή επηηξέπεη ηνλ εληνπηζκφ αληηθεηκέλσλ ή 

λνεκαηηθψλ θελψλ. Παξάιιεια κε απηφ ην εμειηθηηθφ πιενλέθηεκα, ππάξρεη έλα ζαθέο 

λεπξνπαζνινγηθφ πιενλέθηεκα γηα ηηο ζπλδέζεηο. Λακβάλνληαο ππφςε ηνπο πεξηνξηζκνχο 

ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ εγθεθάινπ, ε εμαγσγή θαη ε δεκηνπξγία ζπζρεηίζεσλ είλαη έλαο ζπλεηφο 

ηξφπνο λα ειαρηζηνπνηεζεί ε θαηαλνκή ησλ πεγψλ πξνζνρήο. Μεξηθνί απφ απηνχο ηνπο 

ελνπνηεηηθνχο κεραληζκνχο είλαη γλσζηνί σο λφκνη ηεο ηέιεηαο κνξθήο (Gestalt laws) ηεο 

νξγάλσζεο ηεο αληίιεςεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ζπκκεηξία, ε θαιή ζπλέρεηα θαη ε 

γεηηλίαζε. Απηνί νη λφκνη εθαξκφδνληαη επίζεο θαη ζηελ νξγάλσζε ησλ αθνπζηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ. Η αλίρλεπζε ηέηνησλ δνκηθψλ ζρέζεσλ είλαη αληαπνδνηηθή θαη έρεη νδεγήζεη 

ζηνλ ηζρπξηζκφ φηη ε αηζζεηηθή εκπεηξία ηεο κνπζηθήο είλαη ε αληίιεςε γηα ηελ νξγάλσζε 

θαη ηελ ηαθηηθφηεηα, φπσο ν ξπζκφο, ηα κνηίβα θαη ε αξκνλία ζηηο ηνληθέο αθνινπζίεο 

(Hekkert, 2006).  

Άιινη κεραληζκνί πνπ έρνπλ πξνηαζεί, φπσο ε απνκφλσζε, ε αληίζεζε θαη ε επίιπζε 

γξίθσλ κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ βάζεη ηεο ίδηαο ινγηθήο. Η αληίζεζε, παξαδείγκαηνο ράξηλ, 

βνεζά ζηελ αλίρλεπζε αλνκνηνηήησλ κεηαμχ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ ή 

αληηθείκελσλ πνπ βξίζθνληαη θνληά αιιά δελ αλήθνπλ ζηελ ίδηα νκάδα. Η επίιπζε γξίθσλ 
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είλαη κηα ελδηαθέξνπζα πεξίπησζε. Δπεηδή νη άλζξσπνη αξέζθνληαη λα βξίζθνπλ ζπλδέζεηο, 

ε δηαδηθαζία ηεο εχξεζήο ηνπο, ηνπο ηθαλνπνηεί αηζζεηηθά. Απηφ δελ εμεγεί κφλν ην ιφγν ηεο 

επξείαο δηάδνζεο ησλ γξίθσλ, αιιά κπνξεί επίζεο λα εμεγήζεη ην ιφγν έιμεο ησλ αλζξψπσλ 

απφ αλζξψπνπο, θαζψο θαη ζρέδηα πξντφλησλ πνπ δελ απνθαιχπηνληαη απφ ηα πξψηα ζηάδηα 

ηεο αιιειεπίδξαζεο.  

1.4.2.3 Most Advanced Yet Acceptable - MAYA 

Μηα απφ ηηο πην δνθηκαζκέλεο, θαη επνκέλσο έγθπξεο, ζεσξίεο ζηελ αηζζεηηθή είλαη ε 

ζεσξία ηεο πξνηίκεζεο γηα πξσηφηππα (preference-for-prototypes theory) (Whitfield,  2000). 

χκθσλα κε απηήλ ηελ ζεσξία, νη άλζξσπνη πξνηηκνχλ αηζζεηηθά ηα πην ραξαθηεξηζηηθά 

παξαδείγκαηα κηαο θαηεγνξίαο, απηά πνπ είλαη επίζεο πνιχ νηθεία θαη ζηα νπνία έρνπλ 

εθηεζεί επαλεηιεκκέλα. Σα εκπεηξηθά ζηνηρεία γηα κηα ηέηνηα γξακκηθή ζρέζε έρνπλ ιεθζεί 

απφ πνηθίια αλζξψπηλα ρεηξνπνίεηα αληηθείκελα, φπσο απφ ηα έξγα δσγξαθηθήο θπβηζηψλ 

(Hekkert & van Wieringen, 1990), ηα ζπίηηα (Hekkert et al., 2003) θαη ηα θαηαλαισηηθά 

πξντφληα (Veryzer & Hutchinson, 1998). Δπεηδή, θαηά γεληθή νκνινγία, ε 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηα απμάλεηαη κε ηελ νηθεηφηεηα, ε ζεσξία ηεο πξνηίκεζεο γηα ηα 

πξσηφηππα είλαη ζπκβαηή κε ηελ ππφζεζε ηεο απιήο έθζεζεο (mere exposure hypothesis) ηνπ 

Zajonc (1968) πνπ ππνζηεξίδεη πσο ην ζεηηθφ αίζζεκα (positive affect) απμάλεηαη κε ηελ 

επαλαιακβαλφκελε κε εληζρπκέλε έθζεζε (repeated unreinforced exposure), θαη θαηά 

ζπλέπεηα απμάλεηαη ε νηθεηφηεηα ελφο εξεζίζκαηνο.  

πγθεθξηκέλα, ν Zajonc (φπσο αλαθέξεηαη ζηνπο Hekkert & Leder, 2008) δηαηχπσζε 

πσο ε απιή έθζεζε (mere exposure) ζε έλα εξέζηζκα απμάλεη ηελ αηζζεηηθή εθηίκεζή ηνπ 

(aesthetic appreciation). Καηά ζπλέπεηα, ν Zajonc πξνηείλεη ζηνπο ζρεδηαζηέο λα 

αλαθέξνληαη ζε ππάξρνπζεο  θαη νηθείεο ιχζεηο θαηά ηε ζρεδίαζε ελφο λένπ πξντφληνο, 

θαζψο έηζη απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα απνδνρήο ηνπ απφ ηνλ παξαηεξεηή θαη πηζαλφ 

θαηαλαισηή. Άιισζηε, ε πξνηίκεζε γηα ηα νηθεία πξάγκαηα θέξεη εμειηθηηθά 

πιενλεθηήκαηα, κε ηελ έλλνηα φηη νη άλζξσπνη νδεγνχληαη ζε αζθαιείο επηινγέο. ε έλαλ 

θφζκν γεκάην απφ έκθπηνπο θηλδχλνπο ζεσξείηαη ινγηθή (ή πξνζαξκνζηηθή) ε πξνζθφιιεζε 

ζε απηφ πνπ είλαη νηθείν γηα ηνλ άλζξσπν θαη ε απνθπγή ηεο έθζεζεο ζε άγλσζηεο θαη 

πηζαλφλ επηθίλδπλεο ελαιιαθηηθέο (Bornstein, 1989). Πην πξφζθαηα, έρεη πξνηαζεί φηη ε 

επαλαιακβαλφκελε έθζεζε αιιάδεη ηνλ ηξφπν επεμεξγαζίαο, αληίιεςεο, ηαμηλφκεζεο θαη 

αλαγλψξηζεο ησλ πξαγκάησλ. Με πην απιά ιφγηα, ε επαλάιεςε ή ε νηθεηφηεηα δηεπθνιχλεη 

ηελ αληηιεπηηθή θαη γλσζηηθή δηεξγαζία θαη ε άλεζε (fluency) πνπ πξνθχπηεη είλαη εγγελψο 

επράξηζηε γηα ηνλ άλζξσπν (Reber et al., 2004). Όζν πην άλεηα (fluently) επεμεξγάδνληαη 

αληηιεπηηθά νη άλζξσπνη έλα αληηθείκελν, ηφζν πην ζεηηθή ζα είλαη ε αηζζεηηθή απφθξηζή 

ηνπο ζε απηφ. Η πην ζεκαληηθή επίπησζε ηεο δηαπίζησζεο ησλ Reber et al. (2004) είλαη φηη ε 

άλεζε απμάλεη ηελ αξέζθεηα (fluency increases liking), επεηδή είλαη ηδηφηεηα ηεο 



29                                                                                                                             Κεθάιαην 1 

 

επεμεξγαζηηθήο δπλακηθήο  ηεο αληίιεςεο (processing dynamics of the perceiver) ηνπ 

αλζξψπνπ (δελ είλαη ηδηφηεηα ηνπ εξεζίζκαηνο). Οη Reber et al. (2004) ζεσξνχλ πσο φηαλ 

αληηιακβαλφκαζηε θαη αμηνινγνχκε αληηθείκελα είλαη ζα λα αληηιακβαλφκαζηε ηνπο εαπηνχο 

καο («we somehow perceive ourselves») θαη απνδίδνπκε απηή ηελ επθνιία επεμεξγαζίαο 

ζηελ εθηίκεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ.  

Παξ’ φια απηά, ν Bornstein (1989) απέδεημε φηη ε επίδξαζε ηεο επαλαιακβαλφκελεο 

έθζεζεο (effect of repeated exposure) εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ εξεζίζκαηνο θαη είλαη 

κεγαιχηεξε γηα ηηο απιέο δνκέο, ελψ ζπρλά αλχπαξθηε γηα έξγα ηέρλεο. ηελ ίδηα 

θαηεχζπλζε, νη Hekkert & Leder (2008) πξνηείλνπλ φηη ε επίδξαζε ηεο επαλαιακβαλφκελεο 

έθζεζεο δελ είλαη ηζνδχλακε γηα φια ηα αληηθείκελα θαη ππφ φιεο ηηο ζπλζήθεο. Χζηφζν, ην 

γεγνλφο φηη ε επίδξαζε ηεο απιήο έθζεζεο (mere-exposure) είλαη ηζρπξφηεξε φηαλ νη 

άλζξσπνη δε γλσξίδνπλ φηη ην εξέζηζκα ππφ αμηνιφγεζε έρεη παξνπζηαζηεί αξθεηέο θνξέο, 

ππνδειψλεη φηη ε επίδξαζε πξαγκαηνπνηείηαη απηφκαηα θαη θαηαζηέιιεηαη δχζθνια. 

Όκσο ζπγρξφλσο, νη άλζξσπνη πξνζειθχνληαη πάληα απφ ην θαηλνχξην, ην άγλσζην 

θαη ην απζεληηθφ γηα λα ππεξληθήζνπλ, ελ κέξεη, ηα απνηειέζκαηα ηεο πιήμεο θαη ηνπ 

θνξεζκνχ (Hekkert, 2006). Οη Biederman θαη Vessel (2006) ηζρπξίδνληαη φηη ην αλζξψπηλν 

κπαιφ έρεη εμειηρηεί ψζηε λα θαηαλνεί ηνλ θφζκν, κε ζπλέπεηα λα αληιεί επραξίζηεζε απφ 

ηελ επεμεξγαζία λέσλ θαη αζπλήζηζησλ (new and unfamiliar) αληηθεηκέλσλ. Παξ’ φιν πνπ 

απηή ε παξαδνρή έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ ππφζεζε ηεο απιήο έθζεζεο (mere-exposure 

hypothesis), είλαη ζχκθσλε κε ηηο θαζεκεξηλέο αλζξψπηλεο εκπεηξίεο. Δίλαη γεγνλφο φηη 

ειθπφκαζηε ζπρλά απφ λέα, αζπλήζηζηα θαη θαηλνηφκα πξντφληα (Veryzer & Hutchinson, 

1998). Χζηφζν, ε νπηηθή επραξίζηεζε (visual pleasure) πνπ πξνηείλνπλ νη Biederman θαη 

Vessel (2006) πξνθχπηεη κφλν φηαλ ν άλζξσπνο είλαη ηθαλφο λα αλαγλσξίζεη θαη λα 

επεμεξγαζηεί επηηπρψο απηφ πνπ βιέπεη θαη αληηιακβάλεηαη. Έρεη ππνζηεξηρηεί φηη κηα ηέηνηα 

πξνηίκεζε εμαθνινπζεί λα απνηειεί έλα πξνζαξκνζηηθφ γλψξηζκα, εηδηθά γηα ηα παηδηά, 

δεδνκέλνπ φηη ε θαηλνηνκία δηεπθνιχλεη ηελ εθκάζεζε.  

Ο Bornstein (1989) έρεη επίζεο ζπκπεξάλεη φηη θαη ε πξνηίκεζε γηα ην γλψξηκν θαη ε 

πξνηίκεζε γηα ην πξσηφηππν έρνπλ αλαπηπρζεί θαη εμειηρζεί ζην αλζξψπηλν 

ζπκπεξηθνξηζηηθφ ξεπεξηφξην. Παξ’ φια απηά, είλαη πξνθαλέο απφ ηηο θαζεκεξηλέο 

αλζξψπηλεο εκπεηξίεο φηη ηα θαηλνηφκα θαη λέα πξντφληα δελ γίλνληαη άκεζα αξεζηά. Αλ θαη 

ε πξνζπάζεηα γηα θαηλνηνκία είλαη απαξαίηεηε, εηδηθά γηα εηαηξίεο πνπ ζηνρεχνπλ ζε 

αληαγσληζηηθέο αγνξέο, ε αξρηθή ελδερφκελε αληηπάζεηα (dislike) πξνο ηα πξντφληα ζέηεη 

ζνβαξφ πξφβιεκα (Hekkert & Leder, 2008). Οη Leder & Carbon (2005) δηεμήγαγαλ κηα ζεηξά 

απφ πεηξάκαηα ζρεηηθά κε ην ξφιν ηεο θαηλνηνκίαο ζην πεδίν ζρεδίαζεο εζσηεξηθνχ ρψξνπ 

ησλ απηνθηλήησλ. Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ ηνπο δηαπίζησζαλ πσο ε αληίιεςε 

θαη ε εθηίκεζε ηεο θαηλνηνκίαο βειηηψλεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη φηαλ ε 
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αμηνιφγεζε ηνπ εξεζίζκαηνο είλαη ελεξγή θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζπλνιηθά, ηφηε πξνθχπηεη ην 

πηζαλφ φθεινο ηεο θαηλνηνκίαο: ε ζρεδίαζε θξίλεηαη πην ειθπζηηθή, ελψ παξακέλεη λέα θαη 

μερσξηζηή. 

Γεδνκέλνπ φηη απηά ηα δχν πξναλαθεξζέληα γλσξίζκαηα θαίλνληαη εθ πξψηεο φςεσο 

αζπκβίβαζηα («we like what we know» versus «we sometimes appreciate the new») 

(Hekkert, 2006; Hekkert & Leder, 2008), έρεη δηεμαρζεί πεξαηηέξσ κηα ζεηξά εκπεηξηθψλ 

κειεηψλ πνπ εμεηάδεη ηηο θνηλέο επηπηψζεηο ηεο αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο (typicality) θαη ηεο 

θαηλνηνκίαο (novelty) ζηελ αηζζεηηθή πξνηίκεζε ή αιιηψο ηνλ ηξφπν πνπ επηδξνχλ 

παξάιιεια ζηε δηακφξθσζε ηεο αηζζεηηθήο πξνηίκεζεο γηα ηα πξντφληα (Hekkert et al., 

2003). Ο φξνο αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ελλνείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ «goodness of an example». 

Οη Hekkert et al. (2003) επέιεμαλ δηάθνξα πξντφληα, φπσο ηειέθσλα θαη ηζαγηέξεο, πνπ 

δηέθεξαλ ζηηο δηαζηάζεηο ηεο αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο. Οη ζπκκεηέρνληεο 

εθηίκεζαλ φια ηα αληηθείκελα ζχκθσλα κε απηέο ηηο δχν δηαζηάζεηο θαη ηελ αηζζεηηθή 

πξνηίκεζε. Καηά ηελ αλεμάξηεηε αλάιπζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ δχν δηαζηάζεσλ ζηελ 

αηζζεηηθή πξνηίκεζε, ην ηέρλαζκα πνπ εθάξκνζαλ ήηαλ ε δηαηήξεζε ηεο κηαο δηάζηαζεο 

ζηαζεξή (ζηαηηζηηθά). Σα ζπκπεξάζκαηα ησλ Hekkert et al. (2003) θαηαδεηθλχνπλ φηη ε 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηα θαη ε θαηλνηνκία είλαη απφ θνηλνχ θαη εμίζνπ απνηειεζκαηηθέο ζηελ 

εμήγεζε ηεο αηζζεηηθήο πξνηίκεζεο ησλ πξντφλησλ. Αιιά, δεδνκέλνπ φηη απηνί νη δχν 

πξνάγγεινη (predictors) είλαη ζε κεγάιν βαζκφ αληίζεηνη, ν θαζέλαο θαηαζηέιιεη ηε ζεηηθή 

επίδξαζε ηνπ άιινπ. Όηαλ φκσο ε επίδξαζε ηνπ ελφο πξναγγέινπ είλαη ζηαηηζηηθά 

ειεγρφκελε (δειαδή θξαηείηαη ζηαζεξή), ηφηε θαη νη δχν πξνάγγεινη είλαη κε έλα ζεηηθφ θαη 

γξακκηθφ ηξφπν ζρεηηθνί κε ηελ αηζζεηηθή πξνηίκεζε. πλεπψο, πξνηείλεηαη φηη ε γξακκηθή 

ζρέζε πνπ παξαηεξείηαη ζπρλά κεηαμχ ησλ αηζζεηηθψλ πξνηηκήζεσλ θαη ηεο 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο νθείιεηαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θαηλνηνκίαο. Με άιια ιφγηα, εάλ ην 

θαζνξηζκέλν εξέζηζκα πεξηιακβάλεη  γλσζηέο πεξηπηψζεηο κηαο θαηεγνξίαο ή εάλ φια ηα 

ππνδείγκαηα είλαη εμίζνπ λέα (ή παιηά), αλακέλεηαη άκεζε επίδξαζε ηεο 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο ζηελ αηζζεηηθή πξνηίκεζε. 

Όπσο ππνζηεξίδεηαη θαη ζε άιιεο κειέηεο (Hekkert & van Wieringen, 1990), ε 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηα κπνξεί κφλν λα είλαη πξνάγγεινο ηεο αηζζεηηθήο πξνηίκεζεο φηαλ ηα 

εξεζίζκαηα είλαη ηθαλά λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ή είλαη ζεκαληηθά. Γηα ηα πεξηζζφηεξα 

πξαγκαηηθά εξεζίζκαηα, φπσο ηα έξγα δσγξαθηθήο, ηα ζπίηηα, ή ηα θαηαλαισηηθά πξντφληα, 

κηα επίδξαζε αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο ελδερνκέλσο παξεκπνδίδεη, θαη επηζθηάδεη κεξηθέο 

θνξέο, ηα απνηειέζκαηα δηέγεξζεο, εμαηηίαο ηεο πνιππινθφηεηαο ή ηεο θαηλνηνκίαο ησλ 

εξεζηζκάησλ.  

πκπεξαζκαηηθά, θαίλεηαη φηη απηή ε αξρή (MAYA, επηλνεκέλε απφ ηνλ Raymond 

Lowey ην 1951, Hekkert et al., 2003) παξέρεη κηα εκπεηξηθή βάζε γηα ηε ζρεδίαζε.  Πην 
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ζπγθεθξηκέλα, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί έλα επηηπρέο ζρέδην, ν ζρεδηαζηήο πξέπεη λα 

βξεη κηα κέζε ιχζε κεηαμχ ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο αληηπξνζσπεπηηθφηεηα, πξνζπαζψληαο 

λα είλαη πεξηζζφηεξν  θαηλνηφκνο, ελψ, ηαπηφρξνλα, ζπληεξψληαο φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξν, ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ ζρεδίνπ. Απηφ είλαη εθηθηφ, ιφγσ ηνπ φηη ν 

ζπζρεηηζκφο κεηαμχ ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο, αλ θαη ηδηαίηεξα 

αξλεηηθφο, δελ είλαη ηέιεηνο. Οη δηαθνξεηηθέο πνηθηιίεο πνπ πξνθχπηνπλ θαη πξνζθέξνληαη 

απφ ην βέιηηζην ζπλδπαζκφ ηνπο, επηηξέπνπλ, ηνπιάρηζηνλ ζε έλαλ νξηζκέλν βαζκφ, ηνλ 

αλεμάξηεην ρεηξηζκφ απηψλ ησλ κεηαβιεηψλ. 

ε ζρέζε κε ην πεδίν κειέηεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, είλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα 

ππνγξακκηζηεί πσο, δεδνκέλνπ φηη ηα πξντφληα (αλ θαη ιεηηνπξγηθά θαη ρξεζηηθά) γίλνληαη 

αληηιεπηά απφ κηα αηζζεηηθή ηνπνζέηεζε, δειαδή νη αηζζεηηθέο ηδηφηεηέο ηνπο θξίλνληαη 

ζεκαληηθέο, νη δχν απηέο κεηαβιεηέο κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

αηζζεηηθή εθηίκεζή ηνπο (aesthetic appreciation). Παξά ην γεγνλφο φηη ε 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηα (ζηα πιαίζηα ηνπ «goodness of an example») ηείλεη λα ζπζρεηίδεηαη 

κε ηελ νηθεηφηεηα δε ζπλεπάγεηαη πσο απνηειεί ην κνλαδηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ηε 

ραξαθηεξίδεη. Γηα παξάδεηγκα, είλαη δπλαηφ έλα πξντφλ παξάδεηγκα κηαο θαηεγνξίαο λα 

εθηηκεζεί σο πην θαηλνηφκν (ή ιηγφηεξν νηθείν) απφ έλα άιιν, ρσξίο φκσο λα αμηνινγεζεί σο 

ιηγφηεξν θαιφ παξάδεηγκα ηεο ελ ιφγσ θαηεγνξίαο (δειαδή κεησκέλε 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηα). Δπνκέλσο, ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα θαη ε 

θαηλνηνκία κπνξνχλ λα ζπλδηαθπκαλζνχλ, ζα εμαξηεζεί απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα 

ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ θξίζε ησλ δχν ραξαθηεξηζηηθψλ. 

 

Δηθόλα 2: Δπηηξαπέδηα ιάκπα «Miss Sissy», Philippe Starck (1990) 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε επηηξαπέδηα ιάκπα ηνπ Philippe Starck  (εηθφλα 2) κπνξεί λα 

εθηηκεζεί σο πξσηφηππε ιφγσ ηνπ ζπλζεηηθνχ πιηθνχ ηεο, ελψ, ζπγρξφλσο, κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζζεί σο αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηεο θαηεγνξίαο επηηξαπέδηνπ ιακπψλ, εμαηηίαο 

ηεο γεληθήο ζπλνιηθήο κνξθήο ηεο. Δπνκέλσο, ε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα θαη ε θαηλνηνκία δελ 

είλαη απαξαίηεην λα ζπιιακβάλνληαη σο αληίζεηνη πφινη. 
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1.4.2.4  Βέιηηζηε Αληηζηνηρία (Optimal Match) 

Η αξρή ηεο βέιηηζηεο αληηζηνηρίαο αθνξά ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ αηζζεηηθψλ 

εληππψζεσλ. Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε επθνιία πξνζδηνξηζκνχ θαη αλαγλψξηζεο έρεη 

επίπησζε ζηελ επηβίσζε, κε απνηέιεζκα νη άλζξσπνη λα πξνηηκνχλ ηα πξντφληα πνπ 

κεηαβηβάδνπλ παξεκθεξή κελχκαηα θαηά κήθνο φισλ ησλ αηζζεηήξησλ κνξθψλ ηνπο. Η 

ζπλέπεηα κεηαμχ ησλ αηζζεηηθψλ εληππψζεσλ νδεγεί ζηελ κεγαιχηεξε αθξίβεηα 

πξνζδηνξηζκνχ (Hekkert, 2006). Παξάιιεια κε ηα επίπεδα έληαζεο, νη πηπρέο ησλ πξντφλησλ 

πνπ δηεγείξνπλ ηηο δηάθνξεο αηζζήζεηο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ζχκθσλεο ζην ζέκα ή ζηε 

ζρέζε πνπ εθθξάδνπλ, θαζψο θαη ζην επίπεδν επηξξνήο πνπ παξάγνπλ. ε απηφ ην ζεκείν, 

θαίλεηαη ν ηξφπνο πνπ ε αηζζεηηθή εκπεηξία ζπλδέεηαη κε ηελ εκπεηξία ηνπ λνήκαηνο. Όηαλ 

πξνζδίδεηαη έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα ή κηα ζρέζε ζε κηα αηζζεηήξηα πηπρή είλαη κηα κε-

αηζζεηηθή δηαδηθαζία απφδνζεο, ελψ φηαλ αμηνινγνχληαη εάλ απηέο νη εηηθέηεο (labels) είλαη 

ζχκθσλεο ζεσξείηαη έλα αηζζεηηθφ γεγνλφο. Δίλαη επράξηζην λα δηαπηζηψλεηαη ε πιήξεο 

αληηζηνηρία κεηαμχ ησλ ζεκάησλ, ελψ είλαη αληίζεηα δπζάξεζην φηαλ αλαθαιχπηεηαη φηη νη 

εηηθέηεο είλαη αηαίξηαζηεο. 

Πηζαλφηαηα, απηή ε αλαινγία πνπ επηδεηείηαη δελ ηζρχεη κφλν γηα ηελ εζσηεξηθή 

ζπλέπεηα ησλ δηάθνξσλ αηζζεηήξησλ εληππψζεσλ, αιιά θάζε κηα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειε 

γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ. Απηφο ν ηχπνο θαηαιιειφηεηαο κπνξεί λα βξεζεί ζην δηάζεκν 

γλσκηθφ «ε θφξκα αθνινπζεί ηε ιεηηνπξγία» (§2.2) πνπ κπνξεί κε βάζε απηή ηελ αξρή λα 

κεηαζρεκαηηζηεί σο  «ε αθνή/ ε αθή/ ε κπξσδηά αθνινπζεί ηε ιεηηνπξγία». Δίλαη ζεκαληηθφ 

λα ηνληζηεί φηη απηή ε ιεηηνπξγία δελ πεξηνξίδεηαη ζην επίπεδν ηεο ρξεζηηθφηεηαο. Η 

ιεηηνπξγία ελφο πξντφληνο κπνξεί λα είλαη εκπεηξηθή, φπσο ε απφιαπζε, ε έκπλεπζε, ε 

ελίζρπζε ηεο ηαπηφηεηαο θαη ζεσξείηαη φηη κηα ηέηνηα εκπεηξία είλαη απνθαζηζηηθφηεξε ζηε 

αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ απφ ηε ρξεζηηθή ιεηηνπξγία (Hekkert, 2006). 

Δπνκέλσο ε ζπκθσλία ησλ αηζζεηήξησλ κελπκάησλ κε ηελ πξνηηζέκελε ζπλνιηθή εκπεηξία 

απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ζηφρν γηα ηνπο ζρεδηαζηέο. Χζηφζν, ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ν 

ζρεδηαζηήο κπνξεί λα πξνζδνθά λα δεκηνπξγήζεη κηα εκπεηξία έθπιεμεο, απμάλνληαο ην 

ελδηαθέξνλ θαη παξαηείλνληαο ηελ πξνζνρή ζε έλα πξντφλ. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ε 

θαζηέξσζε ηεο αλνκνηνγέλεηαο κεηαμχ ησλ αηζζεηήξησλ κελπκάησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα 

κεηαμχ νπηηθήο θαη απηήο πεξηνρήο, ζα κπνξνχζε λα είλαη κηα απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή 

(Ludden et al., 2009). 

πλνςίδνληαο, ζηφρνο ζε νιφθιεξε απηή ηελ ελφηεηα (§1.4) ήηαλ ε δηεξεχλεζε, ε 

πξνζπάζεηα εξκελείαο ησλ αηζζεηηθψλ πξνηηκήζεσλ θαη ε δηαπίζησζε ηεο πξνέιεπζεο ηεο 

αηζζεηηθήο επραξίζηεζεο ησλ αλζξψπσλ, βάζεη θπξίσο ηεο έλλνηαο ηεο πξνζαξκνγήο πνπ 

δηέπεη ηελ αλζξψπηλε θχζε. Απφ ηηο πξνζαξκνζηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ θέξεη ην αλζξψπηλν 

αηζζεηήξην ζχζηεκα, πξνθχπηνπλ νη ηέζζεξηο αξρέο αηζζεηηθήο επραξίζηεζεο, νη νπνίεο 
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ζπδεηήζεθαλ εθηελψο. Απηέο νη αξρέο απεηθνλίδνπλ θαζνιηθνχο ςπρνινγηθνχο κεραληζκνχο 

ησλ αλζξψπσλ θαη θαηά ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπο απφ ηνπο ζρεδηαζηέο, είλαη πιένλ πνιχ 

πηζαλφ, νη άλζξσπνη λα ζπκθσλήζνπλ ζρεηηθά κε ηελ αηζζεηηθή αμία ελφο αληηθεηκέλνπ. ε 

απηή ηε δηαπίζησζε νθείιεηαη άιισζηε θαη ε εθηελήο αλαθνξά ηνπο ζηελ παξνχζα κειέηε, 

θαζψο ε γλψζε ηνπο είλαη ηθαλή λα εληζρχζεη ηνπο ζρεδηαζηέο θαηά ηε ιήςε ηεο αηζζεηηθήο 

απφθαζεο. 

1.5 Αηζζεηηθή σο γιώζζα ησλ πξντόλησλ 

ε απηφ ην ζεκείν, ε κειέηε επηθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ ζε κηα ηδηαίηεξε πξνζέγγηζε 

ηεο αηζζεηηθήο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηε ζεκεησηηθή. Η ζπδήηεζε απηήο ηεο 

πξνζέγγηζεο νθείιεηαη ζην φηη αλαδεηθλχεη, πέξα απφ ηνλ ππνθεηκεληθφ, ηνλ εμαξηψκελν απφ 

ην πιαίζην ραξαθηήξα ηεο αηζζεηηθήο. Δπηπιένλ, επηβεβαηψλεη ηε ζθνπηκφηεηα ηεο 

αηζζεηηθήο ηνπνζέηεζεο, φπσο άιισζηε ππνζηεξίδεη ε παξνχζα κειέηε.  

 Η ζεκεησηηθή πξννπηηθή ηεο ζρεδίαζεο πξντφλησλ επηθεληξψλεηαη ζηε ζεψξεζε ησλ 

πξντφλησλ σο ζήκαηα ηθαλά λα αλαπαξαζηαζνχλ. Δπνκέλσο, εάλ ηα πξντφληα ζεσξνχληαη 

ζήκαηα ηα νπνία εξκελεχνληαη απφ ηνπο ρξήζηεο, ηφηε ε αηζζεηηθή απφθξηζε ελφο ρξήζηε 

απνηειεί έλα ζηάδην ζε κηα δηεξγαζία επηθνηλσλίαο (Crilly et al., 2004). 

Η επηθνηλσληαθή δπλαηφηεηα ησλ πξντφλησλ έρεη ηαμηλνκεζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο 

θαη ηνπιάρηζηνλ πέληε δηαθνξεηηθέο πξννπηηθέο είλαη εκθαλείο ζηελ εξεπλεηηθή ινγνηερλία. 

Όπσο παξαηήξεζε ν Buchanan (1985a), «είλαη ζρεδφλ αλακθηζβήηεηε ε χπαξμε ελφο είδνπο 

επηθνηλσλίαο ζηε ζρεδίαζε πξντφλησλ. Σν ζέκα είλαη πνηα είλαη ε θχζε απηήο ηεο 

επηθνηλσλίαο».  

Αξρηθά, ην πξντφλ έρεη ππνηεζεί πσο πηνζεηεί κηα γιψζζα πνπ νη θαηαλαισηέο 

δηαβάδνπλ θαη, επνκέλσο εθαξκφδνληαη θαλφλεο γξακκαηηθήο θαη ζχληαμεο. Αθεηέξνπ, ην 

πξντφλ έρεη ζεσξεζεί κέξνο ελφο ζπζηήκαηνο ελδείμεσλ (sign system), βάζεη ηνπ νπνίνπ νη 

θαηαλαισηέο θαηαζθεπάδνπλ ηε ζεκαζία, κε απνηέιεζκα λα εθαξκφδνληαη ζεσξίεο ηεο 

ζεκεησηηθήο εξκελείαο. Σξίηνλ, ην πξντφλ έρεη ζεσξεζεί σο φξγαλν πεηζνχο θαη θαηφπηλ 

εθαξκφδνληαη ξεηνξηθέο πξννπηηθέο. Σέηαξηνλ, ην πξντφλ έρεη εθηηκεζεί σο ζπζηαηηθφ 

θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, κε ζπλέπεηα λα εθαξκφδνληαη έλλνηεο ηεο ζεσξίαο ζπζηεκάησλ. 

Σέινο, ην πξντφλ έρεη ζεσξεζεί σο κήλπκα ή κέζν επηθνηλσλίαο ζε κηα δηεξγαζία απνζηνιέα-

παξαιήπηε θαη, επνκέλσο εθαξκφδνληαη κνληέια ηεο επηθνηλσληαθήο δηεξγαζίαο. Οη Crilly et 

al. (2008) επηθεληξψλνληαη ζηελ ηειεπηαία απφ απηέο ηηο πξννπηηθέο θαη εμεηάδνπλ ηα νθέιε 

ηεο επηθνηλσληαθήο δηεξγαζίαο ζηε ζρεδηαζηηθή ζθέςε. 

Οη δηάθνξεο πξννπηηθέο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ έρνπλ παξνπζηαζηεί σο 

αληηηηζέκελεο κεηαμχ ηνπο. Χζηφζν, ν αληαγσληζκφο απηφο είλαη παξαπιαλεηηθφο, αθνχ 

νπζηαζηηθά ζπκπιεξψλνπλ ε κία ηελ άιιε, δίλνληαο έκθαζε ε θαζεκία μερσξηζηά ζε κηα 
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δηαθνξεηηθή πηπρή ηεο θαηάζηαζεο θαη ζπλεπψο ε πιεζψξα ησλ πξνζεγγίζεσλ είλαη αξθεηά 

επεξγεηηθή (Buchanan, 1985b).  

Οη επξχηεξνη νξηζκνί ηεο επηθνηλσλίαο ηνλίδνπλ ηε δηακνίξαζε θαη ηελ αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ ή εκπεηξηψλ κε ηξφπν πνπ ζρεηίδνληαη νη δχν πιεπξέο: «ε επηθνηλσλία είλαη 

νπζηαζηηθά ε ζρέζε πνπ δηακνξθψλεηαη απφ ηε κεηάδνζε εξεζηζκάησλ θαη ηελ απφζπαζε 

απνθξίζεσλ» (Cherry 1978, φπσο παξαηίζεηαη ζηνπο Crilly et al., 2008). Δάλ εθείλα ηα 

εξεζίζκαηα είλαη εθθξάζεηο, ελέξγεηεο ή αληηθείκελα, γηα λα εθηηκεζνχλ σο επηθνηλσληαθά, 

ζεσξείηαη ζπρλά απαξαίηεην πσο απνηεινχλ πξντφλ επηθνηλσληαθήο πξφζεζεο. Γηα 

παξάδεηγκα, ππνζηεξίδεηαη πσο ε αλζξψπηλε επηθνηλσλία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πξφζεζε 

(intent) λα επηηεπρζεί ζεκαζία (meaning), ελψ ζεσξείηαη πσο ν ζθνπφο (purpose) ηεο 

επηθνηλσλίαο είλαη λα απνζπάζεη κηα ζπγθεθξηκέλε απφθξηζε (Crilly et al., 2008). 

Αληίζηνηρα, ηέηνηνπ είδνπο πξνζέζεηο ζρεηίδνληαη κε ηηο ζρεδηαζηηθέο πξαθηηθέο, φπνπ ν 

ζρεδηαζηήο επηζπκεί λα ειέγρεη ηηο ςπρνινγηθέο θαη ζπκπεξηθνξηζηηθέο επηδξάζεηο ησλ 

ζρεδηαζηηθψλ απνθάζεψλ ηνπ. Δπνκέλσο, είλαη δπλαηφ λα ζεσξεζεί πσο ε ζρεδίαζε είλαη κηα 

επηθνηλσληαθή δξάζε, εθ’ φζνλ πεξηιακβάλεη ηε ζθφπηκε απφζπαζε ζθέςεσλ, εκπεηξηψλ ή 

δξάζεσλ.  

ηε ζρεδίαζε πξντφλησλ καδηθήο παξαγσγήο, νη ζρεδηαζηέο δελ έρνπλ άκεζε 

επηθνηλσλία κε ην επξχ θνηλφ ζην νπνίν απεπζχλνληαη θαη απφ ηε ζηηγκή πνπ ην πξντφλ 

παξάγεηαη θαη εηζάγεηαη ζηελ αγνξά βξίζθεηαη πέξα απφ ηνλ έιεγρν ηνπ ζρεδηαζηή. Τπφ 

απηή ηελ έλλνηα, ε ζρεδίαζε δηθαίσο ραξαθηεξίδεηαη σο κηα δηεξγαζία ελδηάκεζεο 

επηθνηλσλίαο (mediated communication), θαηά ηελ νπνία νη πξνζέζεηο ηνπ ζρεδηαζηή γηα ηνλ 

ηξφπν εξκελείαο ηνπ πξντφληνο θαζνξίδνπλ ηελ παξαγσγή ηνπ ελδηάκεζνπ (mediating) 

αληηθεηκέλνπ πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ θαηαλαισηή. Δλ ζπλερεία, ν θαηαλαισηήο πξέπεη λα 

εξκελεχζεη ην πξντφλ, ρσξίο λα έρεη άκεζε πξφζβαζε ζην ζρεδηαζηή θαη ζηηο πξνζέζεηο ηνπ, 

κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη εθηθηή ε δηαπξαγκάηεπζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ. Δλδερνκέλσο, ν 

ηζρπξηζκφο φηη ε ζρεδίαζε απνηειεί κηα δηεξγαζία επηθνηλσλίαο είλαη πην πξνθαλήο ζε 

νξηζκέλεο ζρεδηαζηηθέο πεξηνρέο, φπσο ζηε ζρεδίαζε πιεξνθνξίαο ή ζηε γξαθηζηηθή.  

Δληνχηνηο, δελ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ επηθνηλσλία λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

απνθιεηζηηθά ηα ζπκβαηηθά ζχκβνια θαη νη ζρεδηαζηηθέο ελέξγεηεο κπνξνχλ λα θξηζνχλ σο 

επηθνηλσληαθέο, αθφκα θη φηαλ δε βαζίδνληαη ζηελ θαηαζθεπή ιεθηηθψλ εθθξάζεσλ. 

πλεπψο, ζηε ζρεδίαζε πξντφλησλ ε ρξήζε ιέμεσλ θαη εηθφλσλ κπνξεί λα κελ είλαη 

θεληξηθήο ζεκαζίαο θαη νη ζρεδηαζηέο θαίλνληαη λα πεξηνξίδνληαη, είηε ζηελ επηθνηλσλία ησλ 

πξντφλησλ πνπ ζρεδηάδνπλ, είηε ζηε ζρέζε κεηαμχ απηψλ ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππφινηπσλ 

ηνπ ίδηνπ ηχπνπ. Παξ φιν πνπ ε θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη ην πξντφλ επεξεάδεη απηφ πνπ 

θαίλεηαη πσο εθθξάδεη θαη αληηπξνζσπεχεη, δελ παχεη λα ζρεδηάδεηαη κε βάζε ηελ πξφζεζε 

λα πξνθαιέζεη κηα ζπγθεθξηκέλε απφθξηζε (Crilly et al., 2008). Δπνκέλσο, ηα πξντφληα 
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κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο κέζα επηθνηλσλίαο, έζησ θαη αλ ε ίδηα ε θαηεγνξία ηνπ πξντφληνο 

είλαη πηζαλφ λα ζεσξεζεί ζεκαληηθή (meaningful) απφ κφλε ηεο θαη ν δηαρσξηζκφο ηνπ 

κέζνπ επηθνηλσλίαο απφ ην κήλπκα είλαη αδχλαηνο (McLuhan, 2001).  

Σα πξντφληα ζπρλά πξνηίζεληαη λα πξνζθέξνπλ ηθαλνπνίεζε ή λα δηεγείξνπλ ηηο 

απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ε ζρεδίαζε θαηά ζπλέπεηα κπνξεί λα ζεσξεζεί κηα κνξθή 

καδηθήο επηθνηλσλίαο. Ο φξνο «καδηθή» (είηε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην θνηλφ, είηε γηα ηνπο 

θαηαλαισηέο) ππνδειψλεη κηα επξεία δηαζθνξπηζκέλε νκάδα, ηεο νπνίαο ηα κέιε δελ έρνπλ 

άκεζε ζρέζε νχηε κεηαμχ ηνπο, νχηε κε απηνχο κε ηνπο νπνίνπο επηθνηλσλνχλ. Ο Eco (Crilly 

et al., 2008) παξαζέηεη κηα ιίζηα απφ νξηζκέλα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πνπ θέξεη ε καδηθή 

επηθνηλσλία θαη ηα ζρεδηαζκέλα αληηθείκελα, κεηαμχ ηεο νπνίαο ζπγθαηαιέγνληαη ηα εμήο: 

επηδηψθνπλ καδηθή έθθιεζε, βηψλνληαη αβίαζηα ζηελ θαζεκεξηλή δσή, εξκελεχνληαη κε 

άγλσζην ηξφπν θαη ελ ηέιεη απνηεινχλ κηα κνξθή επηρείξεζεο.  

ην πιαίζην ηεο ζεψξεζεο ηεο ζρεδίαζεο σο δηεξγαζία επηθνηλσλίαο, ν  Monö (Crilly 

et al., 2008; Parr, 2003) νξίδεη ηελ αηζζεηηθή ζαλ ηε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο θπζηθήο 

ηέιεηαο κνξθήο (δηακφξθσζε) ζηελ αλζξψπηλε αίζζεζε. Δθαξκνζκέλνο ζηα βηνκεραληθά 

πξντφληα, ν νξηζκφο γίλεηαη: ε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο ηέιεηαο κνξθήο πξντφλησλ ζηελ 

αλζξψπηλε αίζζεζε.  

Ο Monö (Crilly et al., 2008; Parr, 2003) εμεγεί πψο ε αηζζεηηθή κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 

επηθνηλσλία κέζσ ησλ πξντφλησλ (ζρήκα 2). Η επηθνηλσλία ππνλνεί ηε κεηάδνζε ελφο 

κελχκαηνο κεηαμχ δχν ζπζηεκάησλ, φπσο απφ έλαλ ζρεδηαζηή ζε έλαλ ρξήζηε. Απηφ πνπ 

δηαθξίλεη ηελ αηζζεηηθή απφ κηα ζπλεζηζκέλε πξνθνξηθή γιψζζα είλαη ε ζπζθεπή 

απνζηνιήο ηνπ ζήκαηνο θαη ην θαλάιη, κέζσ ηνπ νπνίνπ κεηαβηβάδεηαη ην κήλπκα. ηελ 

αηζζεηηθή γιψζζα ησλ πξντφλησλ, ε ζπζθεπή απνζηνιήο ησλ ζεκάησλ ηνπ κελχκαηνο είλαη 

ην ίδην ην πξντφλ (ελψ ζε κηα πξνθνξηθή γιψζζα ζα ήηαλ ην ζηφκα ηνπ πξνζψπνπ πνπ κηιά). 

Η πεγή (ν ζρεδηαζηήο ή ην πξφζσπν πνπ κηιά), ν δέθηεο (ηα αηζζεηήξηα φξγαλα ελφο άιινπ 

πξνζψπνπ) θαη ν ζηφρνο (ν εγθέθαινο άιινπ πξνζψπνπ), παξακέλνπλ ίδηα κε ηα αληίζηνηρα 

ηεο πξνθνξηθήο γιψζζαο. Δπνκέλσο, ππνλνείηαη φηη είλαη δπλαηφ λα δηαβηβαζηεί έλα κήλπκα 

κέζσ ελφο πξντφληνο ζην ρξήζηε ηνπ πξντφληνο. ε απηφ ην πιαίζην, ρξήζηεο κπνξεί λα είλαη 

ν θαζέλαο πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ην πξντφλ, κε άιια ιφγηα νπνηνζδήπνηε ην 

αληηιακβάλεηαη νπνηαδήπνηε ζηηγκή.  
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ρήκα 2: Αηζζεηηθή σο γιώζζα ησλ πξντόλησλ.  Σξνπνπνηεκέλν από ην  Monö (Crilly et al., 

2008; Parr, 2003) 

Σν κνληέιν πνπ παξνπζηάδεηαη απφ ην Monö εμεηάδεη επίζεο πψο έλα πξννξηδφκελν 

κήλπκα κπνξεί λα γίλεη αφξηζην ή λα αιιάμεη, θαζψο νδεγείηαη ζην ζηφρν. ε απηφ έγθεηληαη 

νη πην νπζηαζηηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο αηζζεηηθήο θαη ηεο πξνθνξηθήο γιψζζαο. ηελ 

πξνθνξηθή γιψζζα, νη βαζηθνί κεηαθνξείο ηεο ζεκαζίαο (γξάκκαηα θαη ιέμεηο), θαζψο 

επίζεο θαη ε ζχλζεζή ηνπο (ζχληαμε, πξνηάζεηο, παξάγξαθνη), θαζνξίδνληαη κε αθξίβεηα απφ 

ζαθείο θαη δηαδεδνκέλεο ζπκβάζεηο. ηελ αηζζεηηθή, ην λφεκα ησλ κεκνλσκέλσλ κεξψλ ελφο 

πξντφληνο, ε νιφηεηά ηνπ θαη ν ηξφπνο πνπ ζεσξείηαη κέξνο ελφο κεγαιχηεξνπ ζπζηήκαηνο, 

είλαη έλα πην ζχλζεην θαη ζρεηηθφ ζέκα πνπ εμαξηάηαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηηο 

πεξηζηάζεηο ηνπ πιαηζίνπ θαη ηελ πξνζσπηθή εκπεηξία θαη αλάγθεο ηνπ δέθηε – ζηφρνπ.   

 

ρήκα 3: Πιαίζην ηεο ζρεδίαζεο σο επηθνηλσλία (Crilly et al., 2004) 

Οη Crilly et al. (2004) ηξνπνπνίεζαλ, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 3, ην κνληέιν 

επηθνηλσλίαο ηνπ Shannon (ζρήκα 4), ν νπνίνο πεξηγξάθεη φηη ην βαζηθφ ζχζηεκα ηεο 

επηθνηλσλίαο πεξηιακβάλεη πέληε ζηνηρεία: ηελ πεγή, ηνλ πνκπφ, ην θαλάιη, ην δέθηε θαη ηνλ 

πξννξηζκφ.  

 

ρήκα 4: Βαζηθό κνληέιν ηεο επηθνηλσλίαο (Crilly et al., 2004) 

Με απηφ πνπ νλνκάδνπλ Πεξηβάιινλ (Καλάιη) (ζρήκα 3), νη Crilly et al. (2004)  

ελλννχλ ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν αληηιακβάλεηαη ν ρξήζηεο ην πξντφλ θαη ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ηηο θπζηθέο ζπλζήθεο ηνπ πιαηζίνπ ηεο αιιειεπίδξαζεο. Η γλσζηηθή απφθξηζε 
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αλαθέξεηαη ζηηο θξίζεηο ηνπ ρξήζηε επί ηνπ πξντφληνο πνπ βαζίδνληαη ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

απνθηά απφ ηηο αηζζήζεηο ηνπ θαη δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: αηζζεηηθή εληχπσζε, 

ζεκαζηνινγηθή εξκελεία θαη ζπκβνιηθή ζρέζε. Η αηζζεηηθή εληχπσζε κπνξεί λα νξηζηεί σο 

ε αίζζεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αληίιεςε ηεο ειθπζηηθφηεηαο (ή κε) ησλ πξντφλησλ θαη 

αλαθέξεηαη ζην ελζηηθηψδεο επίπεδν ηνπ Norman (2004). Η ζεκαζηνινγηθή εξκελεία 

αλαθέξεηαη ζην ζπκπεξηθνξηζηηθφ επίπεδν θαη ζεκαίλεη απηφ πνπ ην πξντφλ επηθνηλσλεί γηα 

ηε ιεηηνπξγία, ηνλ ηξφπν ρξήζεο θαη ηηο ηδηφηεηέο ηνπ. Η ζπκβνιηθή ζρέζε ζρεηίδεηαη κε ην 

αλαθιαζηηθφ επίπεδν ηνπ Norman θαη ελλνεί ηελ αληίιεςε απηνχ πνπ ην πξντφλ επηθνηλσλεί 

γηα ηνλ θάηνρφ ηνπ: ε πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή  ζεκαζία ηεο ζρεδίαζήο ηνπ. Απηέο νη πηπρέο 

ηεο απφθξηζεο δελ απνηεινχλ αληηθεηκεληθέο ηδηφηεηεο ηνπ πξντφληνο, αιιά είλαη πηπρέο ηεο 

γλψζεο πνπ νδεγνχληαη ηφζν απφ ηελ αληίιεςε ησλ εξεζηζκάησλ φζν θαη απφ ηε 

πξνυπάξρνπζα γλψζε ηνπ ρξήζηε θαη, παξ’ φιε ηε ζπκθσλία κεηαμχ νκάδσλ ή ρξνληθψλ 

πεξηφδσλ, νη δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο ζα πξνθαιέζνπλ δηαθνξεηηθέο θξίζεηο.  

πκπεξαζκαηηθά, θαηαδείρηεθε πσο θαη ε ζεκεησηηθή πξννπηηθή ηεο ζρεδίαζεο 

πξντφλησλ ππνγξακκίδεη ηελ ππνθεηκεληθή θαη θαηά πεξίζηαζε θχζε ηεο έλλνηαο ηεο 

αηζζεηηθήο, ελψ ζπγρξφλσο αλαγλσξίδεη ηελ χπαξμε ζθνπνχ θαηά ηελ αηζζεηηθή ηνπνζέηεζε 

ησλ αλζξψπσλ. Δπίζεο, ηνλίδεη ην ξφιν ηεο πξνζσπηθήο εκπεηξίαο ηνπ δέθηε- αλζξψπνπ 

ζηελ αληηιεπηηθή δηεξγαζία πνπ πξαγκαηνπνηεί, θαζψο θαη ηε ζεκαζία πνπ θέξεη ε 

θαηεγνξία ζηελ νπνία εληάζζεηαη ην πξντφλ ζηελ απφθξηζε ηνπ δέθηε.  Χζηφζν, ε αλαθνξά 

ηεο παξνχζαο κειέηεο ζε απηήλ ηελ πξννπηηθή ηεο αηζζεηηθήο δε γίλεηαη κε ζθνπφ λα 

ππνζηεξηρζεί, αιιά επεηδή αλαδεηθλχεη θαη επηβεβαηψλεη ηα πξναλαθεξζέληα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο αηζζεηηθήο.  

1.6 Αηζζεηηθή ησλ Πξαγκαηηζηώλ (Pragmatist Aesthetics)  

Η επξεία δηάδνζε ησλ πξντφλησλ αιιειεπίδξαζεο έρεη ζπλνδεπηεί κε ηελ αλάπηπμε 

ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηηο αηζζεηηθέο πηπρέο ησλ πξντφλησλ αιιειεπίδξαζεο (Locher et., 

2010). Οη Petersen et al. (2004) επηζεκαίλνπλ φηη απηέο νη δχν πξνζεγγίζεηο ζηελ αηζζεηηθή 

ηεο ζρεδίαζεο απεηθνλίδνπλ ηε δηάθξηζε ηνπ Shusterman (2000) κεηαμχ ηεο αλαιπηηθήο 

αηζζεηηθήο θαη ηεο πξαγκαηηθήο αηζζεηηθήο, αληίζηνηρα.  

Απφ κηα αλαιπηηθή πξννπηηθή, ε αηζζεηηθή πξνθχπηεη σο ηδηνθηεζία ησλ πξντφλησλ, ή 

αιιηψο σο «πξνζηηζέκελε αμία» ζε έλα ζρεδηαζκέλν αληηθείκελν. Η ζρεδηαζηηθή δηεξγαζία 

εζηηάδεη ζηελ αηζζεηηθή ηεο εκθάληζεο θαη ζηε δεκηνπξγία αληηθεηκέλσλ πνπ είλαη ειθπζηηθά 

θαη επράξηζηα.  

Η πξαγκαηηζηηθή (pragmatic) πξνζέγγηζε, αθ' εηέξνπ, ελδηαθέξεηαη γηα ηελ αηζζεηηθή 

ηεο ρξήζεο. χκθσλα κε απηήλ ηελ άπνςε, ε αηζζεηηθή ελφο ζρεδηαζκέλνπ αληηθεηκέλνπ 

πξνθχπηεη απφ κηα δπλακηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ελφο ρξήζηε θαη ελφο πξντφληνο θαη 
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απνηειεί έλα αλαπφζπαζην ηκήκα απηνχ πνπ έρεη νλνκαζηεί αηζζεηηθή αιιειεπίδξαζε απφ 

νξηζκέλνπο εξεπλεηέο (Forlizzi et al., 2004; Overbeeke et al., 2002; Petersen et al., 2004; Lim 

et al.,2007) ζηε ζρεδίαζε. 

πγρξφλσο ην πεδίν ηεο ζρεδίαζεο κεηαβάιιεηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε αλζξψπνπ - 

πξντφληνο, πνπ ζηξέθεηαη θπξίσο ζηε ιεηηνπξγία ελφο πξντφληνο, πξνο κηα επξχηεξε 

πξνζέγγηζε πνπ επηδηψθεη λα εληζρχζεη ηηο δηαπξνζσπηθέο θαη θνηλσληθέο αμίεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζσπηθψλ, ησλ αηζζεηηθψλ θαη ησλ θνηλσληθνπνιηηηζηηθψλ, 

κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηεο λνεκνζχλεο ζηα πξντφληα (Locher et al., 2010). Κχξηνο εθθξαζηήο 

απηήο ηεο κεηάβαζεο ζηε ζεψξεζε ηεο αηζζεηηθήο είλαη ν Dewey, γηα ηνλ νπνίν ε αηζζεηηθή 

αλαδχεηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ε αηζζεηηθή αθνξά ηνλ απνδέθηε (ηνλ άλζξσπν), θαζψο ηνλ εκπιέθεη 

ζπλαηζζεκαηηθά, γλσζηηθά θαη αληηιεπηηθά κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ηεο αηζζεηηθήο 

εκπεηξίαο (Shusterman, 2001). πγθεθξηκέλα, ε αμία ηεο αηζζεηηθήο βξίζθεηαη ζηε 

γεληθφηεξε βειηίσζε ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο, εκπινπηίδνληαο ηελ άκεζε εκπεηξία πνπ ηνπο 

αλαδσνγνλεί θαη ζπλεηζθέξεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, φηαλ νη 

άλζξσπνη ηξαγνπδνχλ ζηε ζνδεηά δελ ηνπο παξέρεηαη απιψο κηα ηθαλνπνηεηηθή αηζζεηηθή 

εκπεηξία, αιιά βειηηψλεηαη ηαπηφρξνλα θαη ε πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο (Shusterman, 

2001). 

ηελ αηζζεηηθή ησλ πξαγκαηηζηψλ θπξηαξρεί ε αηζζεηηθή εκπεηξία. Η πξαγκαηηζηηθή 

πξννπηηθή ηεο αηζζεηηθήο ππνγξακκίδεη φηη ε αηζζεηηθή απνθαιχπηεηαη ζηνλ ηξφπν πνπ νη 

άλζξσπνη ηε βηψλνπλ. Γηάθνξεο αξρέο κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνπλ ηελ 

πξνζέγγηζε ησλ πξαγκαηηζηψλ ζηελ αηζζεηηθή.  

Αξρηθά, γηα ηνπο πξαγκαηηζηέο, ε αηζζεηηθή έρεη πξαθηηθή ρξήζε, ηαπηφρξνλα κε ηελ 

εγγελή, εζσηεξηθή ηεο αμία. Απηφ ζεκαίλεη φηη, αλ θαη κηα αηζζεηηθή εκπεηξία είλαη πνιχηηκε 

απφ κφλε ηεο, ζπκβάιιεη ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή επίζεο. Μηα αηζζεηηθή εκπεηξία «καο 

ελδπλακψλεη, καο δξαζηεξηνπνηεί»  (Shusterman, 2000, ζει. 9) θαη, θαηά ζπλέπεηα καο βνεζά 

λα επηηχρνπκε απηφ πνπ αλαδεηνχκε Καηά δεχηεξνλ, ε αηζζεηηθή εκπεηξία ελφο αληηθεηκέλνπ 

δελ κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηή μερσξηζηά απφ ην θνηλσληθνπνιηηηζηηθό πιαίζηό ηεο. Η 

ζεκαζία θαη ε αμία ελφο αληηθεηκέλνπ αιιάδνπλ κε ην, ζπλερψο κεηαβαιιφκελν, πιαίζην ηεο 

εκπεηξίαο, κεηαμχ ησλ πνιηηηζκψλ, κεηαμχ ησλ πξνζψπσλ θαη, αθφκε θαη κέζα ζηα ίδηα 

άηνκα. Σξίηνλ, ε κνξθή (form) ζπλδέεηαη αλαπφζπαζηα κε ηελ αηζζεηηθή εκπεηξία. Απηή ε 

κνξθή δελ αληηκεησπίδεηαη απφ ζηαηηθέο ρσξηθέο ζρέζεηο, αιιά «σο δπλακηθή 

αιιειεπίδξαζε ησλ ζηνηρείσλ» (Shusterman, 2000, ζει.7). Η κνξθή ζε κηα αηζζεηηθή 

εκπεηξία έρεη βαζηά ηηο ξίδεο ηεο ζηνπο νξγαληθνχο ζσκαηηθνχο ξπζκνχο θαη ζηηο θνηλσληθέο 

ζπλζήθεο πνπ βνεζνχλ λα ηηο θηίζνπλ (Shusterman, 2000). Ο  Dewey ραξαθηεξίδεη ηελ 

ηθαλνπνηεηηθή κνξθή (satisfying form) κηαο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. 
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Γίλεη έλαλ ραξαθηεξηζκφ κε ηνπο φξνπο «ζπζζψξεπζε, έληαζε, ζπληήξεζε, αλακνλή θαη 

εθπιήξσζε» (Shusterman, 2000, ζει.7). Σέηαξηνλ, ν πξαγκαηηζηήο ππνζηεξίδεη φηη 

νιόθιεξνο ν άλζξσπνο πεξηιακβάλεηαη ελεξγά ζηελ αηζζεηηθή εκπεηξία, ηφζν ε λνεηηθή, φζν 

θαη ζσκαηηθή ηνπ δηάζηαζε. Οη πξαγκαηηζηέο αλαγλσξίδνπλ ηνλ, ζπρλά, αγλνεκέλν ξφιν ηνπ 

ζψκαηνο ζηελ αηζζεηηθή. Γηα παξάδεηγκα, ν Shusterman δηεξσηάηαη γηαηί ν ρνξφο ζηε 

κνπζηθή δελ ζεσξείηαη σο αηζζεηηθή εκπεηξία (Ross & Wensveen, 2010). 

Οη  Petersen et al. (2004) ππνζηεξίδνπλ επίζεο ηε δηάθξηζε ηνπ Shusterman (2000)  

κεηαμχ ηεο αλαιπηηθήο θαη ηεο πξαγκαηηζηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο αηζζεηηθήο. Η 

πξαγκαηηζηηθή ζθνπηά ηεο αηζζεηηθήο, ζχκθσλα κε ηνπο Petersen et al. (2004), απνηειεί ηε 

ζεσξεηηθή βάζε γηα ηελ νξγάλσζε ηεο έλλνηαο ηεο αηζζεηηθήο αιιειεπίδξαζεο, ελψ 

ζπγρξφλσο δηαηππψλνπλ ηξεηο θεληξηθέο πηπρέο ηεο αηζζεηηθήο γηα λα θαζηεξψζνπλ ηε βάζε 

γηα ηελ αηζζεηηθή πξνζέγγηζε ζηε ζρεδίαζε πξντφλησλ αιιειεπίδξαζεο. Απηέο είλαη ε 

θνηλσληθνπνιηηηζηηθή πξνζέγγηζε ζηελ αηζζεηηθή, ε ζρεδίαζε γηα ην κπαιφ θαη ην ζψκα θαη 

ε δξαζηηθή κεζνιάβεζε ηεο αηζζεηηθήο, νη νπνίεο ζπδεηνχληαη εθηελψο παξαθάησ.  

1.6.1 Οη ηξεηο πηπρέο ηεο πξαγκαηηζηηθήο αηζζεηηθήο 

Κνηλσληθνπνιηηηζηηθή πξνζέγγηζε ζηελ αηζζεηηθή 

Η αλαιπηηθή αηζζεηηθή θαηά ηνλ Moore (Petersen et al., 2004), ζηεξίδεηαη ζηε 

δηαηζζεηηθή αμηνιφγεζε ηεο αηζζεηηθήο ησλ αληηθεηκέλσλ, ζα λα βξίζθνληαη ηα αληηθείκελα 

ζηελ απνκφλσζε. χκθσλα κε ηελ αλαιπηηθή πξννπηηθή, θαζψο ν ζρεδηαζηήο δηακνξθψλεη 

παξαδείγκαηνο ράξηλ, κηα θαξέθια, ε αηζζεηηθή πξνθχπηεη σο ηδηνθηεζία ησλ πξντφλησλ. Ο 

Shusterman (2000) ππνζηεξίδεη φηη κέρξη πξφζθαηα ε αλαιπηηθή αηζζεηηθή ζεσξνχζε ην 

θνηλνληθνπνιηηηζηηθφ ππφβαζξν άζρεην θαη ην αγλννχζε, κάιινλ επεηδή ε αηζζεηηθή 

εκπεηξία παξαδνζηαθά ζρεηηδφηαλ κε ηελ ακεζφηεηα, φρη κφλν ιφγσ ηεο άκεζεο 

ηθαλνπνίεζεο, αιιά ιφγσ ηεο αθνκνίσζήο ηεο ζηελ άκεζε αληίιεςε, παξά ζηελ επαγσγηθή 

ζθέςε. Αληίζεηα ν Dewey (1980), πνπ φπσο ήδε αλαθέξζεθε αληηπξνζσπεχεη ηελ 

πξαγκαηηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο αηζζεηηθήο, επηκέλεη φηη ε ηέρλε θαη ε αηζζεηηθή δελ κπνξνχλ 

λα θαηαλνεζνχλ ρσξίο ηελ πιήξε εθηίκεζε ησλ θνηλσληθψλ θαη ηζηνξηθψλ δηαζηάζεψλ ηνπο. 

Σνλίδεη φηη ε ηέρλε δελ είλαη κηα αθεξεκέλε, απηφλνκε αηζζεηηθή έλλνηα, αιιά θάηη πνπ 

βαζίδεηαη πιηθά ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν θαη δηακνξθψλεηαη ζεκαληηθά απφ ηνπο 

θνηλσληθννηθνλνκηθνχο θαη πνιηηηθνχο παξάγνληέο ηνπ. Αληίζηνηρα ζηε ζρεδίαζε πξντφλησλ, 

ε αηζζεηηθή δελ είλαη έκθπηε ζην ίδην ην αληηθείκελν, αιιά πξφθεηηαη γηα έλα απνηέιεζκα 

ηνπ αλζξψπηλνπ ζθεηεξηζκνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ. Άξα, γηα παξάδεηγκα, κηα θαξέθια δελ είλαη 

αηζζεηηθή απφ κφλε ηεο, αιιά είλαη έλα απνηέιεζκα ηεο θνηλσληθήο θαη ηζηνξηθήο εθηίκεζεο 

ηνπ πιηθνχ  θαη ηεο κνξθήο ηεο. Αληίζηνηρα, ε δπλαηφηεηα ησλ ρξεζηψλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

κηα αηζζεηηθή εκπεηξία, βαζίδεηαη ζην θνηλσληθφ πιαίζηφ ηνπο, πνπ θαλεξψλεηαη ζε κηα 
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πξνζσπηθή ζσκαηηθή θαη λνεηηθή εκπεηξία πνπ παξαηείλεηαη πέξα απφ ηελ άκεζε εκπεηξία. 

χκθσλα κε ηε αηζζεηηθή ησλ πξαγκαηηζηψλ, ε αηζζεηηθή δελ είλαη θάηη πνπ βξίζθεηαη a 

priori ζηνλ θφζκν, αιιά κηα δπλαηφηεηα πνπ απειεπζεξψλεηαη ακθίδξνκα κε ηελ εκπεηξία 

ηνπ θφζκνπ θαη βαζίδεηαη ζηηο πνιχηηκεο ζρέζεηο ρξήζεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαηαζθεπή ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο. 

ρεδίαζε γηα ην κπαιό θαη ην ζώκα 

Όπσο ε αλαιπηηθή αηζζεηηθή αζρνιείηαη κε ην δηαρσξηζκφ ησλ αλζξψπσλ ζε κπαιφ 

θαη ζψκα, δειαδή δηαθξίλεη έλα κέξνο γηα ηε ζθέςε (thinking) θαη έλα κέξνο γηα ηελ 

αίζζεζε (sensing), ε αηζζεηηθή ησλ πξαγκαηηζηψλ επηκέλεη ζηελ αιιειεμάξηεζε ηνπ κπαινχ 

θαη ηνπ ζψκαηνο ζηελ αηζζεηηθή εκπεηξία. χκθσλα κε ηνπο πξαγκαηηζηέο, ε αηζζεηηθή 

εκπεηξία ζπλδέεηαη ζηελά φρη κφλν κε ην αλαιπηηθφ κπαιφ, νχηε απιψο κε ηε ζσκαηηθή 

εκπεηξία, ε αηζζεηηθή εκπεηξία αλαθέξεηαη θαη ζηα δχν. Ο ξφινο ηεο ηέρλεο θαη ηεο 

ζρεδίαζεο είλαη λα δνζεί κηα ηθαλνπνηεηηθά νινθιεξσκέλε έθθξαζε ηφζν ζηηο ζσκαηηθέο, 

φζν θαη ζηηο λνεηηθέο δηαζηάζεηο ησλ αλζξψπσλ (Shusterman, 2000). Απηφ πνπ αηζζάλνληαη 

νη ρξήζηεο δελ έρεη λφεκα, εάλ απνθνπεί απφ απηφ πνπ δηαλννχληαη θαη αληίζηξνθα. 

χκθσλα ηνπο πξαγκαηηζηέο, ε αηζζεηηθή εκπεηξία πεξηιακβάλεη ηηο άκεζεο αηζζεζηαθέο 

(sensational) αθνπζηηθέο, νπηηθέο θαη απηηθέο ηδηφηεηεο ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ηε λνεηηθή 

δηεξγαζία ζθεηεξηζκνχ (intellectual process of appropriating) ηνπ πξντφληνο θαη, επηπιένλ, 

επηζεκαίλεη φηη νη πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο δηακνξθψλνπλ ηηο κειινληηθέο.  

χκθσλα κε ηελ πξαγκαηηζηηθή πξνζέγγηζε πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ κεηαμχ άιισλ 

ε αλζξψπηλε λνεηηθή ηθαλφηεηα λα ιακβάλεη θαη λα θαηαλνεί ζχλζεηα, αληηθαηηθά, αθφκα 

θαη δηθνξνχκελα ζπζηήκαηα θαη θαηαζηάζεηο (Gaver et al., 2003). Δίλαη ηθαλφηεηα ησλ 

πξντφλησλ λα δηεγείξνπλ ηε θαληαζία πνπ, ελδερνκέλσο ζα αληακείβεη ην ρξήζηε κε κηα 

αηζζεηηθή εκπεηξία πνπ απνηειείηαη θαη απφ κηα ζσκαηηθή αίζζεζε θαη απφ κηα λνεηηθή 

πξφθιεζε. 

Η δξαζηηθή κεζνιάβεζε (instrumentality) ηεο αηζζεηηθήο 

Ο Shusterman (2000) ηνπνζεηείηαη ελάληηα ζηελ ηάζε λα ζεσξεζεί ε ηέρλε θαη ε 

αηζζεηηθή σο θάηη αλψηεξν ή εθηφο ηεο θαζεκεξηλή δσήο, φπσο ζπκβαίλεη  ζηελ αλαιπηηθή 

αηζζεηηθή. Απφ ηελ πξννπηηθή ησλ πξαγκαηηζηψλ, γηα λα έρεη αμία θάηη πξέπεη λα αθνξά ηηο 

αλζξψπηλεο αλάγθεο, ηηο επηζπκίεο, ηνπο θφβνπο θαη ηηο ειπίδεο. Η αηζζεηηθή έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα εθπιήζζεη, λα πξνθαιεί θαη λα θηλεί ην ππνθείκελν πξνο κηα λέα 

δηνξαηηθφηεηα ηνπ θφζκνπ. Απηφ ζπκβαδίδεη κε ηηο ππάξρνπζεο αληηιήςεηο πνπ ππαγνξεχνπλ 

φηη ηα πξντφληα δελ θαηαλννχληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απαξαηηήησο φπσο ζρεδηάδνληαη 

(Bødker, 1999). Η ζεκαζία (meaningfulness) θαη ε αηζζεηηθή εκπεηξία πξνθχπηνπλ κε ηε 

ιεηηνπξγία, δελ είλαη πξνθαζνξηζκέλεο.  
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Η αηζζεηηθή απνηειεί κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Πξνέξρεηαη απφ κηα ζρέζε ρξήζεο 

ηνπ αλζξψπνπ κε ην αληηθείκελν. Η αηζζεηηθή αιιειεπίδξαζε πεξηιακβάλεη απφςεηο, φπσο 

φηη ε αηζζεηηθή ζπκβάιιεη δξαζηηθά θαη είλαη ζπληειεζηηθή θαη φηη ηα ζρεδηαζκέλα 

αληηθείκελα ηδηνπνηνχληαη (are appropriated) κε ηε ιεηηνπξγία (Bannon & Bødker, 1991). 

πλεπψο, ε αηζζεηηθή αιιειεπίδξαζε πξνσζεί ηελ απηνζρεδηαζκφ (improvisation) σο 

βαζηθή κνξθή ζην πψο ν ρξήζηεο εμεξεπλά ηνλ θφζκν θαη καζαίλεη λέεο πηπρέο. 

Απηφ πνπ ηνλίδνπλ Petersen et al. (2004) είλαη φηη ε αηζζεηηθή θέξεη κηα ζθνπηκφηεηα, 

δελ αθνξά κηα ηακπέια πνπ θαζηζηά ηα πξάγκαηα ειθπζηηθά ή κε θαη δελ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί κνλάρα σο «πξνζηηζέκελε αμία». Πξέπεη λα πξνθχςεη κε ηε ιεηηνπξγία, λα είλαη 

έλα αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο θαηαλφεζεο θαη ηεο δπλεηηθήο ρξήζεο ελφο αληηθεηκέλνπ. 

1.6.2 Αηζζεηηθή Αιιειεπίδξαζε 

Όπσο ζπδεηήζεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, ε πξνζέγγηζε ησλ πξαγκαηηζηψλ 

ππνλνεί φηη ε αηζζεηηθή ζπλδέεηαη ζηελά κε ην πιαίζην, ηε ρξήζε θαη ηε δξαζηηθή 

κεζνιάβεζε (instrumentality). Δλδερνκέλσο ηα πξντφληα λα πεξηέρνπλ κηα αηζζεηηθή 

δπλαηφηεηα (aesthetic potential), αιιά ε απειεπζέξσζή ηεο εμαξηάηαη απφ ην πιαίζην θαη ηε 

ρξήζε ηνπο. ηε θηινζνθία ησλ πξαγκαηηζηψλ, ε αηζζεηηθή απειεπζεξψλεηαη, επίζεο, απφ ηε 

ζθηρηή ζχλδεζή ηεο κε ηελ ηέρλε θαη αληί απηνχ απηφ ζρεηίδεηαη κε ηελ εκπεηξηθή πνηφηεηα 

θαη ηελ αμία. Δπηπιένλ, επεηδή αλαθέξεηαη ζε θάζε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα, ην ελδηαθέξνλ 

επηθεληξψλεηαη ζηε δεκηνπξγία θαη ηε βίσζε ηεο αηζζεηηθήο.    

Απηφ πνπ θάλεη ηελ αηζζεηηθή ησλ πξαγκαηηζηψλ κηα ηδηαίηεξα θαηάιιειε πξννπηηθή 

ζηε ζρεδίαζε πξντφλησλ είλαη φηη ε εκπεηξία ηνπ πξντφληνο δελ πεξηνξίδεηαη ζην λα 

ζπκθσλήζεη κε ηηο πξνζέζεηο ηνπ ζρεδηαζηή, αιιά πξνθχπηεη απφ ηηο πξνζσπηθέο θαη 

δηαπξνζσπηθέο αηζζήζεηο, ηελ εκπεηξία θαη ηηο αληαλαθιάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ην πιαίζηφ 

ηνπ. Η πξνζέγγηζε ησλ πξαγκαηηζηψλ ζηελ αηζζεηηθή δε ζεσξεί ην άηνκν θαη ηνλ θφζκν σο 

μερσξηζηά πξάγκαηα, αιιά εζηηάδεη ζηελ νινθιήξσζε θαη ηηο ακνηβαίεο ζρέζεηο πνπ 

ζπλδένληαη θαη δεζκεχνληαη αλαπφθεπθηα κε ην πιαίζην. Η ζρεδίαζε γηα ηελ αηζζεηηθή 

εκπεηξία πξνζθαιεί ηνπο αλζξψπνπο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δεκηνπξγία ηεο αίζζεζεο 

θαη ηε ζεκαζίαο. 

Η αηζζεηηθή ηεο  αιιειεπίδξαζεο δελ αθνξά ηελ απφδνζε λνήκαηνο θαη θαηεχζπλζεο 

κέζσ νκνηφκνξθσλ πξνηχπσλ, αιιά δηεγείξεη ηε θαληαζία, πξνθαιεί ηε ζθέςε θαη 

ελζαξξχλεη ηνπο αλζξψπνπο λα ζθεθηνχλ δηαθνξεηηθά γηα ηα ζπζηήκαηα αιιειεπίδξαζεο, 

δειαδή γηα ην ηη θάλνπλ θαη πσο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα εμππεξεηήζνπλ 

δηαθνξνπνηεκέλνπο δηαθεθξηκέλνπο ζηφρνπο (Petersen et al., 2004). 

Η αηζζεηηθή ησλ πξαγκαηηζηψλ θαιχπηεη ην θνκκάηη πνπ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλν κε 

ηηο πξνθιήζεηο ηεο δπλακηθήο κνξθήο θαη ηηο θνηλσληθέο θαη εζηθέο επηπηψζεηο ηεο 
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ζπκπεξηθνξάο ησλ πξντφλησλ ζηελ αιιειεπίδξαζε. Η πξνζέγγηζή ησλ Ross & Wensveen 

(2010) ζηελ αηζζεηηθή είλαη κηα πξνζαξκνγή ησλ ηεζζάξσλ αξρψλ ηεο αηζζεηηθήο 

πξαγκαηηζηψλ (δείηε §1.6)  ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έλλνηα ηεο αηζζεηηθήο αιιειεπίδξαζεο ησλ 

Petersen et al. (2004). Η αηζζεηηθή αιιειεπίδξαζε γηα ηνπο Petersen et al. (2004) πξνάγεη 

ηελ πεξηέξγεηα, ηελ εκπινθή ηνπ ρξήζηε θαη ηε θαληαζία ζηε δηεξεχλεζε ελφο ζπζηήκαηνο 

αιιειεπίδξαζεο. Δπνκέλσο νη Ross & Wensveen (2010) ππνζηεξίδνπλ φηη ε αηζζεηηθή 

αιιειεπίδξαζε είλαη κηα αιιειεπίδξαζε κε έλα πξντφλ ή έλα ζχζηεκα πνπ βηψλεηαη θαη πνπ 

θέξεη:  

 πξαθηηθή ρξήζε θαη ηαπηόρξνλα εγγελή, εζσηεξηθή αμία (intrinsic value). Η αηζζεηηθή 

αιιειεπίδξαζε πξνζθέξεη ηθαλνπνίεζε θαη αληακνηβή (εγγελψο πνιχηηκε 

intrinsically valuable), αιιά έρεη επίζεο θαη πξαθηηθή ρξήζε (ζπληειεζηηθή 

Instrumental). Η εκπεηξία ηεο νκνξθηάο είλαη κηα ζεκαληηθή εκπεηξία, αιιά ε 

αληηκεηψπηζε ηεο νκνξθηάο κφλν κε απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη ιεηςή. Ο Norman (2002) 

δηαηχπσζε ηε θξάζε «ηα ειθπζηηθά πξάγκαηα ιεηηνπξγνχλ θαιχηεξα» γηα λα δείμεη 

ηελ πξαθηηθή ρξήζε ηεο νκνξθηάο ζηε ζρεδίαζε. Δπηπιένλ, ε νκνξθηά, ή ε 

πξνζδνθία ηεο νκνξθηάο, κπνξεί λα καο εκπλεχζεη, λα πξνθαιέζεη δξάζε θαη λα καο 

ελδπλακψζεη, φπσο πεξηγξάθεη ν Shusterman (2000). Η ζρεδίαζε γηα ηελ αηζζεηηθή 

αιιειεπίδξαζε είλαη ε ζρεδίαζε γηα κηα νκνξθηά πνπ είλαη πνιχηηκε θαη ζπγρξφλσο 

εθηειεί κηα πξαθηηθή δηαθνξνπνίεζε.  

 θνηλσληθέο θαη εζηθέο δηαζηάζεηο (social and ethical dimensions). Γε βξίζθνπλ φινη 

άλζξσπνη ηα ίδηα πξάγκαηα φκνξθα. Έλα ζπγθεθξηκέλν πξάγκα ζα δψζεη ζην ίδην 

πξφζσπν κηα εκπεηξία ηεο νκνξθηάο ή θαη φρη, αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε. Η 

εκπεηξία ηεο αηζζεηηθήο εμαξηάηαη απφ κηα επξεία ζεηξά θνηλσληθνπνιηηηζηηθψλ 

παξαγφλησλ, φπσο νη αμίεο ησλ αλζξψπσλ, ε πξνζσπηθφηεηα, ε θαηάζηαζε θαη ε 

ηζηνξία (Locher et al., 2010). Δθ’ φζνλ ε αηζζεηηθή έρεη πξαθηηθέο ζπλέπεηεο, φπσο ε 

δχλακή ηεο λα επεξεάδεη ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά, απνθηά επνκέλσο κηα εζηθή 

δηάζηαζε. Οη ζρεδηαζηέο πξέπεη λα εμεηάζνπλ ηη είδνπο ζπκπεξηθνξέο επηζπκνχλ λα 

πξνθαιέζνπλ κε ηα ζρεδίαζή ηνπο. 

  δπλακηθή κνξθή (dynamic form). Η κνξθή, ππφ δπλακηθή έλλνηα, απνηειεί έκθπην 

κέξνο ηεο αηζζεηηθήο αιιειεπίδξαζεο θαη δηαθέξεη απφ ηελ παξαδνζηαθή έλλνηα ηεο 

κνξθήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζρεδίαζε. Η κνξθή ζηε ζρεδίαζε αθνξά ζπρλά ηηο 

ζηαηηθέο πηπρέο ησλ πξντφλησλ, φπσο ην ζρήκα θαη ην ρξψκα. Η κνξθή ζηελ 

αηζζεηηθή ησλ πξαγκαηηζηψλ είλαη δπλακηθή θαη δηεπξχλεη ηε ζρεδίαζε ζηε 

δπλακηθή ζπκπεξηθνξά ησλ πξντφλησλ θαη ησλ πξνζψπσλ ζηελ αιιειεπίδξαζε. Η 

ζρεδίαζε γηα ηελ αηζζεηηθή αιιειεπίδξαζε πεξηιακβάλεη ηελ πξνζπάζεηα γηα ηε 

κνξθή ζηε δπλακηθή ηεο αιιειεπίδξαζεο. 
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 επηπηώζεηο θαη εμαξηάηαη από νιόθιεξν ηνλ άλζξσπν (involves the whole human 

being). Οη Hummels et al. (2001) πξνζθέξνπλ έλαλ ηξφπν λα πεξηιεθζεί νιφθιεξνο 

ν άλζξσπνο ζηε ζρεδίαζε, παξάιιεια κε ην ζεβαζκφ ησλ αλζξψπηλσλ δεμηνηήησλ. 

Η έξεπλά ηνπο πξνζδηνξίδεη ηέζζεξηο θχξηεο θαηεγνξίεο αλζξψπηλεο ηθαλφηεηαο 

ζρεηηθέο κε ηελ αιιειεπίδξαζε: γλσζηηθή, αληηιεπηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη 

θνηλσληθή. Όπσο παξαηεξεί ν Shusterman (2000), ε εκπεηξία ηεο νκνξθηάο δελ 

πεξηνξίδεηαη ζην λνεηηθφ ζηνραζκφ (intellectual contemplation) ηεο νκνξθηάο. Η 

αηζζεηηθή εκπεηξία πεξηιακβάλεη ηφζν ζσκαηηθέο δεμηφηεηεο, φζν θαη ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή επαηζζεζία θαη θαηάζηαζε ηνπ αλζξψπνπ. Η εκπεηξία ηεο νκνξθηάο 

κπνξεί λα αιιάμεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζή καο, αιιά ηαπηφρξνλα ε αλάδεημή 

ηεο εμαξηάηαη επίζεο απφ απηή. Δπηπιένλ, αθνξά επηπιένλ ηηο αλζξψπηλεο 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. Μπνξνχκε λα βηψζνπκε ηελ νκνξθηά ζε κηα θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε. Οη πξνηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζπλήζσο, φπσο «κελ είζαη 

άζρεκνο» θαη «απηφ πνπ έθαλεο είλαη έλα φκνξθν πξάγκα» πηζηνπνηνχλ απηήλ ηελ 

θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο. Η ζρεδίαζε γηα ηελ αηζζεηηθή 

αιιειεπίδξαζε θαηά ηελ άπνςε ησλ Ross & Wensveen (2010)  πξέπεη λα ζέβεηαη 

θαη λα πεξηιακβάλεη απηέο ηηο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο αλζξψπηλσλ δεμηνηήησλ. 

πκπεξαζκαηηθά, ε παξνχζα κειέηε ζεσξεί ηελ πξνζέγγηζε ησλ πξαγκαηηζηψλ  

ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή, γηαηί αληηκεησπίδεη ηελ έλλνηα ηεο αηζζεηηθήο πην δηεπξπκέλα απφ ηε 

ζηελή νξηνζέηεζή ηεο ζε ζηαηηθέο πηπρέο ηεο κνξθήο ηνπ πξντφληνο, αλαδεηθλχνληαο ηε 

ζεκαζία ηεο εκπεηξίαο. Γηα ηνπο πξαγκαηηζηέο, ε νπζία θαη ε αμία ηεο αηζζεηηθήο δελ 

έγθεηηαη ζηα αληηθείκελα, αιιά ζε κηα δπλακηθή δξαζηεξηφηεηα δεκηνπξγίαο θαη αληίιεςεο. 

Έηζη, ε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε πξνζδίδεη ζηελ αηζζεηηθή επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ γλσζηηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ, αληηιεπηηθψλ, πέξαλ ησλ 

αηζζεηεξηαθψλ. Δπηπιένλ, ηνλίδεη ηε κνλαδηθφηεηα ηεο εκπεηξίαο, ε νπνία εμαξηάηαη απφ ην 

άηνκν, ηηο αλάγθεο ηνπ θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη φρη απνθιεηζηηθά απφ ην 

πξντφλ. Η αηζζεηηθή εκπεηξία εκπιέθεη φιεο ηηο αλζξψπηλεο δεμηφηεηεο (αηζζεηεξηαθέο, 

γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο) θαη γίλεηαη αληηιεπηή σο ζχλνιν ζπκβάιινληαο ζε κηα 

ηθαλνπνηεηηθά ζπλαηζζεκαηηθή πνηφηεηα. Καηά ζπλέπεηα, ην άηνκν δεκηνπξγεί ηελ 

αηζζεηηθή, δελ ηελ εξκελεχεη θαη αληηδξά. Σα ζπλαηζζήκαηα, ε αληίιεςε, ε εξκελεία θαη ε 

δξάζε, ην ηζηνξηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πιαίζην αλαδεηθλχνληαη πιένλ σο 

θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο αηζζεηηθήο, ελψ ζπγρξφλσο ππνγξακκίδεηαη ε 

ππνθεηκεληθφηεηα θαη ε πνιππαξακεηξηθφηεηα σο θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο. 

1.7 Η αηζζεηηθή ζηελ αιιειεπίδξαζε αλζξώπνπ – ππνινγηζηή  

Η επηζηεκνληθή θνηλφηεηα επηδηψθεη, φιν θαη πεξηζζφηεξν, λα κειεηήζεη ηηο 

αηζζεηηθέο πηπρέο ηεο αιιειεπίδξαζεο αλζξψπνπ-ππνινγηζηή θαη λα εληνπίζεη ηελ 
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ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο επρξεζηίαο θαη ησλ αηζζεηηθψλ εθηηκήζεσλ. Ο Gait (1985) ήηαλ ν 

πξψηνο πνπ κειέηεζε απηφ ην δήηεκα. Τπνζηήξημε φηη νη πην ελδηαθέξνπζεο δηεπαθέο 

απμάλνπλ ηε δηέγεξζε ησλ ρξεζηψλ θαη δηαηεξνχλ ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Παξ’ φιν πνπ, γηα πεξηζζφηεξν απφ κηα δεθαεηία, απηή ε 

αληίιεςε ήηαλ ζην πεξηζψξην, ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε, πξφζθαηεο δεκνζηεχζεηο ηφζν ζην 

δεκνθηιή, φζν θαη ζηνλ αθαδεκατθφ ηχπν, δείρλνπλ ηελ απμαλφκελε ζπλεηδεηνπνίεζε απηήο 

ηεο παξακειεκέλεο πηπρήο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ν ππνινγηζηήο iMac ηεο Apple ήηαλ ν 

πξνάγγεινο ηεο αηζζεηηθήο επαλάζηαζεο ζηνπο ππνινγηζηέο (Lavie & Tractinsky, 2004). 

Δπηπιένλ, νη εξεπλεηέο έρνπλ αξρίζεη λα κειεηνχλ ην ξφιν ηεο αηζζεηηθήο ζηε ζρεδίαζε 

αιιειεπίδξαζεο -  ηα απνηειέζκαηά ηεο ζηνπο ρξήζηεο, ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηηο αληηιήςεηο ησλ 

ρξεζηψλ γηα άιιεο ηδηφηεηεο ησλ ζπζηεκάησλ θαη γηα ηε γεληθή εκπεηξία ηεο 

αιιειεπίδξαζήο ηνπο (Tractinsky, 1997; Jordan, 1998; Jennings, 2000; Tractinsky et al., 

2000). 

Σν λέν θχκα έξεπλαο γηα ηελ νπηηθή αηζζεηηθή ησλ δηεπαθψλ πξνηείλεη φηη ε 

αηζζεηηθή είλαη έλαο ηζρπξφο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο επραξίζηεζεο πνπ βηψλεηαη απφ 

ην ρξήζηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο (Jordan, 1998). Βξέζεθε λα ζπζρεηίδεηαη 

ηδηαίηεξα κε ηε θαηλνκεληθά νξζνγψληα δηάζηαζε ηεο αληηιεπηήο επρξεζηίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ηφζν πξηλ απφ (Tractinsky, 1997) φζν θαη κεηά απφ (Tractinsky et al., 2000) ηελ 

αιιειεπίδξαζε, θαζψο επίζεο θαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ (Tractinsky et al., 2000).  

Οκνίσο, ζην πεδίν ηεο ζρεδίαζεο ηζηνζειίδσλ, νη Schenkman θαη Jonsson (2000) 

δηαπίζησζαλ φηη ε νκνξθηά ήηαλ βαζηθφο πξνάγγεινο ηεο γεληθήο εληχπσζεο θαη ησλ 

πξνηηκήζεσλ, ελψ ν van der Heijden (2003) δηαπίζησζε φηη ε νπηηθή ειθπζηηθφηεηα ηεο 

ηζηνζειίδαο είρε επηπηψζεηο ζηελ ηθαλνπνίεζε θαη ηελ απφιαπζε ησλ ρξεζηψλ, θαζψο 

επίζεο θαη ζηηο αληηιήςεηο γηα ηελ επθνιία ρξήζεο θαη, ζε κηα κηθξφηεξε έθηαζε, γηα ηε 

ρξεζηκφηεηα. Ο Karvonen (Lavie & Tractinsky, 2004), πξφηεηλε φηη ε απιφηεηα κπνξεί λα 

ρξεζηκεχζεη σο έλαο ζχλδεζκνο κεηαμχ ηεο επρξεζηίαο θαη ηεο αηζζεηηθήο. Δλψ ε απιφηεηα 

ζεσξείηαη βαζηθή νδεγία ζηε δεκηνπξγία εχρξεζησλ ζπζηεκάησλ, ν Karvonen ππελζπκίδεη 

φηη αθνξά θαη ηελ αηζζεηηθή. 

Οη Fogarty et al. (2001), ππνζηεξίδνπλ φηη αθνχ ε ηερλνινγία ππνινγηζηψλ έρεη 

θηλεζεί πέξα απφ ηα φξηα ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο, ε ρξήζε ηεο έρεη επεθηαζεί ζε 

επξχηεξεο πηπρέο θαη νη απαηηήζεηο ηεο έρνπλ κεηαηνπηζηεί επίζεο. Δάλ θάπνηε ε αμία ηεο 

ηερλνινγίαο ππνινγηδφηαλ απφ ηε ρξεζηκφηεηά ηεο ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη απφ ηελ 

επρξεζηία ηεο, ηψξα έρνπλ πξνθχςεη πξφζζεηεο απαηηήζεηο. Σα δεηήκαηα ηεο νπηηθήο 

έθθιεζεο (visual appeal) θαη ηεο αηζζεηηθήο έρνπλ γίλεη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ζρεδίαζεο 

ζπζηεκάησλ αιιειεπίδξαζεο. 
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1.7.1 ρέζε Αηζζεηηθήο & Δπρξεζηίαο 

ε απηφ ην ζεκείν, θξίλεηαη αλαγθαία ε αλάιπζε ηεο ζρέζε ηεο αηζζεηηθήο θαη ηεο 

επρξεζηίαο, βάζεη νξηζκέλσλ κειεηψλ πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζην πεδίν ηεο αιιειεπίδξαζεο 

αλζξψπνπ – ππνινγηζηή (HCI). ε απηφ ην πεδίν ππάξρεη πιεζψξα κειεηψλ πνπ εξεπλά ηε 

ζεκαζία θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο αηζζεηηθήο ηφζν ζηελ επρξεζηία, φζν θαη ζε άιιεο 

παξακέηξνπο ησλ ζπζηεκάησλ αιιειεπίδξαζεο. Η παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπο ζεσξείηαη απαξαίηεηε γηα ηελ αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο θαη ηελ 

πεξαηηέξσ θαηαλφεζε ηεο αηζζεηηθήο. 

ηελ αιιειεπίδξαζε αλζξψπνπ-ππνινγηζηή θαη, θαη’ επέθηαζε αλζξψπνπ- πξντφληνο, 

θαίλεηαη πσο ν ρξήζηεο δελ αλαδεηά πιένλ κφλν ιεηηνπξγηθή θαη απνηειεζκαηηθή δνκή θη 

ελφηεηα. Δπνκέλσο, ελψ ζην παξειζφλ ηδηφηεηεο, εθηφο ηεο ιεηηνπξγίαο, είραλ παξακειεζεί 

εξεπλεηηθά, έρεη παξαηεξεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα κηα ζπλερψο απμαλφκελε αλαγλψξηζε 

άιισλ παξαγφλησλ πνπ έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ επρξεζηία. Η ζπκβνιή θαη ν ξφινο ηεο 

αηζζεηηθήο ζηελ αιιειεπίδξαζε αλζξψπνπ-πξντφληνο ιακβάλνπλ απμαλφκελε πξνζνρή θαη 

επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ (Norman, 2004; Lavie & Tractinsky 2004). Η εκθάληζε θαη ε 

αίζζεζε ηνπ πξντφληνο (product’s look and feel) αλαγλσξίδνληαη σο θεληξηθνί θαη θξίζηκνη 

παξάγνληεο γηα ηελ επηηπρία ηνπ θαη νη κειέηεο παξνπζηάδνπλ έλαλ ζπζρεηηζκφ κεηαμχ ηεο 

αηζζεηηθήο θαη ηεο ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ (Lindgaard & Dudek, 2003).  

Πεξαηηέξσ, ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα πξνθαινχλ λνεηηθέο δηεξγαζίεο πνπ είλαη πην 

αλνηθηέο θαη πην αλεθηηθέο. Χο εθ ηνχηνπ, έλα πξφζσπν πνπ βξίζθεηαη ζε κηα ζεηηθή 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε, είλαη πηζαλφηεξν λα είλαη πην δεκηνπξγηθφ θαη λα θξίλεη 

ζπλνιηθά, αληί λα επηθεληξσζεί ζε δεπηεξεχνπζεο δπζθνιίεο. Απηή ε παξαηήξεζε βνεζά 

ζηελ εμήγεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ νξηζκέλσλ κειεηψλ γηα ηελ επρξεζηία θαη ηελ αηζζεηηθή 

(Norman, 2004), νη νπνίεο αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα, αθνχ φκσο πξψηα ζπδεηεζεί ε έλλνηα 

ηεο επρξεζηίαο θαη ησλ ζηφρσλ ηεο.  

1.7.2 Δπρξεζηία 

Έλαο πεξηεθηηθφο νξηζκφο ηεο έλλνηαο ηεο επρξεζηίαο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 

9241 είλαη φηη πξφθεηηαη γηα ηελ «ηθαλφηεηα ηνπ πξντφληνο λα εθπιεξψλεη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ 

ρξήζηε». Η επρξεζηία ελφο πξντφληνο είλαη κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο παξακέηξνπο 

πνηφηεηάο ηνπ. Γελ ππάξρεη έλαο απφιπηα απνδεθηφο νξηζκφο ηνπ φξνπ. πλεπψο, ζην 

πξφηππν πνπ αθνξά ηελ αιιειεπίδξαζε αλζξψπνπ – ππνινγηζηή ε επρξεζηία πεξηγξάθεηαη 

σο ν βαζκφο ζηνλ νπνίν έλα πξντφλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ θαζνξηζκέλνπο ρξήζηεο 

γηα λα επηηχρεη θαζνξηζκέλνπο ζηφρνπο κε απνηειεζκαηηθφηεηα (effectiveness), 

απνδνηηθφηεηα (efficiency) θαη ηθαλνπνίεζε (satisfaction) ζε έλα θαζνξηζκέλν πιαίζην 

ρξήζεο κε θαζνξηζκέλεο ζπλζήθεο ρξήζεο. 
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Η επρξεζηία κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο ε πνηφηεηα ρξήζεο ησλ πξντφλησλ 

αιιειεπίδξαζεο. Απηή ε πνηφηεηα απνθαιχπηεηαη θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ 

πξντφληνο θαη ηνπ ρξήζηε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Γηα λα ζρεδηαζηεί έλα πξντφλ κε πςειή 

επρξεζηία πξέπεη λα ζεσξεζνχλ δηάθνξεο παξάκεηξνη. Πξψηνλ, ην αλζξψπηλν ζχζηεκα κε 

ηηο γεληθέο ηδηφηεηέο ηνπ, φπσο ε αληίιεςε, ν ρεηξηζκφο πιεξνθνξηψλ θαη ε επίιπζε 

πξνβιεκάησλ, αιιά θαη πην ζπγθεθξηκέλεο ηδηφηεηεο φπσο νη αμίεο, ε γλψζε, νη ηνπνζεηήζεηο 

θαη νη πξνζδνθίεο (Ottersten & Berndtsson, 2002, φπσο παξαηίζεηαη ζηε Linghammar, 2007). 

Γεχηεξνλ, πξέπεη λα εμεηαζηεί ην πιαίζην ζην νπνίν ην πξντφλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, είηε απηφ 

απνηειεί ην θπζηθφ πιαίζην (θσηηζκφο, ζφξπβνο, θ.ιπ.), είηε πξφθεηηαη γηα ην ςπρνινγηθφ 

πιαίζην (πίεζε, θφξηνο εξγαζίαο, θ.ιπ.). 

Έλα δηαδεδνκέλν κνληέιν αλάιπζεο θαη πεξηγξαθήο ηεο επρξεζηίαο έρεη πξνηαζεί απφ 

ην Nielsen (1993) θαη ην νπνίν ζπλδπάδεη ηνπο δχν παξαπάλσ νξηζκνχο, ζηελ πξνζπάζεηα λα 

ηνπο θαηαζηήζεη κεηξήζηκνπο δείθηεο. Απηνί είλαη: 

 επθνιία θαη ηαρχηεηα εθκάζεζεο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο απφ λένπο ρξήζηεο 

 πςειή απφδνζε εθηέιεζεο ιεηηνπξγηψλ απφ έκπεηξνπο ρξήζηεο 

 δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο ηεο ηθαλφηεηαο ρξήζεο κεηά απφ πάξνδν ρξφλνπ 

 κηθξφο αξηζκφο εζθαικέλσλ ρεηξηζκψλ θαη εχθνινο ηξφπνο αλάθπςεο απφ απηνχο 

 ππνθεηκεληθή ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ απφ ηελ επαθή ηνπο κε ην ζχζηεκα 

Οη δείθηεο απηνί είλαη ρξήζηκνη πξαθηηθά θαη κεηξήζηκνη θαη γηα απηφ ην ιφγν είλαη ηδηαίηεξα 

δηαδεδνκέλνη.  

Οη Preece, Rogers θαη Sharp (2007) πεξηγξάθνπλ πψο ε επρξεζηία κπνξεί λα αλαιπζεί 

ζε έλα ζχλνιν ζηφρσλ, νη νπνίνη είλαη: απνηειεζκαηηθφηεηα, απνδνηηθφηεηα, αζθάιεηα, 

ρξεζηκφηεηα, δπλαηφηεηα / επθνιία εθκάζεζεο θαη εχθνιε απνκλεκφλεπζε. Κάζε έλαο απφ 

απηνχο κπνξεί λα πεξηγξαθεί κε ηελ παξνρή κηαο ζεηξάο εξσηήζεσλ - θιεηδηά. Σν εξψηεκα 

ηνπ πφζν θαιά έλα ζχζηεκα εθηειεί απηφ πνπ ζεσξείηαη πσο θάλεη, κπνξεί λα εμαζθαιίζεη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα. Η απνηειεζκαηηθφηεηα αθνξά ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο λα 

θέξεη εηο πέξαο επηηπρψο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θαη αλ κπνξνχλ νη ρξήζηεο λα πάξνπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη. Όηαλ εμεηάδεηαη ε απνδνηηθφηεηα, δηαπηζηψλεηαη εάλ ην 

ζχζηεκα ππνζηεξίδεη ηνπο ρξήζηεο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο. Η απνδνηηθφηεηα αθνξά 

ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο λα εθηειέζεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ γξήγνξα θαη κε θαιή ρξήζε 

ησλ πφξσλ ηνπ. Η αζθάιεηα αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν πνπ ην ζχζηεκα πξνζηαηεχεη ηνπο 

ρξήζηεο απφ αλεπηζχκεηεο εθβάζεηο. Πεξηιακβάλεη ηε ζσκαηηθή αζθάιεηα, θαζψο επίζεο θαη 

ηελ απνθπγή ηπραίσλ ελεξγεηψλ. Δάλ έλα ιάζνο εκθαλίδεηαη ζην ζχζηεκα, πξέπεη ην 

ζχζηεκα λα επηηξέπεη ηηο αληίζηνηρεο δηνξζψζεηο. Η ρξεζηκφηεηα αλαθέξεηαη ζηε ιεηηνπξγία 
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ηνπ ζπζηήκαηνο θαη, εάλ απηφ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα εθηειέζνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο κε 

ηνλ ηξφπν πνπ απηνί ζέινπλ. Η δπλαηφηεηα εθκάζεζεο αθνξά ην πφζν εχθνιν είλαη έλα 

ζχζηεκα καζεπηεί απφ ην ρξήζηε. Σν επίπεδν ηεο δπλαηφηεηαο εθκάζεζεο κπνξεί λα 

δηαθέξεη πνιχ, αλάινγα κε ην πφηε θαη ην πνηνο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην ζχζηεκα. Σέινο, ε 

απνκλεκφλεπζε πεξηιακβάλεη ην πφζν εχθνια ζπκνχληαη νη ρξήζηεο ηηο ιεηηνπξγίεο ελφο 

ζπζηήκαηνο, αθνχ ηηο κάζνπλ. 

Σα πξντφληα αιιειεπίδξαζεο πνπ πξννξίδνληαη γηα ην επξχ θνηλφ θαη πνπ νη ρξήζηεο 

ελεξγά απνθαζίδνπλ θαη ζέινπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ, είλαη θαλνληθά πην πξνζαλαηνιηζκέλα 

ζην ρξήζηε απφ φηη είλαη ηα πξντφληα πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Μηα ιάζνο 

αληηκεηψπηζε είλαη φηη ε επρξεζηία δελ είλαη ζεκαληηθή, δεδνκέλνπ φηη νη ρξήζηεο ζα 

κάζνπλ, φηαλ αλαγθαζηνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ έλα ζχζηεκα. Απηφ ηζρχεη ελ κέξεη, αθνχ νη 

άλζξσπνη έρνπλ κηα θαηαπιεθηηθή δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο, αιιά ην θφζηνο απηνχ ηνπ 

ηξφπνπ ζθέςεο κπνξεί λα είλαη κεγάιν. Με ηελ πςειή επρξεζηία κπνξεί λα επηηεπρζεί ε 

απνθπγή ιαζψλ, ην ρακειφηεξν θφζηνο, ε ιηγφηεξε απαηηνχκελε ππνζηήξημε, νη πην 

ηθαλνπνηεκέλνη ρξήζηεο θαη έλα ηζρπξφηεξν εκπνξηθφ ζήκα (Ottersten & Berndtsson, 2002, 

φπσο παξαηίζεηαη ζηε Linghammar, 2007). Γελ ππάξρεη, εληνχηνηο, έλαο απιφο ηξφπνο θαη, 

βεβαίσο, θαλέλαο κνλφδξνκνο γηα λα νινθιεξσζεί κε επηηπρία ε επρξεζηία.  

1.7.3 Μειέηεο γηα ηε ζρέζε Δπρξεζηίαο & Αηζζεηηθήο  

Δθηηκψληαο φηη ε έκθαζε ζηε ιεηηνπξγία ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο επρξεζηίαο θαη ηεο 

ρξεζηκφηεηαο ηνπ αληηθεηκέλνπ, ε επηθέληξσζε ζηε κνξθή ηνπ εμππεξεηεί πεξηζζφηεξν ηηο 

αηζζεηηθέο, θαη, ελδερνκέλσο, θνηλσληθέο, αλάγθεο ησλ ζρεδηαζηψλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ. 

Σν πεδίν ηεο ζρεδίαζεο αιιειεπίδξαζεο αλζξψπνπ-ππνινγηζηή ηφληδε ηελ θπξηαξρία ηεο 

επρξεζηίαο έλαληη ηεο αηζζεηηθήο. Χζηφζν, κε βάζε ηηο κειέηεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί θαη πνπ 

ζα ζπδεηεζνχλ εθηελέζηεξα παξαθάησ, δελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ην θξηηήξην ηεο 

αηζζεηηθήο ζπληζηά πιένλ έλα αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο απνηειεζκαηηθήο αιιειεπίδξαζεο, 

θαζψο θαη παξάγνληα επηηπρίαο θαη απνδνρήο ησλ πξντφλησλ (Tractinsky et al., 2000).  

Απφ κία άπνςε, νη έλλνηεο ηεο αηζζεηηθήο θαη ηεο επρξεζηίαο κπνξεί λα ζεσξεζνχλ 

πσο αληηπξνζσπεχνπλ δχν νξζνγψληεο κεηαμχ ηνπο δηαζηάζεηο ζηελ αιιειεπίδξαζε 

αλζξψπνπ – ππνινγηζηή. Θεσξψληαο φηη ε αηζζεηηθή αλαθέξεηαη ζπλήζσο ζε κηα κε 

πνζνηηθνπνηεκέλε, ππνθεηκεληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλε εκπεηξία ρξήζεο, ε 

επρξεζηία ππνινγίδεηαη, αληίζηνηρα, κε ζρεηηθά αληηθεηκεληθά κέζα, ζέηνληαο σο βαζηθφ 

θξηηήξηφ ηεο ηελ απνδνηηθφηεηα (Tractinsky et al., 2000). 

Η παξακέιεζε ηεο αηζζεηηθήο πηπρήο ζηελ αιιειεπίδξαζε αλζξψπνπ- ππνινγηζηή 

θξίλεηαη αλεπηηπρήο γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, έλαο εθ ησλ νπνίσλ είλαη, φηη απνθαιχπηεη έλα 

ράζκα κεηαμχ ηεο πξαθηηθήο ελφο κεγάινπ κέξνπο ηεο βηνκεραλίαο ππνινγηζηψλ θαη ησλ 
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εξεπλεηηθψλ εζηηάζεσλ ηεο αιιειεπίδξαζεο αλζξψπνπ- ππνινγηζηή, φζνλ αθνξά ηελ 

πξνζνρή πνπ δίλεηαη ζηα ζρεδηαζηηθά θξηηήξηα. Γεχηεξνλ, θαίλεηαη λα αγλνεί ζεκαληηθέο 

αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ ησλ ππνινγηζηψλ, νη νπνίνη, φπσο νη θαηαλαισηέο άιισλ πξντφλησλ 

(Jordan, 1998) είλαη πηζαλφ λα εθηηκνχλ πεξηζζφηεξν ηελ αηζζεηηθή θαη ηε κνληέξλα 

ζρεδίαζε απφ ηελ επρξεζηία. Σξίηνλ, ηα απνηειέζκαηα αξθεηά παιαηφηεξεο έξεπλαο (φπσο 

παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα) πξνηείλνπλ φηη νη αηζζεηηθέο αληηιήςεηο γηα κηα δηεπαθή 

ζπζρεηίδνληαη ηδηαίηεξα κε ηηο αληηιήςεηο γηα ηελ επθνιία ρξήζεο ηεο δηεπαθήο (Kurosu & 

Kashimura, 1995; Tractinky, 1997). Δπνκέλσο, θαίλεηαη ηειηθά φηη νη ρξήζηεο δελ 

αληηιακβάλνληαη απηέο ηηο δχν ζρεδηαζηηθέο δηαζηάζεηο (επρξεζηία θαη αηζζεηηθή) σο 

αλεμάξηεηεο.  

Οη ηζρπξνί ζπζρεηηζκνί κεηαμχ ηεο αληίιεςεο ηεο επρξεζηίαο θαη ηεο αηζζεηηθήο 

παξνκνηάδνληαη θαη παξαιιειίδνληαη κε ηα απνηειέζκαηα ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο γηα ηηο 

ζρέζεηο κεηαμχ ηεο θπζηθήο ειθπζηηθφηεηαο θαη ησλ θνηλσληθά επηζπκεηψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ. Σν θνηλσληθφ θαηλφκελν ζην νπνίν νη ηδηφηεηεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

ζπκπεξαίλνληαη θαη εμάγνληαη απφ ηελ αληίιεςε ηεο θπζηθήο ειθπζηηθφηεηαο ησλ αηφκσλ 

θαηαδείρζεθε απφ ηνπο Dion et al (1972). ηε κειέηε ησλ Dion et al. (1972) δηαπηζηψζεθε 

φηη νη άλζξσπνη πνπ είλαη θπζηθά ειθπζηηθνί ππνηέζεθαλ (απφ άιινπο αλζξψπνπο) φηη 

δηέζεηαλ πεξηζζφηεξα θνηλσληθά επηζπκεηά γλσξίζκαηα πξνζσπηθφηεηαο απφ εθείλνπο πνπ 

δελ είλαη ειθπζηηθνί. Οη εξεπλεηέο Dion et al. (1972) ππνζηεξίδνπλ φηη δχν κεραληζκνί είλαη 

ππεχζπλνη γηα απηφ ην θαηλφκελν.  

Ο πξψηνο κεραληζκφο πνπ δηέπεη απηή ηελ ηάζε πξνηείλεη φηη ε πξνέθηαζε ηεο 

θπζηθήο εκθάληζεο ζε άιια γλσξίζκαηα κπνξεί λα αληηπξνζσπεχεη κηα ζηεξενηππηθή 

πξνζέγγηζε, ε νπνία ζπλδέεη ηελ νκνξθηά κε άιιεο πξνζσπηθέο ηδηφηεηεο. Ο άιινο 

κεραληζκφο πεξηιακβάλεη ην «halo effect» (Dion et al.,1972). Πην ζπγθεθξηκέλα, εμαηηίαο ηνπ 

φηη ε θπζηθή εκθάληζε (ελδερνκέλσο ε νκνξθηά) είλαη ην πην πξνθαλέο θαη ην πξνζηηφ 

πξνζσπηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ζηνπο άιινπο αλζξψπνπο, γίλεηαη αληηιεπηφ θαηά ηελ έλαξμε 

(ζηα αξρηθά ζηάδηα) ζηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηείλεη λα δηακνξθψλεη ηηο κεηέπεηηα αληηιήςεηο 

θαη ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα γηα άιια πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, νη εξεπλεηέο ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο πξνηείλνπλ φηη 

ην «halo effect» επζχλεηαη γηα ηελ αλαγσγή ηεο πξψηεο εληχπσζεο ησλ πξντφλησλ ή ησλ 

πεξηβαιιφλησλ ζε θαηαλαισηηθέο αμηνινγήζεηο άιισλ ηδηνηήησλ (Tractinsky et al., 2000). 

Δπηπιένλ, φπσο ήδε αλαθέξζεθε πξσηχηεξα, ε αηζζεηηθή κπνξεί λα επεξεάδεη ηελ αληίιεςε 

ησλ πξντφλησλ, κέζσ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο απφθξηζεο πνπ, ζηε ζπλέρεηα, επεξεάδεη άιιεο 

ηδηφηεηεο ησλ πξντφλησλ (Norman, 2004). Δμάιινπ, νη Fazio et al. (Tractinsky et al., 2000), 

ππνζηεξίδνπλ ραξαθηεξηζηηθά φηη ην ζπλαίζζεκα εμάγεηαη αζπλείδεηα (preattentively) απφ 

ηνπο ρξήζηεο θαη επεξεάδεη ηελ αθφινπζε αληίιεςε ηνπ εθάζηνηε πξντφληνο. 
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πκπεξαζκαηηθά, νη Tractinsky et al. (2000) δηαηππψλνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο 

δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο ηζρπξίδνληαη πσο πξνθαινχλ ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηεο αηζζεηηθήο 

ησλ δηεπαθψλ θαη ηεο αληηιεπηήο επρξεζηίαο ηνπο:  

(1) έλα ζηεξεφηππν κπνξεί λα επζχλεηαη γηα ην ζπλδπαζκφ ηεο επηηπρνχο ζρεδίαζεο 

κηαο (αμηνπξφζερηεο) δηάζηαζεο ηνπ πξντφληνο κε ηελ επηηπρή ζρεδίαζε κηαο άιιεο, ιηγφηεξν 

πξνθαλνχο θαη απηνλφεηεο, δηάζηαζήο ηνπ,  

(2) ην «halo effect» κπνξεί λα εθηειέζεη πξνεθηάζεηο απφ ηελ εθηίκεζε ηεο αηζζεηηθήο 

(ή κε αηζζεηηθήο) δηάζηαζεο ελφο πξντφληνο ζε αληηιήςεηο πνπ αθνξνχλ άιια 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο θαη  

(3) κηα ζεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή απφθξηζε ζηελ αηζζεηηθή ηεο ζρεδίαζεο κπνξεί λα 

βειηηψζεη ηφζν ηε δηάζεζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ρξεζηψλ απέλαληη ζην πξντφλ φζν θαη 

ηηο γεληθέο αμηνινγήζεηο ησλ ρξεζηψλ επί ηνπ πξντφληνο θαη ησλ ηδηνηήησλ ηνπ. 

Οη Kurosν & Kashimura (1995) πξαγκαηνπνίεζαλ έλα πείξακα, ζην νπνίν ε εγγελήο 

επρξεζηία ελφο ATM ζπγθξίζεθε κε ηελ αληηιεπηή (a priori) επρξεζηία, ηελ νπνία 

απνθάιεζαλ πξνθαλή επρξεζηία, θαη ηελ αηζζεηηθή. Η εγγελήο επρξεζηία ηνπ ATM 

θαζνξίζηεθε απφ επηά αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο, πνπ απεηθνλίδνπλ ζπλήζεηο ζρεδηαζηηθέο 

νδεγίεο. Απηέο ήηαλ (1) ε ζέζε ηεο βαζηθήο νζφλεο, (2) ν ηχπνο ηνπ αξηζκεηηθνχ 

πιεθηξνινγίνπ, (3) ε νκαδνπνίεζε ησλ θνπκπηψλ ζχκθσλα κε ηε ιεηηνπξγία, (4) ε 

αθνινπζία πξφζζεησλ αξηζκεηηθψλ θνπκπηψλ, (5) ε ζέζε ηνπ αξηζκεηηθνχ πιεθηξνινγίνπ, 

(6) ε ζέζε ηνπ θνπκπηνχ επηβεβαίσζεο θαη (7) ε ζέζε ηνπ θνπκπηνχ αθχξσζεο. Γχν 

εμαξηψκελεο κεηαβιεηέο ήηαλ ε πξνθαλήο επρξεζηία (πφζν εχθνιν είλαη λα ρξεζηκνπνηεζεί;) 

θαη ε αηζζεηηθή θαη αμηνινγήζεθαλ ζε κηα θιίκαθα απφ ην 1 έσο ην 10. ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

παξνπζηάζηεθαλ δηαθνξεηηθέο δηεπαθέο θαη θιήζεθαλ λα εθηηκήζνπλ ηελ επρξεζηία θαη ηελ 

αηζζεηηθή ηνπο. Σν πείξακα νδήγεζε ζε κηα πςειή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο αηζζεηηθήο θαη ηεο 

πξνθαλνχο επρξεζηίαο. Χο εθ ηνχηνπ, πξνηάζεθε πσο ν ρξήζηεο επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ 

ηελ αηζζεηηθή ηεο δηεπαθήο, αθφκα θη φηαλ πξνζπαζεί λα εθηηκήζεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηεο 

θαη αλαγλσξίδεηαη ε αηζζεηηθή σο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρία ηνπ πξντφληνο 

πνπ ζπλδπάδεηαη άκεζα κε ηελ επρξεζηία πνπ αληηιακβάλεηαη ν ρξήζηεο πξνηνχ 

ρξεζηκνπνηήζεη ηε δηεπαθή, γεγνλφο πνπ ππνζηεξίδεη ηε ζεκαζία ηεο πξψηεο εληχπσζεο. 

Δπηπιένλ, ππνδεηθλχεηαη πσο ν ζρεδηαζηήο ηεο αιιειεπίδξαζεο πξέπεη λα πξνζπαζήζεη ηφζν 

γηα ηε βειηίσζε ηεο εγγελνχο επρξεζηίαο, φζν θαη γηα ηελ εκθάληζε ηεο πξνθαλνχο 

επρξεζηίαο θαη ηεο αηζζεηηθήο ηεο δηεπαθήο.  

Σν πείξακα ησλ Kurosu θαη Kashimura (1995) πξνθάιεζε ηδηαίηεξε έθπιεμε, ιφγσ 

ησλ απξνζδφθεησλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπ, κε απνηέιεζκα ν Noam Tractinsky λα εθηειέζεη 

παλνκνηφηππν πείξακα ζην Ιζξαήι κε κεξηθέο πξφζζεηεο ζρεδηαζηηθέο ξπζκίζεηο. Σν αξρηθφ 
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πείξακα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Ιαπσλία, ζε έλα πνιηηηζκφ πνπ ε αηζζεηηθή εθηηκάηαη 

ηδηαίηεξα, θαη ν Tractinsky (1997) γηα λα εμεγήζεη ην ζπζρεηηζκφ ηεο αηζζεηηθήο θαη ηεο 

πξνθαλνχο επρξεζηίαο, ζεψξεζε φηη πθίζηαηαη κηα πνιηηηζκηθή εμάξηεζε. Όκσο, ε κειέηε 

ζην Ιζξαήι ππνζηήξημε ην αξρηθφ απνηέιεζκα θαη ν ζπζρεηηζκφο κεηαμχ ηεο πξνθαλνχο 

επρξεζηίαο θαη ηεο αηζζεηηθήο ήηαλ αθφκα πςειφηεξνο απ' φηη ζην αξρηθφ πείξακα. πλεπψο, 

ηα απνηειέζκαηα παξείραλ πεξαηηέξσ ππνζηήξημε γηα ηνλ ηζρπξηζκφ φηη νη αηζζεηηθέο 

αληηιήςεηο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο κε ηελ πξνθαλή επρξεζηία θαη ελίζρπζαλ ηελ 

πηζαλφηεηα επηξξνήο ηεο αηζζεηηθήο ζηε ζπλνιηθή απνδνρή ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Ο Hassenzahl (2004) ππνζηεξίδεη πσο ε ρξήζε ηνπ φξνπ ηθαλνπνίεζε (satisfaction) 

ζηελ αιιειεπίδξαζε αλζξψπνπ - ππνινγηζηή ηαπηίδεηαη ζπρλά κε ηελ αληηιεπηή επρξεζηία ή 

κε ηε γεληθή αμηνιφγεζε ελφο πξντφληνο. Ο ίδηνο, παξ’ φια απηά, αληηιακβάλεηαη ηελ 

ηθαλνπνίεζε σο κηα ζπλαηζζεκαηηθή ζπλέπεηα ηεο ζηνρεπφκελεο ρξήζεο πξντφλησλ 

(Hassenzahl, 2003). Θεσξεί πσο εάλ επηηπγράλεηαη έλαο ζηφρνο, ζχκθσλα κε ηηο πξνζδνθίεο 

ησλ ρξεζηψλ, ηφηε  απηνί ηθαλνπνηνχληαη. Δάλ απνδνζεί πεξαηηέξσ ην επίηεπγκα, 

ηνπιάρηζηνλ ελ κέξεη, ζηε ζπλεηζθνξά ηνπ πξντφληνο, ηφηε κπνξεί λα εθηηκεζεί απηφ ην 

πξντφλ. Η δηαθνξά κεηαμχ ηεο γεληθήο αμηνιφγεζεο (δει., θαινζχλεο (goodness)) θαη ηεο 

άπνςεο ηνπ Hassenzahl (2003) γηα ηελ ηθαλνπνίεζε, είλαη πξνθαλήο. Ο ρξήζηεο δελ κπνξεί 

λα ηθαλνπνηεζεί κε ην ίδην ην πξντφλ, επεηδή ε ηθαλνπνίεζε είλαη ζπλδεκέλε κε έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν ζηφρν θαη εμαξηάηαη απφ ηηο πξνζδνθίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ηνλ εθάζηνηε 

ζηφρν επίηεπμεο. Η εξψηεζε «πφζν ηθαλνπνηεκέλνο είλαη ν ρξήζηεο κε ην πξντφλ Υ» δελ έρεη 

αθξηβέο λφεκα πξηλ απφ ηε ρξήζε ηνπ πξντφληνο Υ. Δάλ ε εκπεηξία ρξήζεο είλαη δηαζέζηκε, 

ηφηε ην άηνκν-ρξήζηεο ζα αλαδεηήζεη ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ επηηεχρζεθε θάπνηνο ζηφρνο 

ηνπ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Hassenzahl (2004) πξαγκαηνπνίεζε κηα κειέηε βαζηζκέλε ζην 

κνληέιν ηεο εκπεηξίαο ρξεζηψλ (δείηε §3.1) πνπ είρε δηαηππψζεη ν ίδηνο (Hassenzahl, 2003). 

Ο Hassenzahl (2004) εμέηαζε πψο νη πξαγκαηηθέο θαη εδνληθέο ηδηφηεηεο ζρεηίδνληαη κε ηηο 

αμηνινγήζεηο ηεο νκνξθηάο. Δθ' φζνλ ε νκνξθηά θαη ε θαινζχλε ηνλίδνπλ ηελ ππνθεηκεληθή 

αμηνιφγεζε ελφο πξντφληνο, ππνηίζεηαη πσο ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο. Όκσο, ε θχζε ηεο 

θαινζχλεο θαη ηεο νκνξθηάο βξέζεθαλ λα δηαθέξνπλ. Η θαινζχλε εμαξηήζεθε ηφζν απφ ηελ 

επρξεζηία, φζν θαη απφ ηηο εδνληθέο ηδηφηεηεο. Δηδηθά κεηά απφ ηε ρξήζε, ε αληηιεπηή 

επρξεζηία έγηλε έλαο ηζρπξφο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο θαινζχλεο. ε αληίζεζε, ε 

νκνξθηά εμαξηήζεθε θαηά έλα κεγάιν κέξνο απφ ηελ αλαγλψξηζε, πνπ απνηειεί κηα εδνληθή 

ηδηφηεηα θαη αθνξά ηε δπλαηφηεηα ελφο πξντφληνο λα δηαβηβάδεη ζεκαληηθέο πξνζσπηθέο 

αμίεο. Η αληηιεπηή επρξεζηία, θαζψο επίζεο θαη ε θαινζχλε επεξεάζηεθαλ απφ ηελ εκπεηξία 

(δει., ηελ πξαγκαηηθή επρξεζηία, ηα πξνβιήκαηα επρξεζηίαο), ελψ νη εδνληθέο ηδηφηεηεο θαη 

ε νκνξθηά παξέκεηλαλ ζηαζεξέο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Δλ γέλεη, ε θχζε ηεο νκνξθηάο 
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είλαη απην-πξνζαλαηνιηδφκελε (self-oriented) θαη δελ νδεγείηαη απφ ην ζηφρν, ζε αληίζεζε κε 

ηελ θαινζχλε. πκπεξαζκαηηθά, κφλν νη εδνληθέο εθηηκήζεηο ηεο αλαγλψξηζεο 

αληαλάθιαζαλ ηηο εθηηκήζεηο ηεο νκνξθηάο. Αληίζεηα, νη πξαγκαηηθέο ηδηφηεηεο, πνπ 

ζπλδένληαη ηδηαίηεξα κε ηελ επρξεζηία, δελ θαηάθεξαλ ην ίδην. Καηά ζπλέπεηα, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ηνπ Hassenzahl (2004) δελ ππνζηήξημαλ έλαλ ζπζρεηηζκφ κεηαμχ 

ηεο επρξεζηίαο θαη ηεο αηζζεηηθήο. 

Δλ ηέιεη, απηή ε κειέηε αλαδεηθλχεη νξηζκέλα ζηνηρεία ηεο νκνξθηάο πνπ είλαη 

ηδηαίηεξα ρξήζηκα. Καη' αξράο, ε νκνξθηά θαίλεηαη λα ζπληζηά κηα αξθεηά ζεκαληηθή 

παξάκεηξν, παξ’ φιν πνπ δελ επεξεάδεη, νχηε θαη επεξεάδεηαη απφ ηελ επρξεζηία. Γεχηεξνλ, 

ε ηζρπξή ζρέζε ηεο νκνξθηάο κε ηελ αλαγλψξηζε, δειαδή ηε δπλαηφηεηα ηνπ πξντφληνο λα 

δηαβηβάδεη κηα επλντθή ηαπηφηεηα γηα ηνλ θάηνρφ ηνπ, ηελ θαζηζηά κηα θνηλσληθή δηάζηαζε. 

Η νκνξθηά είλαη θάηη πνπ κνηξάδεηαη, γηα λα εγθξηζεί ζηε ζπλέρεηα απφ άιινπο. Απηφ 

παξαιιειίδεηαη κε ηελ εχξεζε ζηελ θνηλσληθή ςπρνινγία (Dion et al., 1972) πνπ 

ζπδεηήζεθε. Σξίηνλ, ε νκνξθηά σο θξίζε δελ επεξεάδεηαη έληνλα απφ ηελ εκπεηξία. Οη 

εδνληθέο ηδηφηεηεο κπνξνχλ λα πξνέιζνπλ απφ ηελ εκθάληζε, ελψ νη πξαγκαηηθέο ηδηφηεηεο 

κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηελ εκπεηξία.  

Πνηεο είλαη νη επηπηψζεηο ηεο δηαπίζησζεο φηη ε αλαγλψξηζε ζρεηίδεηαη πξψηηζηα κε 

ηελ νκνξθηά; Καη' αξράο, ε νκνξθηά ζπλδέεηαη ηζρπξφηεξα κε ηηο πξνηηκήζεηο πνπ αθνξνχλ 

εηδηθά ηελ ηδηνθηεζία ελφο πξντφληνο. Η νκνξθηά ελφο ηειεθψλνπ πνπ είκαζηε έηνηκνη λα 

αγνξάζνπκε είλαη ζεκαληηθφηεξε απφ ηελ νκνξθηά ηνπ ηειεθψλνπ ζε έλαλ ηειεθσληθφ 

ζάιακν. Δπηπιένλ, ε νκνξθηά ελφο ATM (Kurosu &Kashimura, 1995) κπνξεί λα κελ είλαη 

θνηλσληθά παξαθηλεκέλε, επεηδή δελ αλήθεη ζηνπο ρξήζηεο, νχηε είλαη πηζαλφ λα ηνπο 

πξνζδηνξίζεη. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ηα άηνκα δελ αλαγλσξίδνπλ ηελ νκνξθηά ζηα πξάγκαηα 

πνπ δελ ηνπο αλήθνπλ. Αληίζεηα, ε νκνξθηά κπνξεί λα είλαη κηα θαηεπζπληήξηα δχλακε γηα 

λα γίλνπλ θάηνρνη ελφο πξντφληνο. Η νκνξθηά κπνξεί ζπλεπψο λα γίλεη θαηαλνεηή σο 

πξνυπφζεζε γηα κηα ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ ρξήζηε θαη ηνπ πξντφληνο.  

Γεχηεξνλ, ε νκνξθηά ησλ πξντφλησλ κπνξεί λα είλαη έλα ηζρπξφ θξηηήξην αγνξψλ, εάλ 

ην πξντφλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο, φπσο ηα θηλεηά ηειέθσλα, νη 

ππνινγηζηέο lap-top θαη ηα ξνιφγηα. Απηέο βέβαηα είλαη ππνζέζεηο πνπ πξέπεη λα εμεηαζηνχλ 

ζην κέιινλ (Hassenzahl, 2004) .  

Μέζα απφ ηελ παξάζεζε απηψλ ησλ κειεηψλ είλαη θαλεξφ πσο ε επρξεζηία θαη ε 

αηζζεηηθή δελ απνηεινχλ ζπγθξνπφκελεο ή έζησ αληίζεηεο ζρεδηαζηηθέο παξακέηξνπο. 

Αληίζεηα, ε αληίιεςε ηεο αηζζεηηθήο επεξεάδεη ηελ αληίιεςε ηεο επρξεζηίαο ελφο 

πξντφληνο, ηφζν κέζα απφ ηε ζεηηθή / αξλεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή απφθξηζε, φζν θαη απφ ηελ 

αλαγσγή ηεο πξψηεο εληχπσζεο. Καηά ζπλέπεηα, πξνηείλεηαη φηη είλαη πνιχ πηζαλφ ε 
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ελίζρπζε ηεο αηζζεηηθήο λα είλαη νπζηαζηηθή γηα ηε βειηίσζε ηεο επρξεζηίαο ελφο πξντφληνο. 

Οπζηαζηηθά, απηέο νη εκπεηξηθέο κειέηεο πξνζεγγίδνπλ ηελ αηζζεηηθή σο ζπζηαηηθφ ηεο 

επρξεζηίαο, θαζψο επηθεληξψλνληαη ζηελ ηθαλφηεηα ηεο αηζζεηηθήο λα εληζρχεη ηελ 

επρξεζηία θαη λα επεξεάδεη ζεηηθά ηνπο ρξήζηεο. Δπηπιένλ, αληηκεησπίδνπλ ηελ αηζζεηηθή σο 

έλα δήηεκα νπηηθήο απεηθφληζεο θαη αλαπαξάζηαζεο.   

1.8 πκπεξάζκαηα 

Αλαθεθαιαηψλνληαο, βαζηθφο ζηφρνο απηνχ ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ ήηαλ ε νξηνζέηεζε 

θαη ε θαηαλφεζε ηεο πνιπδηάζηαηεο, πνιχπινθεο θαη ππνθεηκεληθήο θχζεο ηεο έλλνηαο ηεο 

αηζζεηηθήο. Αξρηθά πξαγκαηνπνηήζεθε κηα ζχληνκε επηζθφπεζε ηεο ηζηνξίαο ηεο σο 

θηινζνθηθφο θιάδνο πνπ παξνπζηάδεη ηελ εμέιημε ηεο αηζζεηηθήο απφ ηελ αληηθεηκεληθή ηεο 

πξνζέγγηζε, κέρξη ηνλ 18
ν
 αηψλα πνπ ππνζηεξίδεηαη ε ππνθεηκεληθή ηεο αληίιεςε. 

πγρξφλσο, ζπδεηήζεθαλ εθηελψο δχν εμεηαζηηθέο κέζνδνη ηεο αηζζεηηθήο, ε θηινζνθηθή 

θαη ε εκπεηξηθή, θαηά ηηο νπνίεο πξνέθπςαλ ζεκαληηθά δεηήκαηα, φπσο ε χπαξμε 

ζθνπηκφηεηαο θαηά ηελ αηζζεηηθή αληηκεηψπηζε ελφο αληηθεηκέλνπ, θαζψο θαη ε  

ππνθεηκεληθφηεηα ηεο θχζεο ηεο αηζζεηηθήο. πγρξφλσο, ε πεηξακαηηθή πξνζέγγηζε σο 

δηάθξηζε ηεο εκπεηξηθήο, αλέδεημε ηελ έλλνηα ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο σο δηεξγαζία πνπ 

εθηειείηαη θαηά ηελ αληίιεςε ελφο αληηθεηκέλνπ. Μέζα απφ απηά ηα δεηήκαηα πνπ ζίγνπλ 

επηρεηξείηαη ε ελίζρπζε ηεο θαηαλφεζεο θαη εξκελείαο ηεο θχζεο ησλ αηζζεηηθψλ 

πξνηηκήζεσλ θαη ηνπνζεηήζεσλ ησλ αλζξψπσλ, ελψ ζηφρνο είλαη λα ιεηηνπξγήζνπλ σο βάζε 

γηα ηελ αλάδεημε ηεο έλλνηαο ηεο αηζζεηηθήο ζε έλα πην πξαθηηθφ επίπεδν. Δπηπιένλ, 

αλαιχνληαη αξρέο ηεο αηζζεηηθήο επραξίζηεζεο, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηελ έλλνηα ηεο 

πξνζαξκνγήο θαη ζεσξνχληαη ηθαλέο ζε έλα βαζκφ λα εξκελεχζνπλ θαη λα πξνβιέςνπλ ηηο 

αηζζεηηθέο πξνηηκήζεηο θαη απνθξίζεηο ησλ αλζξψπσλ. Πξνζθέξνπλ γλψζε πνπ πξφθεηηαη λα 

δηνρεηεπηεί θαηά ηελ πξφηαζε ηεο κεζνδνινγίαο πνπ ελζσκαηψλεη ηελ αηζζεηηθή απφθαζε.  

ηε ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ, πεξηγξάθεθε αλαιπηηθφηεξα ε ζεκαζία ηεο έλλνηαο ηεο 

αηζζεηηθήο ζην πεδίν ηεο ζρεδίαζεο, φπνπ έρεη αληηκεησπηζηεί είηε σο γιψζζα ησλ 

πξντφλησλ απφ κηα ζεκεησηηθή πξννπηηθή, είηε σο εκπεηξία ζχκθσλα κε ηελ πξαγκαηηζηηθή 

πξνζέγγηζε. πγθεθξηκέλα, ε ζεψξεζή ηεο σο εκπεηξία πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηελ πξνζέγγηζε 

ησλ πξαγκαηηζηψλ, ηεο νπνίαο θχξηνο εθθξαζηήο είλαη ν Dewey, ππνζηεξίδεη πσο ε 

αηζζεηηθή αλαδχεηαη κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ ρξήζηε θαη ηνπο 

πεξηβάιινληνο. Η πξνζέγγηζε ησλ πξαγκαηηζηψλ κειεηά ηελ αηζζεηηθή σο εκπεηξία, φπνπ ε 

αηζζεηηθή γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηνλ άλζξσπν σο έλα ζπλνιηθφ απνηέιεζκα 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γλσζηηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη αληηιεπηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ, πέξαλ ησλ αηζζεηεξηαθψλ. πκπεξαζκαηηθά, ε πξαγκαηηζηηθή 

πξνζέγγηζε αληηκεησπίδεη ηελ αηζζεηηθή σο κηα πην επξεία έλλνηα, ζπγθξηηηθά κε ηε ζηελή 

νξηνζέηεζή ηεο σο νπηηθή απεηθφληζε θαη νκνξθηά.  
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Σέινο, κε ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ηεο αηζζεηηθήο παξαηίζεληαη 

νξηζκέλεο εκπεηξηθέο κειέηεο γηα ηε ζρέζε ηεο κε ηελ επρξεζηία απφ ην πεδίν ηεο 

αιιειεπίδξαζεο αλζξψπνπ – ππνινγηζηή, νη νπνίεο επηζεκαίλνπλ ηελ αλάγθε λα δνζεί 

απμαλφκελε πξνζνρή ζε απηήλ θαηά ηε ζρεδηαζηηθή δηεξγαζία. Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ 

πεξηζζφηεξσλ πξνθχπηεη πσο νη αηζζεηηθή θαη ε επρξεζηία δελ απνηεινχλ δχν 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ή ζηφρνπο ζρεδίαζεο. Η αηζζεηηθή δελ αξλείηαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ή 

ηελ επρξεζηία. Αληηζέησο κάιηζηα, κέζα απφ ηηο κειέηεο απνδεηθλχεηαη ε ζεκαληηθή επηξξνή 

ηεο ζηελ αληίιεςε ηεο επρξεζηίαο, ηφζν κέζα απφ ηε ζεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή απφθξηζε, φζν 

θαη απφ ηελ αλαγσγή ηεο πξψηεο εληχπσζεο ζε άιιεο παξακέηξνπο. Καηά ζπλέπεηα, ε 

αηζζεηηθή δε ζπληζηά αληίζεην πφιν ηεο επρξεζηίαο, δελ έρεη αληαγσληζηηθφ ξφιν αιιά νχηε 

θαη ηίζεηαη θάπνην δήηεκα πξνηεξαηφηεηαο ή επηινγήο κεηαμχ ηνπο. Σέινο, επηζεκαίλεηαη, 

βάζεη ηνπ Hassenzahl (2004), πσο ε ηθαλνπνίεζε απνηειεί κηα ζπλαηζζεκαηηθή ζπλέπεηα ηεο 

ζηνρεπφκελεο ρξήζεο ή αιιηψο φηη ε ηθαλνπνίεζε εμαξηάηαη απφ ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο 

πξνζδνθίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ζηφρν. Απηή ε δηαπίζησζε είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα 

ηελ παξνχζα κειέηε, εηδηθά ζε φηη αθνξά ηε κεζνδνινγηθή πξφηαζε πνπ δηαηππψλεηαη ζην 

ηειεπηαίν θεθάιαην.  
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2 Μειέηε ηνπ ηξόπνπ ιήςεο ηεο αηζζεηηθήο απόθαζεο  

ηελ πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ηνπ ηξφπνπ πνπ νη ζρεδηαζηέο ιακβάλνπλ ηηο αηζζεηηθέο 

απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ έλα πξντφλ, απαηηείηαη ε κειέηε εθείλσλ ησλ παξαγφλησλ, ησλ 

ζηνηρείσλ, ησλ θξηηεξίσλ θαη ησλ ζρεδηαζηηθψλ νδεγηψλ ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη, 

επεξεάδνληαη ή ζέηνπλ πεξηνξηζκνχο θαηά ηε ζρεδηαζηηθή δηεξγαζία, θαζψο θαη ησλ 

πξνζέζεσλ πνπ δηαζέηνπλ θαη ησλ ζηφρσλ πνπ ζέηνπλ θαη επηδηψθνπλ λα πεηχρνπλ κε ηε 

ιήςε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απνθάζεσλ. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην 

επηρεηξείηαη ε θαηαλφεζε ηεο αηζζεηηθήο απφθαζεο θαη ηνπ ηξφπνπ ιήςεο ηεο απφ ηνπο 

ζρεδηαζηέο, κε ζθνπφ λα θαηαδεηρζεί, φζν ην δπλαηφλ, πσο δελ εθηειείηαη δηαηζζεηηθά ή 

απνθιεηζηηθά εκπεηξηθά θαη πσο, θάζε άιιν παξά απζαίξεηα πξαγκαηνπνηείηαη.  

Χζηφζν, πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε γλψζε θαη ε θαηαγξαθή ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

ζηνηρείσλ είλαη αξθεηά δχζθνιε, αθνχ νη ζρεδηαζηέο δελ είλαη πάληα ζε ζέζε λα 

δηαηππψζνπλ θαη λα επηρεηξεκαηνινγήζνπλ μεθάζαξα γηα ηηο εθάζηνηε αηζζεηηθέο επηινγέο 

ηνπο. Άιισζηε νη αηζζεηηθέο απνθάζεηο βαζίδνληαη, φπσο ζα αλαθεξζεί παξαθάησ, ελ κέξεη 

ζηελ εθπαίδεπζε, θαζψο θαη ζηελ εκπεηξία πνπ δηαζέηνπλ νη ζρεδηαζηέο θαη ε νπνία είλαη 

ηθαλή λα εληζρχζεη ηηο δηαηζζεηηθέο θξίζεηο ηνπο. Σειηθά, απηφ ην θεθάιαην επηρεηξεί λα 

αλαδείμεη ηε ιήςε ηεο αηζζεηηθήο απφθαζεο ζε κηα ζπλεηδεηή, πνιππαξακεηξηθή δηαδηθαζία. 

Πεξαηηέξσ, είλαη ζεκαληηθφ λα δηεπθξηληζηεί πσο ε πνξεία απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο πνιπδηάζηαηεο θαη πνιχπινθεο θχζεο ηεο αηζζεηηθήο απφθαζεο δε ζα 

δηαζρίζεη απνθιεηζηηθά ηηο παξαδνζηαθέο ζπδεηήζεηο γηα ηελ ηέρλε σο κέζν αηζζεηηθψλ 

εθηηκήζεσλ θαη επηθνηλσλίαο, γηαηί έηζη ε ζρεδίαζε δηαθηλδπλεχεηαη λα ιεθζεί σο κέζν 

θαιιηηερληθήο θηινδνμίαο. Αλακθηζβήηεηα έλα αληηθείκελν κπνξεί λα είλαη  απνηέιεζκα 

θαζαξήο θαιιηηερληθήο θαη απηφλνκεο έθθξαζεο, αιιά ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο αλήθεη ζε έλα 

επξχηεξν πιαίζην.  

ε ζρέζε κε ηε κεζνδνινγία ζρεδίαζεο, είλαη πην αθξηβήο ε αλαθνξά ζηε ζρεδίαζε σο 

ζεκείν ζπλάληεζεο πνιιαπιψλ ελδηαθεξφλησλ (ηνπ πειάηε, ηνπ ζρεδηαζηή θαη ηνπ 

θαηαζθεπαζηή) θαη σο ζχλζεηε δηαπξαγκάηεπζε αλάκεζα ζηε δηαηχπσζε ελφο πξνβιήκαηνο 

θαη ζηελ παξαγσγή ιχζεο ηνπ (Lawson, 1997). Απφ ηελ άπνςε ηεο πνιηηηζηηθήο αλάιπζεο, ε 

ζρεδίαζε είλαη κηα πξαθηηθή θαηλνηνκίαο θαη αιιαγήο πνπ δελ απνζπάηαη απφ ηα 

πξνδηαγεγξακκέλα θαηαλαισηηθά πξφηππα (Folkmann, 2010). Η νηθεηνπνίεζε ηεο ζρεδίαζεο 

απφ ηελ αηζζεηηθή ηεο ηέρλεο, πνπ ππνλνεί ηε ζεψξεζε ηεο σο κηα αθφκα κνξθή ηέρλεο, 

κπνξεί λα εκπνδίζεη ηελ θαηαλφεζε ηεο πνιππινθφηεηαο, ζρεδφλ, θάζε αληηθεηκέλνπ ή 

ιχζεο. Η ζρεδίαζε δελ είλαη ε έθθξαζε ελφο απνκνλσκέλνπ θαιιηηέρλε, αιιά ην 

απνηέιεζκα εκπνξηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηεξγαζηψλ θαη, ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε, κηαο 
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θηινδνμίαο λα δνζεί κνξθή ζην πεξηβάιινλ κε θαηλνηφκνπο θαη πξννδεπηηθνχο ηξφπνπο πνπ 

είλαη θαηάιιεινη θαη πξνζαξκφδνληαη ζηηο αλζξψπηλεο αλάγθεο θαη ζηφρνπο. Παξ’ φια απηά, 

δελ πξέπεη λα παξακειεζνχλ ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αηζζεηηθή, γηαηί ε αηζζεηηθή δελ 

απνηειεί απνθιεηζηηθή πεξηνρή ηεο ηέρλεο, αιιά ηζρχεη γηα ηελ άκεζε, αηζζεζηαθή εκπεηξία 

ηνπ θφζκνπ (Folkmann, 2010). 
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2.1 Η ζεκαζία ηεο αηζζεηηθήο σο απόθαζεο γηα ηε κνξθή ηνπ πξντόληνο 

Οη ζχγρξνλεο θνηλσληθέο επηζηήκεο έρνπλ θαηαδείμεη ηε ζεκαζία ηεο αηζζεηηθήο ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή. Οη Dion et al. (1972) θαηέδεημαλ φηη ε θπζηθή εκθάληζε ελφο αηφκνπ 

επεξεάδεη άιιεο πηπρέο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ θαη, θαη’ επέθηαζε ηελ απνδνρή ηνπ απφ ην 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ (δείηε §1.7.3). Οη άλζξσπνη, επίζεο, επεξεάδνληαη απφ ηελ 

αηζζεηηθή ηεο θχζεο θαη ηεο αξρηηεθηνληθήο (Lavie & Tractinsky, 2004).  

Ο Bloch (1995) παξνπζίαζε έλα ελλνηνινγηθφ κνληέιν (conceptual model) θαη 

δηαηχπσζε νξηζκέλεο πξνηάζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ε κνξθή (form) ηνπ 

πξντφληνο ζρεηίδεηαη κε ηηο ςπρνινγηθέο θαη ζπκπεξηθνξηζηηθέο απνθξίζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ. Σν κνληέιν πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα 5 πξνθχπηεη απφ έλα ζχλνιν πεδίσλ, 

φπσο απηφ ηεο κεραληθήο, ηεο ηέρλεο θαη ηεο ςπρνινγίαο, θαζψο θαη απφ ζρεηηθέο κειέηεο 

ζην Μάξθεηηλγθ θαη ζηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά. Πξνηίζεηαη λα παξέρεη κηα πην 

ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ζηε κειέηε ησλ δεηεκάησλ ηεο ζρεδίαζεο θαη λα δηεπθνιχλεη ηε 

δηεμαγσγή εκπεηξηθψλ κειεηψλ ζηε ζρεδίαζε.  

 

ρήκα 5: Μνληέιν γηα ηηο θαηαλαισηηθέο απνθξίζεηο ζηε κνξθή ηνπ πξντόληνο (Bloch, 1995) 

Μέζα απφ ηε κειέηε ηνπ, ν Bloch (1995) θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε εμσηεξηθή 

κνξθή ή ε ζρεδίαζε ελφο πξντφληνο είλαη έλαο αδηαθηινλίθεηνο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο 

ηεο αγνξαζηηθήο ηνπ επηηπρίαο. Άιισζηε, ην πξντφλ απνηειεί έλα απφ ηα «4P’s» (Product, 

Price, Place, Promotion) ηνπ κίγκαηνο Μάξθεηηλγθ θαη ε εμσηεξηθή ηνπ κνξθή ή ε ζρεδίαζή 

ηνπ, θαη’ επέθηαζε, είλαη ην πην ζεκειηψδεο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Bloch 

(1995) εμεγεί πσο αληηιακβάλεηαη ηελ έλλνηα ηεο κνξθήο ηνπ πξντφληνο θαη ηε ζεκαζία ηεο.  

Καη’ αξράο, ν φξνο πξντφλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε κηα κεγάιε πνηθηιία απφ 

αγαζά θαη ππεξεζίεο, ηφζν απηά φζν θαη κε ρεηξνπηαζηά πνπ, φκσο, φια είλαη ζρεδηαζκέλα. 

Οη άλζξσπνη αιιειεπηδξνχλ κε δηάθνξα πξντφληα ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη φια απηά 

κνηξάδνληαη ην εμήο θνηλφ: ηε κνξθή, ε νπνία ζπληζηά ηα φξηα απφ ηα νπνία δηαθξίλνληαη 

απφ ηα ππφινηπα αληηθείκελα θαη ην πεξηβάιινλ ηνπο. Σνλίδεηαη πσο ην ζρήκα (shape) 
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αλαθέξεηαη ζην εμσηεξηθφ δηζδηάζηαην πεξίγξακκα (outline) ή παξνπζηαζηηθφ (appearance), 

ελψ ε κνξθή ηνπ πξντφληνο αληηπξνζσπεχεη έλαλ αξηζκφ ζηνηρείσλ πνπ έρεη επηιεγεί θαη έρεη 

ζπλδπαζηεί ζθφπηκα ζε έλα ζχλνιν απφ ηε ζρεδηαζηηθή νκάδα, ψζηε λα επηηεπρζεί έλα 

ζπγθεθξηκέλν αηζζεηηθφ απνηέιεζκα. Οη ζρεδηαζηέο θάλνπλ επηινγέο πνπ αθνξνχλ 

ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ην ζρήκα (shape), νη δηαζηάζεηο, ν ξπζκφο, ε αλαινγία, ηα πιηθά, ην 

ρξψκα, ε αληαλαθιαζηηθφηεηα, ε δηαθφζκεζε θαη ε επηθάλεηα. Δπηπιένλ, απνθαζίδνπλ πσο 

ζα ζπλδπαζηνχλ πεξαηηέξσ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, ψζηε λα δηακνξθψζνπλ έλα επίπεδν 

νκνηνκνξθίαο θαη ζπκθσλίαο πνπ πξέπεη λα πθίζηαηαη κεηαμχ ηνπο. Ο Pye (1978), φπσο 

παξαηίζεηαη ζηνλ Bloch (1995), ππνζηήξημε πσο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πξναλαθεξζέληα 

ζηνηρεία, ε δεμηνηερλία ζηελ εθηέιεζε ηεο ζρεδίαζεο έρεη επίζεο αληίθηππν ζηε κνξθή ηνπ 

πξντφληνο. Δηδηθά ζε νξηζκέλεο επηπηψζεηο, ε δεμηνηερλία κπνξεί λα ππνλνκεχζεη ηελ κνξθή 

πνπ είρε νξηζηεί αξρηθά απφ ην ζρεδηαζηή.  

Δπνκέλσο, ην πην ζεκειηψδεο ραξαθηεξηζηηθφ ελφο πξντφληνο είλαη ε εμσηεξηθή κνξθή 

ηνπ, ή αιιηψο ε ζρεδίαζή ηνπ θαη κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ επηηπρία ηνπ κε πνιινχο 

ηξφπνπο. Πξψηνλ, ζηηο θνξεζκέλεο αγνξέο, ε κνξθή κπνξεί λα θεξδίζεη ηελ πξνζνρή ηνπ 

θαηαλαισηή. Γηα παξάδεηγκα, ε εηαηξία «Swatch» ρξεζηκνπνηεί κηα πνηθηιία απφ 

αζπλήζηζηεο θαη πξσηφηππεο κνξθέο, ψζηε λα μερσξίζεη επηηπρψο ζε κηα ήδε ψξηκε αγνξά, 

απηή ησλ ξνινγηψλ ρεηξφο. Με ηελ πξνζθνξά λέσλ πξντφλησλ, ε εθαξκνγή κηαο πξσηφηππεο 

ζρεδίαζεο κπνξεί λα θαηαζηήζεη ηνπο παιηνχο αληαγσληζηέο ακέζσο μεπεξαζκέλνπο θαη λα 

θάλεη ηνπο επφκελνπο λα θαίλνληαη ζαλ επηπφιαηνη αληηγξαθείο. Καηά δεχηεξνλ, ε κνξθή ή ε 

εμσηεξηθή εκθάληζε ελφο πξντφληνο είλαη ζεκαληηθή ζα κέζν επηθνηλσλίαο θαη κεηάδνζεο 

πιεξνθνξηψλ, πνπ αθνξνχλ ην πξντφλ, ζηνπο θαηαλαισηέο. Η κνξθή δεκηνπξγεί ηελ πξψηε, 

αξρηθή εληχπσζε θαη βνεζά ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ πνπ αθνξνχλ άιιεο ηδηφηεηεο ηνπ 

πξντφληνο, κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ζπκβαίλεη ζπρλά θαη κε ηελ ηηκή πψιεζήο ηνπ. Γηα 

παξάδεηγκα, ν πξψηνο «Apple Macintosh» ππνινγηζηήο δηέζεηε κηα ζπκπαγή θαη απιή κνξθή 

γηα λα επηθνηλσλήζεη ηελ επθνιία ρξήζεο θαη κηα ζρεδφλ αλζξσπφκνξθε θηιηθφηεηα. Δπεηδή, 

ε κνξθή βνεζά επίζεο ζηελ αλάπηπμε ηεο εηαηξηθήο ηαπηφηεηαο, ε «Braun» θαη ε «Ralph 

Lauren» έρνπλ ραξαθηεξηζηηθή θαη ζαθή ζρεδηαζηηθή θηινζνθία πνπ αλαπηχζζεη θαη 

εληζρχεη έλαλ αλαγλσξίζηκν εηαηξηθφ ραξαθηήξα (Forty, 1986). Σξίηνλ, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηνπο δηνηθεηηθνχο ζηφρνπο κηαο επηρείξεζεο, ε κνξθή είλαη ζεκαληηθή κε κηα επξχηεξε 

έλλνηα, γηαηί επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα δσήο. Η αληίιεςε θαη ε ρξήζε ζρεδηαζκέλσλ 

πξντφλησλ πξνζθέξεη αηζζεηηθή επραξίζηεζε θαη δηέγεξζε. Αληηζέησο, αληηθείκελα κε κε 

ειθπζηηθή κνξθή πξνθαινχλ απνζηξνθή. Καηά θχξην ιφγν ζηελ εθαξκνζκέλε ηέρλε, ε 

ζρεδίαζε πξντφλησλ έρεη ηδηαίηεξε επίδξαζε ζηελ θαζεκεξηλφηεηα απφ φηη άιιεο 

θαιιηηερληθέο κνξθέο, εμαηηίαο ηεο ζπλερνχο επαθήο κε πξντφληα (Lawson, 1997). Σέινο, ε 

κνξθή κπνξεί λα έρεη καθξνρξφληεο ζπλέπεηεο. Παξ’ φιν πνπ νξηζκέλα πξντφληα 
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απνξξίπηνληαη γξήγνξα, ηα αηζζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ καθξνβηφηεξσλ πξντφλησλ ζα 

έρνπλ αληίθηππν ζηνπο ρξήζηεο θαη ζηνπο κε ρξήζηεο αληίζηνηρα, αθνχ γίλνληαη κέξνο ηνπ 

αηζζεηηθνχ πεξηβάιινληφο ηνπο (Bloch, 1995). 

2.2 Η κνξθή αθνινπζεί ηε ιεηηνπξγία (form follows function) 

ηελ εμέηαζε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε κνξθή ησλ πξντφλησλ θξίλεηαη 

απαξαίηεηε ε αλάιπζε ηεο θαζηεξσκέλεο άπνςεο πνπ ππαγνξεχεη πσο ε κνξθή ελφο 

πξντφληνο θαζνξίδεηαη απφ ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ παξέρεη. Πην ζπγθεθξηκέλα, λεσηεξηζηηθέο θαη 

ιεηηνπξγηθέο πξννπηηθέο ζηε ζρεδίαζε έρνπλ ππνζηεξίμεη απηφ πνπ ν αξρηηέθηνλαο Louis 

Sullivan δήισζε ην 1896 ζε έλα δνθίκην, δειαδή φηη «ε κνξθή (πάληα) αθνινπζεί ηε 

ιεηηνπξγία» (form (ever) follows function).  Ο ίδηνο αλαθεξφηαλ ζην πψο ε κνξθή ελφο 

θηηξίνπ πνπ ζρεδίαδε επεξεάζηεθε απφ ηελ πξννξηδφκελε ιεηηνπξγία ηνπ. χκθσλα κε απηή 

ηελ άπνςε, ε ηειηθή εκθάληζε θαη κνξθή ελφο πξντφληνο θαζνξίδεηαη ινγηθά απφ ην γεληθφ 

πξφβιεκα πνπ πξέπεη λα επηιχζεη θαη ηα ζπγθεθξηκέλα νθέιε πνπ θαιείηαη λα πξνζθέξεη ε 

ζρεδηαζηηθή δηεξγαζία. Αξγφηεξα απηή ε δήισζε έγηλε δεκνθηιήο, επεηδή αληηπξνζψπεπζε 

ηε βάζε γηα ηε ιεηηνπξγηθή πξνζέγγηζε ηεο ζρεδίαζεο, ε νπνία θπξηαξρνχζε ζην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα. Ο ζηφρνο απηήο ηεο πξνζέγγηζεο ζπλνςίδεηαη απφ ην Marcus 

(1995, φπσο παξαηίζεηαη ζηνλ Parr, 2003) πνπ ππνζηεξίδεη πσο ην αληηθείκελν γηα λα 

ρξεζηκνπνηεζεί πξέπεη λα είλαη απιφ, ζαθέο θαη άκεζν, θαιά πξνζαξκνζκέλν ζην ζθνπφ 

ηνπ, ηππνπνηεκέλν, κεραλνπνηεκέλν θαη λα εθθξάδεη ηε δνκή θαη ηα πιηθά ηνπ. Απηή ε 

νπηηθή ππνλνεί κηα αξθεηά ιηηή ηνπνζέηεζε, πνπ νη πξνηηκήζεηο κεηψλνπλ ηηο επηθνηλσληαθέο 

πηπρέο ελφο πξντφληνο ζηηο απνιχησο βαζηθέο. Η πξνθχπηνπζα αηζζεηηθή έθθξαζε 

εμαξηάηαη, επνκέλσο, ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο δηαζέζηκεο κεζφδνπο θαηαζθεπήο θαη ηα 

πιηθά ηεο εθάζηνηε επνρήο. Σν ξνιφη ηνίρνπ (εηθφλα 3) πνπ ζρεδηάζηεθε απφ ηνλ Max Bill ην 

1957 απνηειεί έλα παξάδεηγκα.  
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Δηθόλα 3: «Functionalist» ξνιόη ηνίρνπ, Max Bill 

Μεηά απφ απηέο ηηο αξρέο, ζπκπεξαίλεηαη φηη ζην ξνιφη ηνίρνπ ηνπ Max Bill (εηθφλα 3) 

δφζεθε ε κνξθή, πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζεη θάηη ζαλ ηα εμήο: "Δίκαη έλα απιφ ξνιφη. 

Παξνπζηάδσ ην ρξφλν. Απνηεινχκαη απφ ράιπβα θαη αινπκίλην. Ο κεραληζκφο πνπ θηλεί 

ηνπο δείθηεο βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ κνπ".  

2.2.1 Κξηηηθή ηεο ιεηηνπξγηθήο πξνζέγγηζεο  

Καη’ αξρήλ, νη βηνκεραληθνί ζρεδηαζηέο ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλά ηε ιεηηνπξγηθή αλάιπζε 

(functional analysis) σο εξγαιείν ζηε δηεξγαζία αλάπηπμεο θαη ζρεδίαζεο πξντφλησλ 

(Westerlund, 2002). Πξφθεηηαη γηα κηα κέζνδν πεξηγξαθήο ελφο  αληηθείκελνπ, κε βάζε ηηο 

πξννξηδφκελεο ιεηηνπξγίεο πνπ πξέπεη λα παξέρεη. Ο ζρεδηαζηήο πεξηγξάθεη ηηο 

επηδησθφκελεο ιεηηνπξγίεο κε ηε ρξήζε ελφο ξήκαηνο θαη ελφο νπζηαζηηθνχ γηα θάζε 

ιεηηνπξγία. Οη δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηαμηλνκνχληαη ζηε ζπλέρεηα ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. 

Μηα ιεηηνπξγία είλαη ε επηθεθαιήο θαη νη ππφινηπεο είλαη νη απαξαίηεηεο θαη νη επηζπκεηέο 

ιεηηνπξγίεο. Δθηφο απφ έλα ξήκα θαη έλα νπζηαζηηθφ κπνξεί επίζεο λα θάλεη κηα ζεκείσζε, 

παξαδείγκαηνο ράξηλ λα δηεπθξηλίζεη ην βάξνο ή ηε ζεξκνθξαζία. Όηαλ εθηειείηαη κηα 

ιεηηνπξγηθή αλάιπζε ελφο αληηθεηκέλνπ, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα πεξηγξαθεί θάζε πηπρή ηεο 

ρξήζεο ηνπ, ππφ ηελ επξχηεξε έλλνηά ηεο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε επηθεθαιήο ιεηηνπξγία 

ελφο θαηζαβηδηνχ είλαη «λα γπξίδεη ηε βίδα». Καη πηζαλψο πξέπεη επίζεο «λα εγθαζηζηά ηε 

βίδα», «λα ηαηξηάδεη ζηα ρέξηα ηνπ ρξήζηε», «λα επηηξέπεη ηελ εθαξκνγή δχλακεο», «λα 

ειαρηζηνπνηεί ηε δεκηά», «λα πξνζηαηεχεη ην πεξηβάιινλ», θ.ιπ. Έηζη, δεκηνπξγείηαη έλαο 

θαηάινγνο ζχληνκσλ, αιιά αθξηβψλ πεξηγξαθψλ, φισλ ησλ επηζπκεηψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ 

αθνξνχλ ην ρεηξνπνίεην αληηθείκελν. Απηφο ν θαηάινγνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαζ’ φιε 

ηε ζρεδηαζηηθή δηεξγαζία. Χζηφζν απαηηείηαη ε αλαλέσζε θαη ε ελεκέξσζή ηνπ, φηαλ 

αλαθαιχπηνληαη  λέεο πηπρέο. 

Τπάξρνπλ ηξία ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ζηε ιεηηνπξγηθή αλάιπζε. Καη’ 

αξρήλ, θαιχπηεηαη έλα κεγάιν εχξνο δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ην πξντφλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λνκηθψλ, ηερληθψλ θαη, θπξίσο, αηζζεηηθψλ πηπρψλ. Έλα άιιν 

πξαγκαηηθά ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα είλαη φηη πεξηγξάθνληαη θαη αλαιχνληαη νη 
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ιεηηνπξγίεο θαη δελ πξνηείλνληαη ιχζεηο. Γειψλεηαη απηφ πνπ είλαη επηζπκεηφ ην πξντφλ λα 

εθηειεί θαη φρη ν ηξφπνο, ην πψο, ζα ην εθηειέζεη. Σέινο, είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ κπνξεί 

εχθνια λα γίλεη καδί κε ηνπο ρξήζηεο θαη ηνπο ζρεδηαζηέο. Απηφ ζεκαίλεη φηη είλαη κάιινλ 

εχθνιν λα απνθηεζνχλ νη πιεξνθνξίεο θαη νη απφςεηο απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο θαη απηή ε 

θνηλή δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα θαηαζηήζεη ηνπο αλζξψπνπο πην ελεξγνχο ζηε ζρεδηαζηηθή 

δηεξγαζία. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, κηα ζπλήζεο θξηηηθή ηεο ιεηηνπξγηθήο πξνζέγγηζεο, δειψλεη φηη 

είλαη αδχλαην λα δεκηνπξγεζνχλ αληηθείκελα εμ νινθιήξνπ ρσξίο ζπζρεηίζεηο (associations). 

Ο θνπλμηνλαιηζκφο (functionalism) είρε σο απνηέιεζκα ηε κέγηζηε νξγάλσζε ηεο κνξθήο 

ησλ πξντφλησλ, πνπ νδεγεί ζε έλαλ πνιχ κηληκαιηζηηθφ πξνζδηνξηζκφ (styling). πλεπψο, ε 

κηληκαιηζηηθή έθθξαζε έγηλε έλα χθνο, κε ην δηθφ ηεο ζχλνιν ππνδειψζεσλ θαη 

ζπζρεηίζεσλ. Απηφ ην χθνο έγηλε ζηφρνο απφ κφλν ηνπ, εηο βάξνο ησλ πην ζεκειησδψλ 

ηδαληθψλ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο. Γηα κηα πην ζαθή εηθφλα, παξαηίζεηαη ην παξάδεηγκα εχξεζεο 

ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ δχν πηξνπληψλ, έλα απφ ηε ζχγρξνλε ζνπεδηθή ζρεδίαζε θαη έλα άιιν 

πην θιαζζηθφ. Ύζηεξα απφ ηελ εμέηαζε ησλ δχν πηξνπληψλ, πξνηείλεηαη φηη ην θιαζζηθφ 

πηξνχλη είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαιχηεξν απφ άπνςε ρξεζηκφηεηαο θαη νινθιεξψλνληαο 

ππνζηεξίδεηαη φηη ε ηδέα ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο πνπ επηδεηθλχεηαη απφ ην ζνπεδηθφ πηξνχλη 

απνηειεί έλα αηζζεηηθφ ηδαληθφ, έλα ηδαληθφ φκσο πνπ απνηπγράλεη λα κεηαθξαζηεί απφ 

νπηηθέο ζε πξαθηηθέο αμίεο (Parr, 2003).  

Η ιεηηνπξγηθή πξφζεζε ζηνρεχεη ζην λα εθθξαζηεί θαζαξά ην ειάρηζην απφ απηφ πνπ 

απαηηείηαη, φπσο ε ιεηηνπξγία θαη ε δνκή ηνπ εθάζηνηε αληηθεηκέλνπ. Δληνχηνηο, ε ηζηνξία 

έρεη δείμεη φηη ε θελφηεηα ηνπ κηληκαιηζκνχ απνηειεί κηα ηζρπξή έθθξαζε, ε νπνία έγηλε έλα 

δεκνθηιέο χθνο πνπ είλαη ζπγθξίζηκν κε νπνηαδήπνηε άιιε ηάζε. Απηή ε παξαδνρή είλαη 

έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ελζάξξπλαλ ηε κεηαηφπηζε πξνο ην «meaningful design» 

(Parr, 2003) ζηε κεηά-κνληεξληζηηθή (post-modernistic) επνρή. Η απνδνρή ηεο ζεκαληηθήο 

(meaningful) θαη ηεο επξείαο αηζζεηηθήο επηθνηλσλίαο ζπλνδεχζεθε απφ ηελ εηζαγσγή ηεο 

επηζηήκεο ηεο ζεκαζηνινγίαο ησλ πξντφλησλ  – "ηε ζπλεηδεηή ελζσκάησζε ησλ κελπκάησλ 

ζε έλα πξντφλ (ρξψκα, κνξθή, ζχζηαζε, θαη κέγεζνο) πνπ ηνπ δίλνπλ ην ραξαθηήξα θαη 

ζεκαζία" (Gotszch, 2000, φπσο παξαηίζεηαη ζηνλ Parr, 2003).  

πγρξφλσο, ππνζηεξίδεηαη πσο νη ιεηηνπξγίεο ησλ πξντφλησλ δελ κπνξνχλ λα 

θαζνξηζηνχλ αληηθεηκεληθά, επεηδή ηα πξντφληα ηίζεληαη ζε δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο 

ρξήζεηο απφ δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο θαη ζε δηαθνξεηηθά πιαίζηα εθαξκνγήο (Palmer, 

1996). Οπνηαδήπνηε δεδνκέλε ιεηηνπξγία κπνξεί λα ηθαλνπνηεζεί κε πνηθίινπο 

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο πξντφλησλ θαη θαζέλαο απφ απηνχο ηνπο ηχπνπο πηνζεηεί δηαθνξεηηθή 

κνξθή πξντφλησλ. Δπνκέλσο, ελψ αλακέλεηαη ν ηξφπνο ρξήζεο λα επεξεάδεη ηνλ ηχπν ηνπ 

πξντφληνο πνπ ζρεδηάδεηαη θαη έλαο ηχπνο πξντφλησλ θαίλεηαη γεληθά λα είλαη δηαθνξεηηθφο 
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απφ έλαλ άιινλ, κέζα ζηνλ θάζε ηχπν νη ζρεδηαζηέο είλαη ειεχζεξνη λα δηακνξθψζνπλ ηα 

πξντφληα κε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο (Parr, 2003). Οη Crilly et al. (2008) ζεσξνχλ ηε 

ιεηηνπξγία σο κηα απφ ηηο πνιιέο πηζαλέο επηξξνέο ζηε κνξθή πξντφλησλ, παξά σο θάηη απφ 

ην νπνίν ε κνξθή πξνθχπηεη αλαπφθεπθηα. 

Ο Westerlund (2002) εμεγεί ηηο έλλνηεο ηεο κνξθήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ελζαξξχλεη 

ηνπο ζρεδηαζηέο λα επηθεληξσζνχλ ζηνλ ηνκέα ηεο αηζζεηηθήο, γηαηί είλαη απηή πνπ ζα 

βειηηψζεη ηφζν ηελ επρξεζηία, φζν θαη άιινπο ζηφρνπο πνπ κπνξεί λα έρεη έλα αληηθείκελν, 

γεγνλφο πνπ εληζρχεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ κειεηψλ πνπ παξαηέζεθαλ ζην 

πξνεγνχκελν θεθάιαην (§1.7.3). Πην ζπγθεθξηκέλα, ππνζηεξίδεη πσο έλα αληηθείκελν έρεη 

κηα ιεηηνπξγία, πνπ ζεκαίλεη φηη ζηα πιαίζηα κηαο αλζξψπηλεο δξάζεο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο κέζν γηα ηελ νινθιήξσζή ηεο. Ο ζρεδηαζηήο ζθνπεχεη, ζπλήζσο, έλα 

αληηθείκελν λα έρεη θάπνηα-εο ιεηηνπξγία-εο, γεγνλφο πνπ επεξεάδεη θαη’ επέθηαζε ηνλ ηξφπν 

πνπ ην ζρεδηάδεη θαη επηιέγεη λα δηακνξθψζεη ηε κνξθή ηνπ θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα 

παξέρεη ελδείμεηο ζηνπο ρξήζηεο γηα ηηο πξννξηδφκελεο ιεηηνπξγίεο (Norman, 2002). ε απηή 

ηε βάζε, δηαηππψλεη φηη ε ίδηα ε κνξθή γίλεηαη κηα επηδησθφκελε ιεηηνπξγία (form is 

function). Ο ρξήζηεο επεξεάδεηαη απφ ηε κνξθή ηνπ ρεηξνπνίεηνπ αληηθεηκέλνπ, θαζψο 

επίζεο θαη ηηο άιιεο ηδηφηεηέο ηνπ. Έλαο ρξήζηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην αληηθείκελν 

γηα ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ πξννξίζηεθε, αιιά απηφ δελ είλαη απαξαίηεην. Δάλ ρξεζηκνπνηεί ην 

ρεηξνπνίεην αληηθείκελν γηα ηηο πξννξηδφκελεο ιεηηνπξγίεο ηνπ, ηφηε ε κνξθή έρεη βνεζήζεη 

πηζαλψο ζε απηφ. Άξα, ε κνξθή απνηειεί κηα επηπιένλ ιεηηνπξγία θαη γηα ην ρξήζηε. ηελ 

πεξίπησζε πνπ έλαο ρξήζηεο επηιέγεη λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα ρεηξνπνίεην αληηθείκελν σο 

δηαθνζκεηηθφ ζηνηρείν, ηφηε απηή είλαη ε ρξεζηκνπνηνχκελε ιεηηνπξγία ηνπ αληηθεηκέλνπ. Η 

κνξθή θαη ε ιεηηνπξγία είλαη έλλνηεο πνπ αληηκεησπίδνληαη ζε ζρέζε κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ έλα αληηθείκελν θαη φρη σο ηδηνθηεζία ησλ αληηθεηκέλσλ. Η ρξήζε θαη νη 

άλζξσπνη είλαη νπζηαζηηθνί. 

2.3 Πξνζέζεηο ησλ ζρεδηαζηώλ θαη άιινη παξάγνληεο επηξξνήο 

Οη πξνζέζεηο ησλ ζρεδηαζηψλ γηα ηνλ ηξφπν πνπ πξέπεη λα βησζεί ε κνξθή ησλ 

πξντφλησλ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο έλαο απφ ηνπο πνιινχο πεξηνξηζκνχο πνπ επεξεάδνπλ 

ηηο αηζζεηηθέο απνθάζεηο ζε κηα ζρεδηαζηηθή δηεξγαζία. Χζηφζν, απηέο νη πξνζέζεηο 

κπνξνχλ επίζεο λα αληηκεησπηζζνχλ σο βαζηθνί θαη θπξίαξρνη ζηφρνη πνπ δηαθξίλνληαη απφ 

ηνπο ππφινηπνπο παξάγνληεο επηξξνήο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ε 

ζηξαηεγηθή εηαηξηθή ηαπηφηεηα (strategic brand identity) κπνξεί λα θαζνξίζεη ηηο πξνζέζεηο 

ησλ ζρεδηαζηψλ (Person et al., 2008) θαη φηη άιινη πεξηνξηζκνί πξέπεη ζπρλά λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζηηο αλάγθεο απηψλ (ησλ πξνζέζεσλ ησλ ζρεδηαζηψλ). ε ηέηνηεο 

πεξηπηψζεηο, ε δηεξγαζία αλάπηπμεο ηεο κνξθήο νδεγείηαη απφ ηηο πξνζπάζεηεο ησλ 

ζρεδηαζηψλ λα θαζνδεγήζνπλ ή λα πεξηνξίζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην πξντφλ ζα βησζεί 
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θαη ε επηηπρία ηεο ηειηθήο ζρεδίαζεο κπνξεί λα θαζνξηζηεί απφ ην βαζκφ ζπκθσλίαο ηεο 

πξφζεζεο ηνπ ζρεδηαζηή θαη ηεο θαηαλαισηηθήο απφθξηζεο.  

Πέξα απφ εθείλνπο ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ησλ πξνζέζεσλ πνπ 

ππνινγίδνληαη θαη ηελ ηεξαξρία ή ηελ πξνηεξαηφηεηα ησλ πεξηνξηζκψλ, ππάξρνπλ επηπιένλ 

θαη άιινη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ην ηειηθφ πξντφλ 

θαηαζθεπάδεηαη ζχκθσλα κε ην πξνζδηνξηζκέλν ζρέδην (Crilly et al., 2009). Δπνκέλσο, γηα 

λα γίλνπλ θαηαλνεηνί νη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο κνξθήο ησλ πξντφλησλ, δελ αξθεί ν 

απνινγηζκφο κφλν ησλ πξνζέζεσλ ησλ ζρεδηαζηψλ, αιιά θαη ησλ δηάθνξσλ παξαγφλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ εθείλεο ηηο πξνζέζεηο θαη ησλ άιισλ παξαγφλησλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηα 

πξντφληα (Tovey, 1997). 

2.3.1 Πξνζέζεηο  

Οη ζρεδηαζηέο κπνξεί λα έρνπλ πξαθηηθνχο ζηφρνπο, ζηφρνπο ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζία 

θαη ην πξντφλ, νη νπνίνη αλαθέξνληαη έκκεζα ζηε κνξθή ηνπ. Δλδερνκέλσο, πεξηιακβάλνπλ 

εηαηξηθνχο ζηφρνπο πνπ ζηεξίδνπλ ή επεθηείλνπλ ηελ εηαηξία, πην εμεηδηθεπκέλνπο ζηφρνπο 

γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πειάηε θαη ζηφρνπο πνπ αθνξνχλ ηελ ηερληθή απφδνζε ηνπ πξντφληνο. 

Δλψ απηνί νη ζηφρνη κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζρεδηαζηψλ ζε κηα εξγαζία, 

ζε απηφ ην ζεκείν θαη γηα ην ζθνπφ ηεο παξνχζαο κειέηεο, ζα αλαιπζνχλ νη πξνζέζεηο πνπ 

ηζρχνπλ γηα ηνλ ηξφπν πνπ νη θαηαλαισηέο ζα βηψζνπλ ηε κνξθή ηνπ πξντφληνο θαη, πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη δεισκέλεο εθείλεο πξνζέζεηο ησλ ζρεδηαζηψλ λα απνζπάζνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο ςπρνινγηθέο θαη ζπκπεξηθνξηζηηθέο απνθξίζεηο απφ ηνπο θαηαλαισηέο. 

Σέηνηεο πξνζέζεηο θαζνξίδνληαη ξεηά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ηνπ «brief», 

αιιά κπνξεί λα αλαθαιπθζνχλ θαη λα πξνζδηνξηζηνχλ ζε θάπνην κεηαγελέζηεξν ζηάδην ηεο 

ζρεδηαζηηθήο δηεξγαζίαο. 

Δπηδησθόκελε θαηαλαισηηθή απόθξηζε 

Οη απνθξίζεηο ησλ θαηαλαισηψλ πνπ επηζπκνχλ λα πξνθαιέζνπλ νη ζρεδηαζηέο 

θαηεγνξηνπνηνχληαη σο εμήο: επηζήκαλζε πξνζνρήο ζην πξντφλ, ελίζρπζε ηεο αλαγλψξηζεο 

ηνπ ηχπνπ ησλ πξντφλησλ, δεκηνπξγία έιμεο ή επηζπκίαο, ππνζηήξημε ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο, ελζάξξπλζε απφδνζεο ησλ ηδηνηήησλ, ελίζρπζε ηεο πξνζσπηθήο αλαγλψξηζεο, 

ππνθίλεζε ζπλαηζζήκαηνο (emotion) θαη πξφθιεζε δξάζεο. Απηέο νη νθηψ θαηεγνξίεο δελ 

είλαη απαξαηηήησο εζσηεξηθά ζπλεπείο, ζχκθσλεο θαη ακνηβαία απνθιεηφκελεο θαη, 

επνκέλσο, ζηεξνχληαη ηελ επίζεκε ζπλνρή ησλ ηδαληθψλ ζπζηεκάησλ ηαμηλφκεζεο (Crilly et 

al., 2009). Παξ’ φια απηά, είλαη πιήξεηο θαη θαιχπηνπλ ην εχξνο φισλ ησλ πηζαλψλ 

πξνζέζεσλ πνπ κπνξεί λα έρεη έλαο ζρεδηαζηήο θαη, παξά ην γεγνλφο φηη πεξηγξάθνληαη 

μερσξηζηά, έηζη ψζηε λα δηεπθξηληζηνχλ θαιχηεξα, ζεσξνχληαη ζπζρεηηδφκελεο ή 

αιιειεπηθαιππηφκελεο.  
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ρήκα 6: Πξνζέζεηο ηνπ ζρεδηαζηή ζρεηηθά κε θαηαλαισηηθή απόθξηζε 

Πξνζνρή 

Πνιιά πξντφληα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θαζηεξσκέλεο ηερλνινγίεο θαη αληαγσλίδνληαη ζε 

ψξηκεο ή θνξεζκέλεο αγνξέο πνπ είλαη ήδε ζπζζσξεπκέλεο κε παξεκθεξή πξντφληα. 

Δπνκέλσο, νη ζρεδηαζηέο πξνζπαζνχλ λα αλαπηχμνπλ κνξθέο πνπ ζα απνκαθξχλνπλ ηελ 

θαηαλαισηηθή πξνζνρή καθξηά απφ απηέο ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο θαη ζα ηελ επηζηήζνπλ 

πξνο ηα πξντφληα γηα ηα νπνία είλαη αξκφδηνη. Απηή ε πξνζπάζεηα εθδειψλεηαη, είηε σο 

πξφζεζε λα θαηαζηαζνχλ ηα πξντφληα αμηνπξφζερηα θαη αμηνζεκείσηα, είηε σο πξφζεζε 

δηαθνξνπνίεζεο απφ ηα αληαγσληζηηθά πξντφληα. 

 Αλαγλώξηζε ηύπνπ πξντόληνο 

Οη ζρεδηαζηέο δελ πξνζπαζνχλ κφλν λα επηζηήζνπλ ηελ πξνζνρή ησλ θαηαλαισηψλ 

ζην πξντφλ, αιιά επηδηψθνπλ ηαπηφρξνλα λα θαηαζηήζνπλ εθείλν ην πξντφλ αλαγλσξίζηκν. 

Απφ απηή ηελ άπνςε, νη ζρεδηαζηέο ζθνπεχνπλ λα παξάγνπλ κνξθέο πνπ νη θαηαλαισηέο ζα 

αλαγλσξίζνπλ φηη αλήθνπλ ζε κηα ηδηαίηεξε θαηεγνξία πξντφλησλ ή φηη πξνέξρνληαη απφ κηα 

ζπγθεθξηκέλε πεγή (π.ρ. εκπνξηθφ ζήκα, ρψξα, παξάδνζε, χθνο). 

Έιμε 

Οη ζρεδηαζηέο ζθνπεχνπλ λα θαηαζηήζνπλ ηηο κνξθέο πξντφλησλ ειθπζηηθέο, θνκςέο ή 

ζαθείο ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ. Χζηφζν, ε επίηεπμε ηέηνησλ ζηφρσλ ζηεξίδεηαη ζπάληα ζηελ 

εθαξκνγή επίζεκσλ αηζζεηηθψλ ζεσξηψλ, αιιά είλαη ζρεδφλ εμ νινθιήξνπ δηαηζζεηηθή. 

πλεπψο, έλα κεγάιν κέξνο ηεο δπλαηφηεηαο λα θαηαζηαζνχλ ηα πξντφληα νπηηθά ειθπζηηθά 

απνδίδεηαη ζηελ πξνζσπηθή εκπεηξία θαη ηελ έκθπηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ ζρεδηαζηψλ. 
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Καηαλόεζε 

Πνιιά πξντφληα ιεηηνπξγνχλ κε έλα ζπγθεθξηκέλν θαη θαζνξηζκέλν ηξφπν θαη, 

επνκέλσο νη ζρεδηαζηέο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε κνξθή ηνπο γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο 

θαηαλαισηέο ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ή παξαγσγήο ηνπο. Παξαδείγκαηνο 

ράξηλ, νη ζρεδηαζηέο εθδίδνπλ ιεπηνκεξείο νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη 

θαηαλαισηέο πξέπεη λα πξνζεγγίζνπλ θαη λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ηα πξντφληα κε ηελ 

ππνγξάκκηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηαηηθψλ ηνπο. Δπίζεο, ε απφθξπςε ή ε πξνβνιή 

νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ ηνπ πξντφληνο, κπνξεί λα εληζρχζεη ηφζν ηελ θαηαλφεζε φζν θαη ηελ 

αηζζεηηθή ηνπ.  

Απόδνζε ηδηνηήησλ (attribution) 

ε πνιιέο εξγαζίεο, νη ζρεδηαζηέο επηζπκνχλ νη θαηαλαισηέο λα απνδψζνπλ (attribute) 

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ζην πξντφλ. Απηά ελδέρεηαη λα αθνξνχλ ηερληθέο ηδηφηεηεο 

πνπ ην πξντφλ εκθαλίδεη είηε πξαγκαηηθά είηε θαηλνκεληθά (π.ρ. αμηνπηζηία) ή πεξηζζφηεξν 

αθεξεκέλεο ηδηφηεηεο πνπ αθνξνχλ θάπνην αληηιεπηφ δσληαλφ ραξαθηήξα (π.ρ. θηιηθή 

δηάζεζε). Με ηνλ πξνζεθηηθφ ρεηξηζκφ ηε κνξθήο ησλ πξντφλησλ γηα λα εληζρχζνπλ ηελ 

απφδνζε απηψλ ησλ ηδηνηήησλ, νη ζρεδηαζηέο πξνζπαζνχλ λα κεηαβηβάζνπλ ηε ζρεηηθή αμία 

ησλ πξντφλησλ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη θαηαλαισηέο ζρεηίδνληαη κε απηήλ. 

Πξνζσπηθή Αλαγλώξηζε (identification) 

Όληαο ελήκεξνη νη ζρεδηαζηέο φηη νη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχλ ηα πξντφληα γηα λα 

εμεξεπλήζνπλ, λα επεθηείλνπλ θαη λα εθθξάζνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο, πξνζπαζνχλ λα 

ελζαξξχλνπλ (ή λα εληζρχζνπλ) ηηο ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο, απνζαξξχλνληαο (ή 

ειαρηζηνπνηψληαο) ηηο αξλεηηθέο. Δδψ πεξηιακβάλνληαη ελέξγεηεο, φπσο νη πξνζπάζεηεο λα 

παξαρζνχλ κνξθέο πνπ ππνλννχλ ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο δσήο (lifestyles) πνπ θηινδνμεί λα 

έρεη ν θαηαλαισηήο ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα πσιεζεί, ελψ ηαπηφρξνλα ζθφπηκα 

απνθεχγνληαη νη νπηηθέο αλαθνξέο ζηα πξντφληα πνπ ζπλδένληαη ήδε κε έλαλ αξλεηηθά 

αληηιεπηφ ηξφπν δσήο. 

πλαίζζεκα (emotion) 

Οη ζρεδηαζηέο ζθνπεχνπλ λα απνζπάζνπλ ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαλαισηηθέο απνθξίζεηο 

κε ην ζρεδίαζε πξντφλησλ πνπ ζα εθπιήμνπλ, ζα ηθαλνπνηήζνπλ ή ζα επραξηζηήζνπλ. 

Αθξηβψο φπσο θαη νη άιιεο θαηεγνξίεο ςπρνινγηθήο απφθξηζεο πνπ πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ, 

πεξηιακβάλεη ζπρλά ην ιεθηηθφ θαζνξηζκφ κηαο πξφζεζεο πνπ κπνξεί λα κεηαθξαζηεί ζε 

θάπνηα θαηάιιειε κνξθή. 
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Γξάζε 

Δλψ νη επηά θαηεγνξίεο απφθξηζεο πνπ πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ είλαη φιεο 

ςπρνινγηθέο (δεδνκέλνπ φηη αθνξνχλ ζθέςεηο, ζπλαηζζήκαηα θαη ζπζρεηίζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ),  κπνξνχλ φιεο λα θαζνξηζηνχλ απφ ηελ επηζπκία λα πξνθιεζεί κηα νξηζκέλε 

δξάζε. Σέηνηεο ελέξγεηεο κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ ηηο πξνηηκεκέλεο ζπκπεξηθνξέο αγνξψλ 

θαη ρξήζεο, κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε, ηφζν ηεο θαηαλαισηηθήο ηθαλνπνίεζεο, φζν θαη ηεο 

εκπνξηθήο επηηπρίαο ηνπ εθάζηνηε πξντφληνο. 

2.3.2 Γλώζε ρξεζηώλ 

ηνλ απνινγηζκφ ησλ πξνζέζεσλ ησλ ζρεδηαζηψλ πνπ πεξηγξάθεθαλ αλσηέξσ 

ππνλνείηαη φηη νη ζρεδηαζηέο έρνπλ δηακνξθψζεη νξηζκέλεο ηδέεο γηα ηνπο αλζξψπνπο- 

ρξήζηεο, γηα ηνπο νπνίνπο ζρεδηάδνπλ θαη ε κνξθή ησλ πξντφλησλ επεξεάδεηαη απφ απηέο. 

Καηά ζπλέπεηα, θξίλεηαη ζεκαληηθφ λα εμεηαζηεί, πψο νη ζρεδηαζηέο πξνζδνθνχλ νη ρξήζηεο 

λα βηψζνπλ έλα πξντφλ θαη, επίζεο, πψο νη ζρεδηαζηέο απνθηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο γηα 

εθείλνπο. 

Πξόβιεςε ησλ απνθξίζεσλ ησλ ρξεζηώλ 

Οη ζρεδηαζηέο πξνζδνθνχλ φηη ηα πξντφληα πνπ ζρεδηάδνπλ ζα βησζνχλ απφ ηνπο 

αλζξψπνπο – ρξήζηεο. Απηή ε πξνζδνθία ζηξέθεη ηελ πξνζνρή ζηνπο πηζαλνχο θαηαλαισηέο, 

ζηηο ςπρνινγηθέο ή ζπκπεξηθνξηζηηθέο απνθξίζεηο πνπ κπνξεί λα απνζπαζηνχλ θαη ζηα 

πιαίζηα κέζα ζηα νπνία εθείλεο νη απνθξίζεηο είλαη ζρεηηθέο θαη ηθαλέο λα πξνθχςνπλ. Παξ’ 

φιν πνπ νη ζρεδηαζηέο θάλνπλ πξνβιέςεηο γηα ηνπο αλζξψπνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζρεδηαζηηθήο δηεξγαζίαο, ε δηεξγαζία γηα ηε ιήςε ηεο αηζζεηηθήο απφθαζεο εθηειείηαη 

ζπρλά ελ ηε απνπζία εθείλσλ. Δπνκέλσο, αθφκα θη αλ ππάξρνπλ νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

ζπκκεηνρηθήο ζρεδίαζεο (participatory design) θαη δνθηκψλ ησλ πξντφλησλ ζηνπο 

θαηαλαισηέο, νη ίδηνη νη ζρεδηαζηέο απνηεινχλ ζπρλά ην πην άκεζν αθξναηήξην ζηε 

ζρεδηαζηηθή δηεξγαζία. Δπνκέλσο, βαζίδνληαη ηε δηθή ηνπο απφθξηζε ηνπο σο νδεγφ θαη 

ζχκβνπιν γηα ην πψο ζα απνθξηζνχλ νη ρξήζηεο.  

Πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ρξήζηεο 

Η θαηαλαισηηθή έξεπλα πξνζθέξεη ζηνπο ζρεδηαζηέο ηελ επθαηξία λα απνθηήζνπλ 

επίγλσζε γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο ζηφρνπ (target market), ηα πιαίζηα κέζα ζηα 

νπνία ιεηηνπξγεί θαη ηελ απφθξηζή ηεο ζηελ εθάζηνηε ζρεδίαζε. Απηή ε έξεπλα κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζπζηεκαηηθά θαηά ηξφπν ηδηαίηεξα επίζεκν (π.ρ. έξεπλεο, ζπλεληεχμεηο, 

νκάδεο εζηίαζεο (focus groups), ή λα εθηειεζηεί θάπσο δηαηζζεηηθά κέζα απφ ηελ 

θαζεκεξηλή δσή θαη ηελ εκπεηξία ησλ ζρεδηαζηψλ. ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, νη 

πιεξνθνξίεο απφ ηελ θαηαλαισηηθή έξεπλα κπνξνχλ είηε λα βνεζήζνπλ λα θαζηεξσζεί ε 

θαηεχζπλζε ησλ κειινληηθψλ εξγαζηψλ ζρεδίαζεο, είηε λα παξέρνπλ αλαηξνθνδφηεζε ζηα 
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νινθιεξσκέλα πξντφληα. Δίηε επίζεκα, είηε άηππα, κειινληηθά ή αλαδξνκηθά, ε έθζεζε 

ζηνπο θαηαλαισηέο θαη ην πεξηβάιινλ ηνπο, επηηξέπεη ζηνπο ζρεδηαζηέο λα ιάβνπλ ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπο. 

Η θαηαλαισηηθή έξεπλα κπνξεί λα παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα πνιιέο πηπρέο ηεο 

εκπεηξίαο ησλ πξντφλησλ (product experience) θαη ζηξέθεηαη ζπρλά ζε δεηήκαηα φπσο ε 

ιεηηνπξγία, ε επρξεζηία θαη ε ηθαλνπνίεζε. Δλψ δελ θαηεπζχλεηαη απαξαηηήησο πξνο ηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο κνξθήο πξντφλησλ, κηα ηέηνηνπ είδνπο γεληθή έξεπλα εθζέηεη ζηνπο 

ζρεδηαζηέο ηηο θαηαλαισηηθέο πξνηηκήζεηο  θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιαηζίσλ κέζα ζηα 

νπνία ην πξντφλ ζα ηνπνζεηεζεί. Όηαλ νη κειέηεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζπγθεθξηκέλα κε ζθνπφ 

ηελ θαηαλφεζε ηεο απφθξηζεο ζηε κνξθή ησλ πξντφλησλ, νη θαηαλαισηέο θαινχληαη λα 

ζρνιηάζνπλ ηα ήδε ππάξρνληα πξντφληα ή λα θαηαδείμνπλ ηηο κνξθέο κε ηηο νπνίεο ζπλδένπλ 

ζπγθεθξηκέλεο ηδηφηεηεο. Η θαηαλαισηηθή έξεπλα απηνχ ηνπ ηχπνπ επηηξέπεη ζηνπο 

ζρεδηαζηέο λα απνθηήζνπλ θάπνηα επίγλσζε γηα ηνλ ηξφπν εξκελείαο ηεο κνξθήο ησλ 

πξντφλησλ θαη, επνκέλσο, λα θαζνξίζνπλ πνηεο κνξθέο είλαη πηζαλφ λα απνζπάζνπλ ηελ 

επηζπκεηή απφθξηζε. Γηα παξάδεηγκα, δεηψληαο απφ ηνπο θαηαλαισηέο λα θαηνλνκάζνπλ 

κεξηθά πξντφληα πνπ ζεσξνχλ κνληέξλα / παιηνκνδίηηθα ή γπλαηθεία / αλδξηθά, νη ζρεδηαζηέο 

κπνξνχλ λα εληνπίζνπλ θαη’ επέθηαζε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά εθείλσλ ησλ 

πξντφλησλ, φπσο ρξψκαηα, πιηθά θαη λα ηα ζπλδέζνπλ κε ηηο ηδηφηεηεο πνπ ηνπο απνδφζεθαλ.   

2.4 Η αηζζεηηθή απόθαζε πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ αγνξά   

ηνλ θαηαλαισηηθφ πνιηηηζκφ, ε ζεκαζία ηεο αηζζεηηθήο πεξηνξίδεηαη ζπρλά ζην λα 

πείζεη ην ρξήζηε λα αγνξάζεη ην πξντφλ. Δπνκέλσο, νη αηζζεηηθέο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνπλ 

νη ζρεδηαζηέο είλαη αξθεηά ζπρλά βαζηζκέλεο θαη παξαθηλεκέλεο απφ ηηο έξεπλεο αγνξάο, ηηο 

κειέηεο ησλ αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ θαη ηηο κειέηεο ησλ θαζνξηζκέλσλ νκάδσλ ρξεζηψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηαζεί ην πξντφλ ζε κηα επλντθή ζέζε κεηαμχ άιισλ πξντφλησλ (Parr, 

2003).  

Μεηαμχ ελφο πιήζνπο αληαγσληζηψλ, πηπρέο φπσο ε πξψηε εληχπσζε πνπ δίλεηαη ζηνλ 

πηζαλφ αγνξαζηή έρνπλ απνθηήζεη πξσηεχνπζα ζεκαζία. Σα πξντφληα βαζίδνληαη άκεζα ζε 

απηέο ηηο εθηηκήζεηο αγνξάο γηα λα ελζσκαηψζνπλ ηηο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ αγνξά 

αηζζεηηθέο πηπρέο, ή ηελ πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ αγνξά κνξθή.  

Δίλαη ίζσο έλα αδηακθηζβήηεην γεγνλφο, φηη ε επηηπρία νπνηνπδήπνηε βηνκεραληθνχ 

πξντφληνο εμαξηάηαη απφ ηελ απφθξηζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ, αιιά ην εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη 

είλαη, εάλ ζεσξείηαη εμίζνπ πξνθαλέο φηη ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα επηηεπρζεί απηφ είλαη ε 

άκεζε πξνζαλαηνιηζκέλε πξνζέγγηζε ζηελ  αγνξά. Σεξνπκέλσλ ησλ θαλφλσλ ηεο εζηθήο, 

ηίζεηαη ην δήηεκα αλ αξθεί λα εμεηαζηνχλ νη πξνηηκήζεηο ηεο αγνξάο σο ε κφλε θαη απφιπηε 

βάζε γηα ηελ αηζζεηηθή. Η ηζηνξία ησλ ζρεδηαζηψλ θαη ησλ ηερλνπξγεκάησλ δείρλεη φηη 
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ππάξρνπλ πξάγκαηη πνιιέο άιιεο πξνζεγγίζεηο ζηηο αηζζεηηθέο πξνζέζεηο, πνπ θπκαίλνληαη 

απφ πνιηηηθέο θαη νηθνινγηθέο πξνζέζεηο θαη απφ πξαθηηθέο πξνζέζεηο σο επίζεκεο 

αηζζεηηθέο πξνζέζεηο.   

Πξηλ εμεηαζηνχλ νη δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ αηζζεηηθή πξντφλησλ, θξίλεηαη 

ρξήζηκν λα αλαθεξζνχλ κεξηθέο ζεκαληηθέο δηαζηάζεηο πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ θφζκν ησλ 

ρεηξνπνίεησλ αληηθεηκέλσλ. Σα πεξηζζφηεξα αληηθείκελα είλαη δπλαηφ λα ηνπνζεηεζνχλ θαηά 

κήθνο ελφο άμνλα πνπ εθηείλεηαη κεηαμχ ελφο "θαζαξψο ρξεζηηθνχ" πφινπ, θαη έλαο 

"θαζαξψο ζπκβνιηθνχ" πφινπ (Findeli, 1994). Απηή ε δηάθξηζε κπνξεί λα εμεγεζεί κε ηε 

ζχγθξηζε, παξαδείγκαηνο ράξηλ, κηαο θαξέθιαο νδνληηάηξνπ θαη κηαο θαξέθιαο ελφο 

θαζηζηηθνχ. Η πξψηε απνηειεί ζε κεγάιν βαζκφ έλα ιεηηνπξγηθφ αληηθείκελν, ελψ ε δεχηεξε 

έρεη κηα πην ζπκβνιηθή αμία. Η ζεκαζία απηήο ηεο παξαηήξεζεο, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο 

κειέηεο, είλαη φηη φζν πην θνληά βξίζθεηαη έλα πξντφλ ζηνλ θαζαξά ζπκβνιηθφ πφιν, ηφζν 

κεγαιχηεξε ζα είλαη ε ζεκαζία ησλ αηζζεηηθψλ πηπρψλ ηνπ. Η δεχηεξε δηάζηαζε αθνξά ηε 

ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία έλα πξντφλ αγνξάδεηαη. Σν γάια ή νη κπαηαξίεο απφ ηε  θχζε ηνπο  

απνηεινχλ πξντφληα πνπ αγνξάδνληαη  ζπρλά θαη θαη’ επαλάιεςε, ελψ έλαο θαλαπέο ή έλαο 

απηνθίλεην αληηπξνζσπεχνπλ κηα πεξηζζφηεξν καθξνπξφζεζκε θαηαλαισηηθή επέλδπζε. 

Έλα ζρεηηθφ, αιιά φρη ίδην, ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε ηηκή ησλ πξντφλησλ. Γεληθά, φζν 

αθξηβφηεξε θαη καθξνρξφληα είλαη κηα επέλδπζε, ηφζν πεξηζζφηεξε ζθέςε θαη πξνζπάζεηα 

πεξηιακβάλεη ε απφθαζε ελφο πηζαλνχ αγνξαζηή. Οη ηξεηο δηαζηάζεηο - ζπκβνιηθή-

ιεηηνπξγηθή αμία, ζπρλφηεηα αγνξάο θαη ηηκή- θαζνξίδνπλ έλα δηάζηεκα, κέζα ζην νπνίν ηα 

πξντφληα κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ θαηάιιεια (Parr, 2003). 

Πξόζεζε: θάλνληαο ηνλ θαζνξηζκέλν ρξήζηε λα ηνπ αξέζεη (λα αγνξάζεη) ην πξντόλ 

«Η απνδνρή ηνπ πξντφληνο εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν είλαη επηηπρέο ζηελ 

εχξεζε ηνπ αηζζεηηθνχ ή ζεκαζηνινγηθνχ θψδηθα ησλ αηφκσλ πνπ απεπζχλεηαη» (Lawson 

1997). Απηή ε δήισζε πεξηγξάθεη ηελ θηλεηήξηα βάζε γηα ηελ αηζζεηηθή απφθαζε πνπ είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ αγνξά, κηα ζπλεζηζκέλε πξνζέγγηζε ησλ αηζζεηηθψλ παξαγφλησλ 

ζηελ αλάπηπμε ησλ πξντφλησλ. Η πξφζεζε λα θαηαζηαζεί έλαο θαζνξηζκέλνο άλζξσπνο, 

αγνξαζηήο θαη ρξήζηεο ηνπ πξντφληνο, θαίλεηαη ζπρλά λα είλαη ν εμ νξηζκνχ ζηφρνο ζηε 

ζρεδίαζε πξντφλησλ. Έλα πιήζνο κεζφδσλ απεηθνλίδεη απηήλ ηελ παξαηήξεζε, πνπ 

παξνπζηάδεη ηξφπνπο λα πεξηιεθζνχλ νη  πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο 

αλάπηπμεο πξντφλησλ. Οη πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ πνπ εμεηάδνληαη ζπλήζσο ζε κηα ηέηνηα 

δηαδηθαζία θπκαίλνληαη απφ ιεηηνπξγηθνχο, ινγηθνχο θαη πνζνηηθνχο πξνζδηνξηζκνχο, κέρξη 

αηζζεηηθνχο, ζπλαηζζεκαηηθνχο, θαη πνηνηηθνχο. Με ηελ πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ αγνξά 

κνξθή, ελλννχληαη νη αηζζεηηθέο πηπρέο ελφο πξντφληνο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο εθηηκήζεηο 

ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ ρξεζηψλ.  
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ην πιαίζην γηα κηα δηεξγαζία αλάπηπμεο πξντφλησλ πνπ παξέρεηαη απφ ηνπο Ulrich 

θαη Eppinger (Parr, 2003), ε δηαδηθαζία γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ 

παξνπζηάδεηαη ιεπηνκεξψο. Η θηινζνθία πίζσ απφ ηε κέζνδν είλαη ε δεκηνπξγία ελφο πςειά 

πνηνηηθνχ θαλαιηνχ πιεξνθνξηψλ πνπ ηξέρεη άκεζα κεηαμχ ησλ πειαηψλ, πνπ έρνπλ ηεζεί σο 

ζηφρν ζηελ αγνξά, θαη ησλ ππεχζπλσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξντφληνο. Η πξνζέγγηζε 

απεηθνλίδεη ηε ζεκειηψδε πξφζεζε λα ηνπνζεηεζεί ν ρξήζηεο ζην θέληξν ηεο εμέηαζεο φισλ 

ησλ πξντφλησλ θαη πξαγκαηνπνηείηαη κε κεζφδνπο, φπσο νη ζπλεληεχμεηο, νη νκάδεο εζηίαζεο, 

ε παξαηήξεζε ησλ πξντφλησλ ζην πεξηβάιινλ ρξήζεο θαη ε ηεξάξρεζε ησλ αλαγθψλ ησλ 

ρξεζηψλ. Ο Jacobsen (1997, φπσο παξαηίζεηαη ζηνλ Parr, 2003) δειψλεη φηη ε αηζζεηηθή ησλ 

πξντφλησλ είλαη έλα ζεκαληηθφ κέζν γηα λα ηνληζηνχλ νη ιεηηνπξγηθέο πξνηηκήζεηο ησλ 

ρξεζηψλ. ε απηή ηελ θαηεχζπλζε, ε αηζζεηηθή κπνξεί επίζεο λα ζεσξεζεί φηη εμππεξεηεί 

θαη ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ησλ πξντφλησλ.   

Δπηπξνζζέησο, ππάξρνπλ δηάθνξεο άιιεο κέζνδνη πνπ απεηθνλίδνπλ ηελ πξφζεζε ησλ 

αηζζεηηθψλ πηπρψλ λα ελαξκνληζηνχλ κε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ. Υξεζηκνπνηψληαο 

ηελ ηερληθή «mood board», ε κνξθή ελφο πξντφληνο κπνξεί λα δηεξεπλεζεί κέζα ζην 

δηάζηεκα ησλ πηζαλψλ ιχζεσλ πνπ δεκηνπξγείηαη απφ άιια πξντφληα  – ζπρλά απφ εθείλα 

πνπ είλαη δεκνθηιή  κεηαμχ ησλ θαζνξηζκέλσλ ρξεζηψλ. Καηφπηλ, αλαπηχζζεηαη ην λέν 

πξντφλ γηα λα εθθξάζεη ηηο ίδηεο ηδηφηεηεο κε ηα άιια πξντφληα πνπ έρνπλ απνδεηρζεί 

δεκνθηιή θαη επηηπρεκέλα, ίζσο κε κηα κηθξή παξαιιαγή πνπ ζα ην δηαθνξνπνηεί. Η 

δεκηνπξγία ζελαξίσλ ρξήζεο θαη  πξνθίι ρξεζηψλ, κπνξεί λα βνεζήζεη πεξαηηέξσ λα 

θαηαλνεζνχλ νη αηζζεηηθέο πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ, ζηηο νπνίεο ην λέν πξντφλ κπνξεί λα 

ηαηξηάμεη θαη λα πξνζαξκνζηεί.  

2.4.1 Κξηηηθή ηεο αηζζεηηθήο απόθαζεο πξνζαλαηνιηζκέλεο  ζηελ αγνξά  

Η αγνξά ζηα βηνκεραληθά πξντφληα είλαη γεληθά ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθή θαη ε πνξεία 

νπνηαζδήπνηε δεδνκέλεο επηρείξεζεο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ επηηπρία ησλ 

πξντφλησλ ηεο. Τπφ απηή ηελ παξαδνρή, ε αηζζεηηθή απφθαζε πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε 

ζηελ αγνξά θαίλεηαη κηα, κάιινλ, αζθαιήο πξνζέγγηζε, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζρεηηθά πην 

βέβαηε ε επηηπρία θαη ε απνδνρή ησλ λέσλ πξντφλησλ ζε κηα θαζνξηζκέλε νκάδα ρξεζηψλ.  

Χζηφζν, ππάξρνπλ δηάθνξεο πεγέο θξηηηθήο απηήο ηεο πξφζεζεο. Αθ’ ελφο, ε 

αμηνιφγεζε ηεο πξνηίκεζεο ησλ αηφκσλ ή ησλ νκάδσλ είλαη δχζθνιε. Οη πξνηηκήζεηο 

αιιάδνπλ ζπρλά, εκπιέθνληαη πεξίπινθα θαη ηδηαίηεξα κεκνλσκέλα ζπλαηζζήκαηα θαη ηα 

θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ελνπνηνχλ ηηο νκάδεο ρξεζηψλ είλαη δχζθνιν λα βξεζνχλ. 

Αθεηέξνπ, νη ζπλήζεηεο ησλ ρξεζηψλ αιιάδνπλ ηαθηηθά. Απηφ ππνλνεί φηη, αθφκα θαη φηαλ 

νη αηζζεηηθέο πηπρέο ησλ πξντφλησλ πξννξίδνληαη άκεζα σο έθθιεζε γηα νξηζκέλνπο 

ρξήζηεο, δελ είλαη ζίγνπξν ην ζπκπέξαζκα φηη ε έθθιεζε θζάλεη ζην ζηφρν. Παξαδείγκαηνο 
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ράξηλ, ην «mountain bike» πξννξίζηεθε αξρηθά γηα ηνλ εθδξνκηθφ θαη πεξηπεηεηψδε ηχπν 

ρξήζηε, αιιά ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζήκεξα ζηηο πφιεηο. Απηφ απνηειεί έλα παξάδεηγκα, 

φπνπ ην πξντφλ έρεη απήρεζε ζε κηα κεγαιχηεξε νκάδα ρξεζηψλ απφ ηελ πξννξηδφκελε. 

Δπεηδή φκσο ελδέρεηαη λα ζπκβεί θαη ην αληίζεην, ε βάζε χπαξμεο ησλ πξντφλησλ 

εμαθαλίδεηαη. Δπνκέλσο, ζε απηήλ ηελ πξνζέγγηζε ππάξρεη κεγάιε αβεβαηφηεηα, εάλ ην 

πξντφλ πξφθεηηαη λα πεηχρεη ηνλ επηζπκεηφ ζηφρν.  

Η δεχηεξε πεγή θξηηηθήο εμεηάδεη ηνλ ηξφπν πνπ ην επάγγεικα ηνπ βηνκεραληθνχ 

ζρεδίνπ εμειίζζεηαη, σο απνηέιεζκα ηεο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ αγνξά πξνζέγγηζεο. Ο 

Walker (2002) ππνζηεξίδεη φηη ε απνθιεηζηηθή ελαζρφιεζε κε ηελ απφθξηζε ησλ πξντφλησλ 

ζηνπο θαηαλαισηέο, θαζηζηά ηελ αηζζεηηθή ησλ πξντφλησλ απαηειή θαη επηθαλεηαθή. Απηή ε 

αλεζπρία απνηξέπεη ην βηνκεραληθφ ζρέδην απφ ην λα εμειηρζεί ζε κηα απζεληηθή, νπζηαζηηθή 

αξρή πνπ αληηκεησπίδεη απνηειεζκαηηθά ζεκαληηθά δεηήκαηα. Σν άξζξν ηνπ Walker (2002) 

δείρλεη πσο ηα ζεκαληηθά θνηλσληθά, πνιηηηθά θαη πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα αγλννχληαη, 

φηαλ νη ζρεδηαζηέο επηθεληξψλνληαη θαη πεξηνξίδνληαη ζηελ απφθξηζε θαη ζηελ 

«απνπιάλεζε» ησλ ρξεζηψλ.    

Έλα άιιν ζρεηηθφ δήηεκα είλαη απηφ ησλ ηάζεσλ θαη ησλ πξφζθαηξσλ θαηαλαισηηθψλ 

καληψλ. πρλά παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν, νη πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ λα ηείλνπλ λα 

κεηαηνπίδνληαη πξνο ηηο ζπλήζεηο πξνηηκήζεηο, ή ηηο ηάζεηο. Δάλ ε αηζζεηηθή ησλ πξντφλησλ 

πξνζαξκφδεηαη κε ζπλέπεηα ζε απηέο ηηο ηάζεηο, ε έθθξαζή ηνπο ζα είλαη μεπεξαζκέλε κφιηο 

απηέο αιιάμνπλ πάιη. ην ‘Ecodesign’ (Parr, 2003), ε θιαζζηθή ζρεδίαζε (classic design) 

ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ παξάηαζε ηεο 

αλακελφκελεο δηάξθεηαο δσήο ελφο δεδνκέλνπ πξντφληνο. Απηφ ππνλνεί φηη ε έθθξαζε ηνπ 

πξντφληνο πνπ ζρεηίδεηαη ιηγφηεξν κε ηηο άκεζεο πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ, είλαη δπλαηφ λα 

δηαηεξήζεη ηελ ηζρχ θαη ηε δεκνηηθφηεηά ηεο γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. ηελ ίδηα 

θαηεχζπλζε, ν Walker (2002) ππνζηεξίδεη πσο ε απζηεξή ππαθνή ζηηο ηάζεηο έρεη σο 

απνηέιεζκα ην αλακάζεκα δηαθφξσλ παξαιιαγψλ ηνπ ίδηνπ ζέκαηνο. Σα παξάγσγα θαη νη 

επαλαιήςεηο νδεγνχλ ζηελ πεξηθξφλεζε θαη ηελ άξλεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο ηεο θαηλνηνκίαο 

πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ππξήλα ηεο αηζζεηηθήο απφθαζεο. 

Σέινο, ε αηζζεηηθή απφθαζε ζεσξείηαη απφ νξηζκέλνπο πσο δελ κπνξεί λα 

πξνζδηνξηζζεί πνζνηηθά θαη λα ηεζεί ζην ζχζηεκα. Απηφ ην ζέκα ζίγεηαη απφ ηνλ Findeli 

(1994), ν νπνίνο ζπγθξίλεη ηε ζρεδηαζηηθή δηεξγαζία ησλ πξντφλησλ κε ηελ επεμεξγαζία κηαο 

εζηθήο εξψηεζεο, κηα δηεξγαζία πνπ δελ κπνξεί λα βαζηζηεί απζηεξά ζε γεγνλφηα θαη 

ππνινγηζκνχο. «Να επσθειεζεί θάπνηνο απφ ηνπο ρξήζηεο γηα λα εμεηάζεη ηελ ηερλνινγηθή 

θαη ζπκβνιηθή απφδνζε ελφο πξντφληνο είλαη αζηήξηθην (...) Να ζηεξηρζεί ζηηο κειέηεο 

κάξθεηηλγθ πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγήζεη θαη λα ζηεξίμεη ην ζρέδην ελφο λένπ πξντφληνο, ή 

ζηηο δεκνζθνπήζεηο γηα λα πξνζδηνξίζεη ηηο επηζπκίεο ησλ θαηαλαισηψλ, ή αθφκα θαη ζηελ 
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θιαζζηθή εξγνλνκία γηα λα ζρεδηάζεη κηα κεραλή ζέηεη εζηθέο αξρέο πνπ είλαη δχζθνιν λα 

ππεξαζπηζηνχλ». Πξνηείλεη φηη ηα δηαθνξεηηθά ζηάδηα ηεο εζηθήο εμέηαζεο, ρξεζηκεχνπλ σο 

παξάδεηγκα γηα ηηο ηερλνινγηθέο απνθάζεηο (θαη έηζη θαη γηα ηε ζρεδηαζηηθή δηεξγαζία). Με 

ιίγα ιφγηα, ην επηρείξεκα ηνπ δειψλεη φηη ε ζρεδίαζε πξέπεη λα πξνζεγγηζηεί σο εζηθή 

πξφθιεζε, θαη φρη σο πνζνηηθή αλάιπζε πνπ νη έξεπλεο θαη νη ζηαηηζηηθέο ηεο αγνξάο 

ηείλνπλ λα ππνλνήζνπλ.  

πλνςίδνληαο ηηο πξνηάζεηο απηνχ ηνπ ηκήκαηνο, δηαπηζηψλεηαη φηη νη αηζζεηηθέο 

απνθάζεηο πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ αγνξά απεηθνλίδνπλ ηελ πξφζεζε ησλ 

ζρεδηαζηψλ λα δνζεί ζην ρξήζηε απηφ πνπ ζέιεη, πξνθεηκέλνπ λα πσιεζεί έλα πξντφλ. Απηφο 

ν ηχπνο ηεο αηζζεηηθήο έρεη επηθξηζεί ζηε βάζε ηνπ φηη είλαη δχζθνιν λα είλαη γλσζηφ απηφ  

πνπ ζέιεη ν ρξήζηεο. Οη πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ κεηαηνπίδνληαη ζπρλά καδί κε ηηο 

επηθξαηνχζεο ηάζεηο θαη ε θχζε ηεο αηζζεηηθήο δελ πξνζδηνξίδεηαη εχθνια πνζνηηθά. Αλ 

ππνηεζεί πσο ν ρξήζηεο απνξξίπηεηαη σο άκεζνο παξάγνληαο παξαθίλεζεο, ηφηε κηα λέα 

βάζε ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ νη ελαιιαθηηθέο πξνζέζεηο πνπ αλαιχνληαη ζηε 

ζπλέρεηα (Parr, 2003). 

2.5 Δλαιιαθηηθέο πξνζέζεηο 

Απηφ ην ηκήκα παξέρεη κηα νπηηθή ηνπ ζέκαηνο ησλ ελαιιαθηηθψλ πξνζέζεσλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ αηζζεηηθή απφθαζε ζηνλ ηνκέα ηεο ζρεδίαζεο πξντφλησλ. Χζηφζν, δελ πξέπεη 

λα ζεσξεζεί σο πξφηαζε γηα ην ηη απνηειεί κηα «ζσζηή» πξνζέγγηζε, νχηε απνηειεί κηα 

απφιπηε θαη εμαληιεηηθή ιίζηα ησλ αηζζεηηθψλ πξνζέζεσλ. ε αληίζεζε, είλαη κηα 

πξνζπάζεηα δηαηχπσζεο δηαθφξσλ πξαθηηθψλ ελαιιαθηηθψλ πξνζέζεσλ, φζνλ αθνξά ηελ 

αηζζεηηθή απφθαζε πνπ εληνπίδνληαη ζηελ επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία.  

Πξόζεζε: Αληίδξαζε ζηηο θνηλσληθέο ηεξαξρίεο 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80 ην θίλεκα ηνπ «Memphis» πξνέθπςε σο αληίδξαζε 

ζηε ζχγρξνλε ζρεδίαζε (modern design). Δίθνζη ρξφληα λσξίηεξα, ην 1962, ν αξρηηέθηνλαο 

Robert Venturi είρε γξάςεη: "είκαη γηα ηελ αθαηάζηαηε δσηηθφηεηα πέξα απφ ηελ πξνθαλή 

ελφηεηα" (Parr, 2003). Απηή ε δήισζε δείρλεη ηνλ ηχπν ηεο αηζζεηηθήο σο γιψζζαο πνπ 

εηζάγεηαη απφ ηνπο ζρεδηαζηέο ηνπ  Memphis - ηα πξντφληα ηνπο δίλνπλ κηα δσεξφρξσκε, 

θαιιηηερληθή, κε-ηζνξξνπεκέλε θαη, ίζσο, αθαηάζηαηε εληχπσζε, ζηελ άθακπηε αληίζεζε 

ησλ λεσηεξηζηηθψλ πξνθαηφρσλ. Η βηβιηνζήθε ηνπ Ettore Sottsass αλαθέξεηαη ζπρλά σο 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηνπ θηλήκαηνο «Memphis».  
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Δηθόλα 4: Βηβιηνζήθε Etore Sottsass 

Σν θίλεκα ηνπ «Memphis» είλαη κεηαμχ ησλ ιίγσλ ελαιιαθηηθψλ θαη πεηξακαηηθψλ 

θηλεκάησλ πνπ γλψξηζαλ ηαπηφρξνλα θαη κηα νξηζκέλε εκπνξηθή επηηπρία. Παξ’ φια απηά, 

ην απνηέιεζκα είλαη ακθηζβεηήζηκν. Η θαζνδεγεηηθή θηινζνθία ηεο νκάδαο ζηεξίρηεθε ζηηο 

ζνζηαιηζηηθέο αξρέο, ελψ ηα πξνθχπηνληα πξντφληα ήηαλ ηφζν αθξηβά πνπ ζα κπνξνχζαλ 

κφλν λα δηαηεζνχλ ζηελ ειίη ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ. Οη πξνζέζεηο ηνπ «Memphis» 

πεξηγξάθνληαη απφ ηνλ Horn (Parr, 2003) σο «θξηηηθή ησλ θνηλσληθψλ ηεξαξρηψλ θαη ησλ 

δπλακηθψλ δνκψλ ζηηο νπνίεο νη ηεξαξρίεο ζηεξίδνληαη (...) Η ίδηα επηζπκία λα 

απνκαθξπλζνχλ νη ηεξαξρίεο απεηθνλίδεηαη ζηε επηινγή ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ – 

έλα κίγκα «high-class» θαη «low-class» ζηνηρείσλ. Με άιια ιφγηα, νη ζρεδηαζηέο 

ρξεζηκνπνίεζαλ ζθφπηκα έλα κίγκα πιηθψλ απφ δηαθνξεηηθέο πνιηηηζηηθέο ππνδειψζεηο, 

φπσο ην κάξκαξν (αθξηβφ, ειηηίζηηθν) κε ην πιαζηηθφ (θηελφ, γηα καδηθή παξαγσγή). Καη' 

απηφ ηνλ ηξφπν, πξνζπάζεζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα αηζζεηηθή έθθξαζε πνπ ζα αληηδξνχζε 

θαη ζα πξνθαινχζε ηηο ηαμηθέο θνηλσληθέο ηεξαξρίεο. Δληνχηνηο, φπσο αλαθέξεηαη αλσηέξσ, 

απηφ ην χθνο έγηλε δεκνθηιέο κφλν κεηαμχ ηεο ειίη, γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε λα είλαη 

επηβεβαίσζε κηαο ζεκαληηθήο ζεκεησηηθήο αξρήο, φηη ε αληίιεςε ηνπ πξντφληνο  ππεξβαίλεη 

ην άζξνηζκα ησλ κεξψλ ηνπ. Σα κεκνλσκέλα πιηθά κπνξεί λα είραλ ρξεζηκνπνηεζεί, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςνπλ ζπζρεηίζεηο δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ, αιιά ην 

πξνθχπηνλ πξντφλ ππνδήισλε κία λέα νιφηεηα - έλα λέν χθνο πνπ θξίζεθε κε δηθνχο ηνπ 

φξνπο.   

Πξόζεζε: Μεηαθνξέο & πκβνιηζκνί   

Ο Lawson (1997) ραξαθηεξίδεη ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ δηαλχεηαη κεηακνληέξλα 

πεξίνδν πινπξαιηζηηθήο ζχγρπζεο, φπνπ απνπζηάδεη έλα επξχ θάζκα ζρεδηαζηηθψλ ζεσξηψλ. 

Χζηφζν, απηφ πνπ ραξαθηεξίδεη ηε ζχγρξνλε ζρεδίαζε, είλαη ε ζπλεηδεηή ελζσκάησζε 
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αηζζεηηθψλ κελπκάησλ ζηα πξντφληα. Ο ιεκνλνζηχθηεο ηνπ Philippe Starck («Juicy Salif» 

Lemon Squeezer) είλαη έλα παξάδεηγκα ελφο ηέηνηνπ αληηθεηκέλνπ, ηνπ νπνίνπ ζηφρνο είλαη 

«λα θάλεη κεηαμχ άιισλ ηνπο αλζξψπνπο λα κηιήζνπλ» (Parr, 2003). Οη κεηαθνξέο θαη ηα 

ζχκβνια εξεπλψληαη εο βάζνο απφ ηνπο ζρεδηαζηέο θαη ζπρλά απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ 

κέξνο ηεο αηζζεηηθήο έθθιεζεο ησλ πξντφλησλ. Σν "πνληίθη" ηεο  «Black & Decker» ή ην 

αλνηρηήξη ηεο «Alessi» παξνπζηάδνπλ ζαθείο ζπζρεηίζεηο κε δηαθνξεηηθέο ζπκβνιηθέο 

πεξηνρέο. Ο Philippe Starck είλαη έλαο απφ ηνπο πην αλαγλσξηζκέλνπο θαη θαηαμησκέλνπο 

βηνκεραληθνχο ζρεδηαζηέο θαη ηα ζρέδηά ηνπ έρνπλ γίλεη  αλαθνξά πνπ ππνλνεί 

παξαδείγκαηνο ράξηλ φηη νη ζρεδηαζηέο αλαθέξνληαη ξεηά ζην χθνο ηνπ. Έλα ηππηθφ 

παξάδεηγκα πξντφληνο ηνπ Starck είλαη εθείλν πνπ δεκηνπξγεί ζπζρεηίζεηο θαη πξνθαιεί 

ζπλαηζζήκαηα, είηε επραξίζηεζεο είηε δπζαξέζθεηαο. Ο Bertoni (1994), φπσο παξαηίζεηαη 

ζηνλ Parr (2003), απνθαιχπηεη κεξηθέο αηζζεηηθέο πξνζέζεηο ηνπ Starck κε ηελ αλαθνξά 

νξηζκέλσλ δειψζεσλ πνπ έρεη θάλεη ζην παξειζφλ: «Η εξγαζία κνπ έρεη λα θάλεη κε ην 

κεηαζρεκαηηζκφ «ησλ ππνρξεψζεσλ». Δίλαη  κηα πξνζζήθε ηεο ςπρήο, (...) φηαλ 

αλαγθάδνκαη λα θαηαλαιψζσ (...)  ην εγρέσ κε ηελ ςπρή έσο φηνπ ην αληηθείκελν γίλεη θάηη 

άιιν, ή λα γίλεη έλα κηθξφ πνηεηηθφ κέξνο (...) εκπιέθνκαη κε ηε ζεκαζηνινγία ή κε ηα 

ζπλαηζζήκαηα. Ο ζθνπφο απηψλ ησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη λα δηεξεπλεζνχλ νη άλζξσπνη, λα 

αθππληζηνχλ, λα κεηαζρεκαηηζηνχλ απφ, νινέλα θαη πεξηζζφηεξν, παζεηηθνί ζεαηέο ζε 

δξάζηεο». χκθσλα κε ηνλ Starck, ηδαληθφο θφζκνο είλαη απηφο φπνπ νη άλζξσπνη είλαη 

αλεμάξηεηνη απφ πιηθέο αλάγθεο, αιιά εθ' φζνλ απηφ αλέθηθην, ζηφρνο ηνπ είλαη λα θνξηίζεη 

ηα αληηθείκελα κε ζηνξγηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο αμίεο θηιηθήο παξνπζίαο θαη άλεζεο. 

Δλδερνκέλσο απηφ απνηειεί έλα αφξηζηα θαζνξηζκέλν θίλεηξν, αιιά δελ παχεη λα είλαη κηα 

έγθπξε αηζζεηηθή πξφζεζε.   

Πξόζεζε: Αλαθνξά ζηε θύζε θαη ην αλζξώπηλν ζώκα 

Η θχζε απνηειεί ηελ αθεηεξία ζρεδίαζεο γηα έλα δηάζεκν ζχγρξνλν ζρεδηαζηή, ηνλ 

Διβεηφ Luigi Colani. Η θηινζνθία πνπ ππνζηεξίδεη θαη εθαξκφδεη θαηά ηε ζρεδίαζε 

πξντφλησλ παξέρεη αθφκα έλα παξάδεηγκα ελαιιαθηηθψλ αηζζεηηθψλ πξνζέζεσλ. ηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ (www.colani.ch), πεξηγξάθεη κε αθξίβεηα ηε ζρεδηαζηηθή πξνζέγγηζε πνπ 

αθνινπζεί: «Γελ θάλσ ηίπνηε ιηγφηεξν απφ ην λα κηκνχκαη ηηο αιήζεηεο πνπ κνπ απνθαιχπηεη 

ε θχζε». Οη θνπηνπξηζηηθέο, νξγαληθέο κνξθέο, ραξαθηεξηζηηθέο ηνπ Colani, γλσξίδνπλ 

επηηπρία εηδηθά ζηνλ ηνκέα ηεο ζρεδίαζεο κεηαθνξηθψλ κέζσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ην 

απηνθίλεην «Μazda MX-5». Απφ ηελ άπνςε ηεο αηζζεηηθήο σο γιψζζαο ησλ πξντφλησλ, ν 

Colani επηδηψθεη λα κεηαηξέςεη ηνλ ηερλεηά θαηαζθεπαζκέλν (man- made) ρψξν πνπ 

πεξηβάιιεη ηνπο αλζξψπνπο ζε έλα πεξηζζφηεξν νξγαληθφ πεξηβάιινλ. 

Η ρξήζε ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο σο θαηεπζπληήξηα αξρή ζηηο αηζζεηηθέο απνθάζεηο 

ζρεηίδεηαη κε ηελ άπνςε δηαθφξσλ ζεκαληηθψλ ζρεδηαζηψλ. ηε βάζε απηή, ν λεσηεξηζηηθφο 
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αξρηηέθηνλαο Le Corbusier δεκηνχξγεζε ηε δηθή ηνπ παξαιιαγή ζηε δηάζεκε ζεσξία ηνπ 

«Modulor». Πξφηεηλε έλα αλαινγηθφ ζχζηεκα βαζηζκέλν ζηνπο αξηζκνχο θαη ππνζηήξημε φηη 

ζα κπνξνχζε  λα πξνέξρεηαη απφ ηηο αλαινγίεο ησλ κεξψλ ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο. Έλαο 

άιινο παγθνζκίσο αλαγλσξηζκέλνο αξρηηέθηνλαο, ν Santiago Calatrava, εκπλέεηαη πην άκεζα 

απφ ηελ αλζξψπηλε κνξθή, κειεηψληαο πψο ην ζψκα κπνξεί λα ιπγίζεη ζηηο δηαθνξεηηθέο 

ζηαζεξέο ζέζεηο. Δληνχηνηο, παξά ηελ θνηλή θαηεπζπληήξηα αξρή, νη πξνθχπηνπζεο 

αηζζεηηθέο απνθάζεηο απηψλ ησλ δχν ζρεδηαζηψλ βξίζθνληαη ζε αληίζεζε, ε κία 

επηθεληξσκέλε απζηεξά ζηε γεσκεηξία θαη ε άιιε πεξηζζφηεξν νξγαληθή.  

Πξόζεζε: Αθνινπζώληαο ηνπο γεσκεηξηθνύο θαη αλαινγηθνύο θαλόλεο 

Έλαο  θνηλφο ηξφπνο ηαμηλφκεζεο ησλ  αηζζεηηθψλ ηδηνηήησλ ζε έλα αληηθείκελν, είλαη 

κε ηε δηάθξηζε ησλ πηπρψλ ηεο κνξθήο απφ ηηο επηθνηλσληαθέο (ζεκεησηηθέο) πηπρέο. Η 

αηζζεηηθή ηεο κνξθήο εμεηάδεη ηηο αληηιεπηηθέο αλαθνξέο (ζχλζεζε, αλαινγία, ρξψκα, θ.ιπ.) 

πνπ ζεσξνχληαη ζπρλά ζηα πιαίζηα αληηζεηηθψλ ζηνηρείσλ, φπσο θάζεηνο/νξηδφληηνο, 

ειαθξχο/ζθνηεηλφο, ή νξγαληθφο/γεσκεηξηθφο (Parr, 2003). Απφ ηελ άπνςε ηεο αηζζεηηθήο 

σο γιψζζαο ησλ πξντφλησλ, πξέπεη λα ζεσξεζεί ε αηζζεηηθή ηεο κνξθήο σο κνξθή 

γξακκαηηθήο, πνπ παξέρεη ηνπο απαξαίηεηνπο θαλφλεο γηα ηνπο βαζηθνχο κεηαθνξείο ηεο 

ζεκαζίαο (ηα κεκνλσκέλα ζηνηρεία ελφο πξντφληνο). Ο Lawson (1997) παξνπζηάδεη απηήλ 

ηελ ηδέα σο «γξακκαηηθή ηνπ ζρήκαηνο» θαη δείρλεη φηη απηνί νη θαλφλεο κπνξνχλ λα είλαη 

κηα ζεκαληηθή θαηεπζπληήξηα αξρή γηα νξηζκέλνπο ζρεδηαζηέο. Γηα κεξηθνχο, νη γεσκεηξηθέο 

θαη αλαινγηθέο πηπρέο γίλνληαη αθφκε θαη ζηφρνη, θαη θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν νη θαλφλεο 

γίλνληαη ε πξφζεζε. Απηφ ζπκβαίλεη γηα ηνλ αξρηηέθηνλα Richard MacCormac, δηάζεκν γηα 

πνιιά θηήξηα πνπ πεξηιακβάλνπλ ζπρλά θάπνην ζηνηρείν επαλάιεςεο πνπ ηζρπξίδεηαη πσο 

«ςάρλνπκε κηα ζαθή γεσκεηξηθή αλαινγία γηα ην πεξηερφκελν ηνπ πξνβιήκαηνο». (Lawson 

1997) 

2.5.1 Πξόζεζε: Γηαθνξνπνίεζε από ηα αληαγσληζηηθά πξντόληα 

Οη ζρεδηαζηέο δελ επηιέγνπλ πάληα ηε δηάθξηζε ησλ πξντφλησλ πνπ ζρεδηάδνπλ απφ 

απηά ησλ αληαγσληζηψλ. Παξαβιέπνληαο ηνπο πθηζηάκελνπο λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο, ε 

παξφκνηα κνξθή ηνπ πξντφληνο κε ηα αληαγσληζηηθά κπνξεί λα επηθέξεη πνιιά νθέιε. 

Δλδερνκέλσο νη θαηαλαισηέο κπεξδέςνπλ ην λέν πξντφλ κε απηφ ελφο ηζρπξνχ αληαγσληζηή 

θαη, ζπλεπψο, λα αγνξάζνπλ ην λέν πξντφλ ζθεπηφκελνη φηη απνθηνχλ ην πξντφλ ηνπ 

αληαγσληζηή. Αθφκα θαη φηαλ νη θαηαλαισηέο γλσξίδνπλ φηη ην πξντφλ πξνέξρεηαη απφ κηα 

άιιε επηρείξεζε, κπνξεί λα ππνζέζνπλ φηη ην πξντφλ θέξεη ηηο ίδηεο ή παξφκνηεο ηδηφηεηεο κε 

απηφ ηνπ αληαγσληζηή. Ο Monö (1997, φπσο παξαηίζεηαη ζηνπο Person et al., 2008) έρεη 

πξνηείλεη φηη νη ζρεδηαζηέο εμεηάδνπλ ηξεηο δηαζηάζεηο θαηά ηε ζρεδηαζηηθή δηεξγαζία ελφο 

λένπ πξντφληνο. Απηέο νη δηαζηάζεηο είλαη (1) ην portfolio ησλ πξντφλησλ, (2) ε αιιεινπρία 
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ζηηο γεληέο ησλ πξντφλησλ θαη (3) ηα πξντφληα ησλ αληαγσληζηψλ. Δθαξκφδνληαο απηφ ην 

πξφηππν ζηε δηαρείξηζε ζρεδίαζεο, ν Warell (2001, φπσο παξαηίζεηαη ζηνπο Person et al., 

2008) πξνηείλεη φηη νη ηξεηο δηαζηάζεηο κπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα 

ηνπνζεηήζνπλ έλα πξντφλ ζηελ αγνξά. Αθνινπζψληαο ην ζπιινγηζκφ ηνπ Warell 

παξαηεξείηαη κηα ζηξαηεγηθή ιήςεο ησλ αηζζεηηθψλ απνθάζεσλ πνπ εθδειψλεηαη σο 

απφθαζε δηαθνξνπνίεζεο ή νκνηφηεηαο ζε απηέο ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο. Χζηφζν, ζηνηρεία απφ 

πξνγελέζηεξε έξεπλα δείρλνπλ φηη κπνξνχλ λα ππάξμνπλ άιιεο βηψζηκεο ζηξαηεγηθέο 

πξνζδηνξηζκνχ, φπσο ε κίκεζε ησλ αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ ή ε δηαθνξνπνίεζε ελφο 

λένπ πξντφληνο απφ ηα ππάξρνληα ή ηα πξνεγνχκελα πξντφληα κηαο κάξθαο (Person et al., 

2008). 

Οη Person et al. (2008) δηαπηζηψλνπλ, κεηά απφ ηε δηεμαγσγή κηαο ζεηξάο 

ζπλεληεχμεσλ, φηη νη θχξηεο αηζζεηηθέο απνθάζεηο ζα κπνξνχζαλ λα πεξηγξαθνχλ απφ ηελ 

πξνζπάζεηα γηα νκνηφηεηα ή δηαθνξνπνίεζε. Σα απνηειέζκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ 

ζπκθψλεζαλ κε ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηνπ Monö πεξί ησλ απνθάζεσλ κνξθνπνίεζεο. Κάζε 

κηα απφ ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο αλαθέξζεθε απζφξκεηα απφ ηνπο δίδνληεο ζπλέληεπμε σο 

ζεκαληηθή πηπρή ζηηο πξνεγνχκελεο απνθάζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηελ αηζζεηηθή ησλ λέσλ 

πξντφλησλ. 

χκθσλα κε πξνεγνχκελεο αλαιχζεηο πνπ αλαθέξνπλ νη Person et al. (2008), νη 

αηζζεηηθέο απνθάζεηο επεξεάδνληαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο, εζσηεξηθνχο θαη 

εμσηεξηθνχο ηεο επηρείξεζεο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, νη δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηηο 

αηζζεηηθέο απνθάζεηο πνπ εθαξκφδεη ε «Nokia» (πνηθηιία ζηηο κνξθέο ησλ πξντφλησλ) θαη ε 

«Volvo» (κεγάιε νκνηφηεηα ζην ζχλνιν ησλ πξντφλησλ) έγθεηληαη ζε εμσηεξηθνχο 

παξάγνληεο, φπσο ν βαζκφο σξηκφηεηαο ηεο αγνξάο ζηα θηλεηά ηειεθψλα (κηθξφο) θαη ζηα 

απηνθίλεηα (κεγάινο), αληίζηνηρα.  ην ζεκείν απηφ, αλαιχνληαη ηέζζεξηο πεξηεθηηθφηεξνη 

παξάγνληεο πνπ θξίλνληαη ηδηαίηεξα ζρεηηθνί κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ ησλ 

Person et al. (2008) θαη πνπ είλαη αξθεηά αλεμάξηεηνη κεηαμχ ηνπο. Οη παξάγνληεο απηνί 

είλαη (1) ην ζηάδην ηνπ πξντφληνο ζηνλ θχθιν δσήο ηνπ, (2) ην κέγεζνο ηεο πνηθηιίαο ησλ 

πξντφλησλ ηεο εηαηξίαο, (3) ν ηχπνο ηεο αμίαο πνπ επηθνηλσλεί ζηνπο θαηαλαισηέο ην 

εκπνξηθφ ζήκα θαη (4) νη πφξνη πνπ κηα εηαηξία επελδχεη ζηελ εθηέιεζε ηεο ζρεδίαζεο. 

ηάδην ζηνλ θύθιν δσήο πξντόλησλ 

Έρεη πξνηαζεί φηη ε ζεκαζία ηεο αηζζεηηθήο ησλ πξντφλησλ απμάλεηαη κε ηνλ θχθιν 

δσήο ησλ πξντφλησλ, επεηδή ζε κηα νξηζκέλε ζηηγκή ζηνλ θχθιν δσήο, νη παξαγσγνί ζα 

έρνπλ επηηχρεη ηελ πςειή απφδνζε θαη ηα πνηνηηθά πξφηππα θαη, επνκέλσο, ν αληαγσληζκφο 

ζηελ ηερλνινγία θαη ηε ιεηηνπξγία γίλεηαη πην δχζθνινο (Levitt, 1965, φπσο παξαηίζεηαη 

ζηνπο Person et al., 2008). ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ Person et al. (2008), επαιεζεχηεθε φηη ε 
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ζεκαζία ηεο αηζζεηηθήο ησλ πξντφλησλ απμάλεηαη κε ηνλ θχθιν δσήο ησλ πξντφλησλ. 

Πεξηγξάθεθαλ επίζεο δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο γηα ηηο αηζζεηηθέο απνθάζεηο πνπ 

θαηαλεκήζεθαλ ζηνλ θχθιν δσήο πξντφλησλ. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε δηαθνξνπνίεζε έλαληη 

ησλ αληαγσληζηψλ θξίζεθε πςίζηεο ζεκαζίαο ζηηο ψξηκεο αγνξέο πνπ φιεο νη επηρεηξήζεηο 

έρνπλ πξφζβαζε ζε παξφκνηεο δπλαηφηεηεο θαηαζθεπήο. Παξάιιεια, πεξηγξάθεθε πψο κηα 

επηρείξεζε  ζηα αξρηθά ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο ησλ πξντφλησλ εθάξκνζε κηα ζαθή θαη 

επδηάθξηηε κνξθνπνίεζε (1) γηα λα βνεζήζεη ηνπο θαηαλαισηέο λα αλαγλσξίζνπλ ηα 

πξντφληα ηεο κάξθαο ηεο θαη (2) γηα λα εληζρχζεη ην νκαδηθφ πλεχκα κέζα ζηελ επηρείξεζή 

ηεο. Δληνχηνηο, ζεκεηψζεθε φηη αξθεηά ζχληνκα κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο εληαίαο 

κνξθνπνίεζεο, ε επηρείξεζε έπξεπε λα εθαξκφζεη δηαθνξεηηθέο κνξθέο γηα λα πξνζαξκφζεη 

ηηο απαηηήζεηο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο λα ζηνρεχζεη ηαπηφρξνλα γηα πνιιαπιά  ηκήκαηα 

πειαηψλ.  

Σα ζηάδηα σξηκφηεηαο ησλ πξντφλησλ κπνξνχλ λα ζέζνπλ ηηο πην ελδηαθέξνπζεο 

θαηαζηάζεηο γηα ηηο αηζζεηηθέο απνθάζεηο. ην ζηάδην ηεο αλάπηπμεο είλαη ζεκαληηθφ γηα κηα 

εηαηξία λα θαζηεξψζεη ηε ζέζε ηεο ζηελ αγνξά. ην ζηάδην ηεο σξηκφηεηαο, είλαη ζεκαληηθφ 

λα δηαηεξήζεη (θαη λα εληζρχζεη ελδερνκέλσο) ηε ζέζε ηεο, φηαλ ν αληαγσληζκφο γίλεηαη πην 

δχζθνινο ζην επίπεδν ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο ηερλνινγίαο.  

Μέγεζνο πνηθηιίαο ησλ πξντόλησλ 

Ο αξηζκφο ησλ πξντφλησλ πνπ δηαηίζεηαη απφ κηα εηαηξία επεξεάδεη κε ηε ζεηξά ηνπ ηηο 

αηζζεηηθέο απνθάζεηο. Ο κεγάινο αξηζκφο πξντφλησλ απνηειεί έλα ιφγν λα δηαθνξνπνηεζεί 

κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηεο ζπιινγήο ηεο. ε αληίζεζε, έλα πεξηνξηζκέλν ζχλνιν πξντφλησλ 

ζπληζηά έλα ιφγν λα πξνσζεζεί ε νκνηνγέλεηα κεηαμχ ηνπο.  

Αμία γηα ηνπο θαηαλαισηέο (value for consumers – positioning) 

Έλαο ηξίηνο παξάγνληαο είλαη ν ηχπνο ηεο αμίαο πνπ ην πξντφλ πξννξίδεηαη λα 

επηθνηλσλήζεη ζηελ αγνξά. Απηφο ν παξάγνληαο ζπλδέεηαη κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζέζεο 

ηνπ λένπ πξντφληνο θαη απνηειεί κηα ηζρπξή θαηεπζπληήξηα δχλακε πίζσ απφ πνιιέο 

αηζζεηηθέο απνθάζεηο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, νη Person et al. (2008) ηνλίδνπλ φηη κηα 

επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί βαζηθά ηξεηο ζηξαηεγηθέο ζρεηηθά κε ηε ιήςε ησλ αηζζεηηθψλ 

απνθάζεσλ. Σα λέν εηζαρζέληα πξντφληα ηεο επηρείξεζεο κνξθνπνηνχληαη ζπρλά παξφκνηα 

κε ηηο πξνγελέζηεξεο γελεέο ησλ πξντφλησλ θαη κεηαμχ ηνπο γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηνπο 

θαηαλαισηέο λα αλαγλσξίζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Δληνχηνηο, γηα πξντφληα πνπ βξίζθνληαη 

ζε κεζαία ηκήκαηα θαη νη ζηφρνη είλαη πςειφηεξνη γηα απηά, ε επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί κηα 

ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο, επεηδή απηά ηα πξντφληα απνηεινχλ ζπρλά «lifestyle 

accessories» (Person et al., 2008).  
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ε απηφ ην ζεκείν, είλαη δπλαηφ λα γίλεη κηα δηάθξηζε κεηαμχ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θαη ηνπ 

ζπκβνιηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ζέζεο. Απηέο νη δχν ζηξαηεγηθέο πξνζδηνξηζκνχ ζέζεο έρνπλ 

αλαθεξζεί απφ ηνπο Park et al. (1986) ζε ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε ηεο εηαηξηθήο ηαπηφηεηαο, 

αιιά φρη άκεζα ζε ζρέζε κε ηηο αηζζεηηθέο απνθάζεηο. Ο ιεηηνπξγηθφο πξνζδηνξηζκφο ζέζεο 

αλαθέξεηαη ζε έλα πξντφλ πνπ ηνπνζεηείηαη κε βάζε ηα ιεηηνπξγηθά νθέιε ηνπ. Ο 

ζπκβνιηθφο πξνζδηνξηζκφο ζέζεο αλαθέξεηαη ζε έλα πξντφλ πνπ ηνπνζεηείηαη σο κέζν γηα 

ηελ πξνζσπηθή έθθξαζε θαη ην γφεηξν. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε επηζπκία κεξηθψλ 

επηρεηξήζεσλ λα ηνπνζεηήζνπλ ην λέν πξντφλ σο φηη είλαη ζρεδηαζκέλν απφ έλα θεκηζκέλν 

θαιιηηέρλε ή ζρεδηαζηή, φπσο ν Philippe Starck. Παξάιιεια, έλα πξντφλ είλαη δπλαηφλ λα 

ηνπνζεηεζεί κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα έρεη θαη ιεηηνπξγηθέο θαη ζπκβνιηθέο έλλνηεο  γηα ηνλ 

θαηαλαισηή. 

Οη πόξνη γηα ηε ζρεδίαζε 

 Οη αηζζεηηθέο απνθάζεηο εμαξηψληαη ζεκαληηθά απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ πφξσλ. 

Οη Hubka & Eder (1996, φπσο παξαηίζεηαη ζηνπο Person et al., 2008) αλαγλσξίδνπλ ηε 

ζεκαζία απηνχ ηνπ παξάγνληα ζηελ αλάπηπμε ησλ λέσλ πξντφλησλ θαη εμεγνχλ πψο νη 

δηαζέζηκνη πφξνη γηα ην ζρέδην επεξεάδνπλ επξέσο ηε ζρεδηαζηηθή δiεξγαζία. Δπηπιένλ, ε 

εμάξηεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο αηζζεηηθήο απφ ηνπο πφξνπο αλαιχεηαη ζε κηα απηνβηνγξαθία 

απφ ην Sloan (1963/1996, φπσο παξαηίζεηαη ζηνπο Person et al., 2008 ). Ο Sloan πεξηγξάθεη 

πσο ε «General Motors» ρξεζηκνπνίεζε ζπζηεκαηηθά δεπηεξεχνπζεο αιιαγέο ζηε κνξθή 

πνπ ζπλεπάγνληαλ κε ρακειφηεξν θφζηνο, γηα λα θαζπζηεξήζεη ηελ αλάγθε λα εθηειέζεη 

ζεκαληηθέο αιιαγέο, πνπ ζπλδένληαη κε κεγαιχηεξεο δαπάλεο. Δπνκέλσο, νη επηρεηξήζεηο πνπ 

μνδεχνπλ ιηγφηεξνπο πφξνπο ζηε ζρεδίαζε επηιέγνπλ κεγαιχηεξε νκνηφηεηα ησλ πξντφλησλ 

ηνπο κε ηα αληαγσληζηηθά.  

Δθπαίδεπζε θαη εκπεηξία 

Η εθπαίδεπζε θαη ε εκπεηξία ησλ επαγγεικαηηψλ είλαη νη ηειεπηαίνη δχν παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηηο αηζζεηηθέο απνθάζεηο. Σν εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξφ ελδέρεηαη λα 

θπκαίλεηαη απφ ηε ζρεδίαζε, σο ην κάξθεηηλγθ θαη ηελ εθαξκνζκέλε κεραληθή. Οη 

ζρεδηαζηέο έρνπλ, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, έλαλ θξίζηκν ξφιν ζηε δηεξγαζία ζρεδίαζεο, αιιά 

δελ είλαη ην κφλν επάγγεικα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε ιήςε ησλ ελ ιφγσ απνθάζεσλ. 

πγρξφλσο, έρεη πξνηαζεί φηη ε πνηφηεηα ησλ απνθάζεσλ βειηηψλεηαη κε ηελ εκπεηξία 

(Person et al., 2008). Δπνκέλσο, ην εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν θαη ην επίπεδν ηεο εκπεηξίαο ησλ 

ζρεδηαζηψλ ζεσξνχληαη φηη παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ιήςε ησλ αηζζεηηθψλ απνθάζεσλ. 

2.6 ρεδηαζηηθέο απαηηήζεηο – θίλεηξα θαη πεξηνξηζκνί 

Οη ζρεδηαζηέο δε κεηαθξάδνπλ ειεχζεξα ηηο αηζζεηηθέο πξνζέζεηο ηνπο ζε 

νπνηαδήπνηε κνξθή επηιέγνπλ, επεηδή ε παξαγσγή ηεο κνξθήο ζηε ζρεδηαζηηθή δηεξγαζία 
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παξαθηλείηαη θαη πεξηνξίδεηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο. ηφρνο ησλ ζρεδηαζηψλ, επνκέλσο, 

είλαη λα θαηαζθεπάζνπλ αλαπαξαζηάζεηο ησλ πηζαλψλ κνξθψλ ησλ πξντφλησλ πνπ 

πξνζθέξνπλ θάπνηα επίιπζε απηψλ ησλ, ελδερνκέλσο, ζπγθξνπφκελσλ απαηηήζεσλ.   

Τπάξρνπλ ζρεδηαζηηθέο απαηηήζεηο πνπ παξαθηλνχλ ηηο αηζζεηηθέο πξνζέζεηο θαη 

θάπνηεο πνπ πεξηνξίδνπλ ηηο κνξθέο ησλ πξντφλησλ πνπ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ. Οη 

απαηηήζεηο ηαμηλνκνχληαη ζχκθσλα κε ηηο πεγέο απφ ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη: ιεηηνπξγία θαη 

ρξήζε, αμίεο θαη θιεξνλνκηά ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ, θαλφλεο θαη θαλνληζκνί, ηερλνινγία 

θαη ζπζηαηηθά ζηνηρεία, δηαδηθαζίεο παξαγσγήο θαη δαπάλεο, δηαλνκή θαη ιηαληθή πψιεζε. Ο 

πξνζδηνξηζκφο ησλ απαηηήζεσλ πνπ ζεσξνχληαη παξαθηλεηηθέο ή πεξηνξηζηηθέο πνηθίιεη 

κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ εξγαζηψλ, κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ζηαδίσλ ηεο ίδηαο εξγαζίαο 

θαη κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπκκεηερφλησλ. Γηα παξάδεηγκα, νη πξαθηηθέο ιεηηνπξγίεο 

κπνξεί ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο λα παξαθηλήζνπλ ην ζρεδηαζηή λα ηηο πξνβάιιεη θαη λα 

θαηαζηήζεη απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο αλαγλσξίζηκεο, ελψ άιινηε λα πεξηνξίζνπλ ην εχξνο ησλ 

πηζαλψλ κνξθψλ ηνπ πξντφληνο. Αληίζηνηρα, κπνξεί λα ζπκβεί θαη κε ηηο δηαζέζηκεο 

κεζφδνπο παξαγσγήο. Καηά ζπλέπεηα, ζε απηή ηελ ελφηεηα, ηα θίλεηξα θαη νη πεξηνξηζκνί 

θαηαηάζζνληαη καδί, γηαηί θάζε ζρεδηαζηηθή απαίηεζε κπνξεί λα ζεσξεζεί είηε σο θίλεηξν 

είηε σο πεξηνξηζκφο αλάινγα κε ην πιαίζην εθαξκνγήο ηεο.   

 

ρήκα 7: ρέζε κεηαμύ ησλ πξνζέζεσλ ησλ ζρεδηαζηώλ θαη ησλ θίλεηξσλ θαη πεξηνξηζκώλ 
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Λεηηνπξγία θαη ρξήζε 

Γηα λα δηθαηνινγήζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ αγνξά, ηα πξντφληα πξνζθέξνπλ αμία ζηνπο 

θαηαλαισηέο κέζσ ηεο παξνρήο θάπνηαο ρξεζηκφηεηαο ή ιεηηνπξγίαο. Δπνκέλσο, παξάιιεια 

κε ηηο πξνζζέζεηο ησλ ζρεδηαζηψλ, ψζηε νη ρξήζηεο λα θαηαλννχλ ηη είλαη έλα πξντφλ, πψο 

απηφ ιεηηνπξγεί θαη πψο ην ρεηξίδνληαη, νη ζρεδηαζηέο πξέπεη λα ππνινγίζνπλ θαη ηα 

πξαθηηθά δεηήκαηα ηνπ πξντφληνο. ε πνιιέο ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, απηή ε παξνρή 

ιεηηνπξγίαο κπνξεί λα έρεη πεξηνξίζεη ηελ επηξξνή ηεο κφλν ζηε κνξθή πξντφλησλ, αιιά ζηηο 

κεραληθέο ζπζθεπέο θαη ζηηο αξρηηεθηνληθέο κνξθέο ε επηξξνή ηεο κπνξεί λα είλαη 

εκθαλέζηεξε.  

Σα πξντφληα δελ αξθεί κφλν λα πξνζθέξνπλ ηελ θαηάιιειε ιεηηνπξγία, αιιά πξέπεη 

επίζεο λα ζρεδηαζηνχλ γηα λα επηηξέπνπλ ηελ θαηάιιειε πξφζβαζε, ιεηηνπξγία θαη 

ζπληήξεζε. Απηφ θαηεπζχλεη ηελ πξνζνρή ησλ ζρεδηαζηψλ πξνο ηνπο εξγνλνκηθνχο 

παξάγνληεο, φπσο ηα αλζξσπνκεηξηθά ζηνηρεία, ην πεξηβάιινλ θαη ην πιαίζην ρξήζεο θαη ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ. Η εξγνλνκία πεξηιακβάλεη ην ηαίξηαζκα ηνπ πξντφληνο κε ηηο 

ηθαλφηεηεο ηνπ ρξήζηε γηα λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε αζθάιεηα, απνδνηηθφηεηα θαη άλεζε θαηά 

ηε ρξήζε. Οη απαηηήζεηο απηέο έρνπλ άκεζε επίδξαζε ζηε κνξθή, επεξεάδνληαο 

ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ην βάξνο, ηελ επηθάλεηα θαη ην ζρήκα. Γηα παξάδεηγκα, ν Norman 

(2002) εμεηάδεη ηελ εξγνλνκία ζην πιαίζην ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο ρξήζεο (usage) θαη 

πξνηείλεη πσο ε κνξθή ησλ πξντφλησλ πξέπεη λα πεξηνξίδεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεζηψλ ζε 

απηφ πνπ είλαη νξζφ. Χο παξάδεηγκα ρξεζηκνπνηεί ην ςαιίδη, ζην νπνίν νη δχν ηξχπεο ζηε 

κνξθή ηνπ θαηαδεηθλχνπλ κε ζαθήλεηα πνπ πξέπεη λα ηνπνζεηήζεη ν ρξήζηεο ηα δάρηπιά 

ηνπ, νχηνο ψζηε λα επηηεπρζεί ε νξζή κεηαρείξηζή ηνπ.  

Καηά ηελ εμέηαζε ηέηνησλ δεηεκάησλ, νη ζρεδηαζηέο δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα θαη 

ζπκθηιηψλνπλ πνιινχο ζπγθξνπφκελνπο ζηφρνπο, ζπκβηβάδνληαο ζπρλά ηηο αηζζεηηθέο 

πξνζέζεηο ηνπο γηα πξαθηηθά πιενλεθηήκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο ζπλεληεχμεηο πνπ 

δηεμήρζεθαλ απφ ηνπο Crilly et al. (2009) δηαηππψλεηαη ραξαθηεξηζηηθά απφ έλα ζρεδηαζηή 

πσο ε φςε ηνπ «micro ‘pod’ hotel» πξνήιζε απφ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα (functionality) 

πεξηζζφηεξν απφ νηηδήπνηε άιιν θαη, επνκέλσο, νη αηζζεηηθέο απνθάζεηο βαζίζηεθαλ ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ πξντφληνο.  

Αμίεο θαη θιεξνλνκηά εκπνξηθώλ ζεκάησλ 

Σα δεηήκαηα ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο θαη ηεο εηαηξηθήο ηαπηφηεηαο θαηαιακβάλνπλ 

κηα ζέζε θεληξηθήο ζπνπδαηφηεηαο ζηελ επηρείξεζε θαη ην πξντφλ απνηειεί έλα απφ ηα θχξηα 

θαλάιηα κέζσ ηνπ νπνίνπ ε εηαηξηθή ηαπηφηεηα εθθξάδεηαη. πλεπψο, νη ζρεδηαζηέο 

ππνρξεψλνληαη κε ηελ αλάπηπμε ησλ πξντφλησλ, λα ππνζηεξίμνπλ ή λα επεθηείλνπλ ην 

εκπνξηθφ ζήκα. Η επηξξνή ζηε κνξθή είλαη, ζπλήζσο, άπιε θαη αθνξά γεληθέο ζεσξεηηθέο 
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αμίεο/αξρέο (values) κε ηηο νπνίεο ζπλδέεηαη ην εκπνξηθφ ζήκα. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, 

έλλνηεο φπσο ε ειεπζεξία, ε εκπηζηνζχλε, ε ξηδνζπαζηηθφηεηα θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα 

απνηεινχλ ηχπνπο ηδηνηήησλ κε ηνπο νπνίνπο εκπνξηθά ζήκαηα πξνζαλαηνιηζκέλα ζηνλ 

θαηαλαισηή (consumer- oriented brands) ηαπηίδνληαη θαη επηδηψθνπλ λα απνθηήζνπλ κέζσ 

ηεο ζπζρέηηζήο ηνπο κε ην εκπνξηθφ ζήκα. Η δηχιηζε ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο ζε ηέηνηεο 

πεξηγξαθηθέο ιέμεηο θιεηδηά θαζηεξψλεη έλα κήλπκα πνπ ην πξντφλ πξέπεη νπηηθά λα 

κεηαβηβάζεη.  

Παξάιιεια, ηα εκπνξηθά ζήκαηα δελ θαζνξίδνληαη κφλν απφ κηα ζπιινγή 

αθεξεκέλσλ αμηψλ, αιιά θαη απφ ην ζχλνιν ησλ ηξερφλησλ ή παιηφηεξσλ πξντφλησλ πνπ 

απνηεινχλ ηελ θιεξνλνκηά ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο. Με ηελ νπηηθή αλαθνξά ζε απηήλ ηελ 

θιεξνλνκηά, νη ζρεδηαζηέο επηδηψθνπλ λα θαηαζηήζνπλ ην πξντφλ αλαγλσξίζηκν σο 

παξάγσγν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο. Απηφ πξνηείλεη κηα γεληθή πθνινγηθή 

παιέηα, αιιά ηαπηφρξνλα θαζνξίδεη ηελ επεμεξγαζία ζπγθεθξηκέλσλ ιεηηνπξγηθψλ 

ζηνηρείσλ. πλεπψο, ελψ ε αλαθνξά ζε απηήλ ηελ πεγή ζρεδίαζεο κπνξεί λα εκπλεχζεη ην 

ζρεδηαζηή, κπνξεί, επίζεο, λα επηβιεζεί σο απαίηεζε πνπ είηε παξαθηλεί είηε πεξηνξίδεη ηελ 

παξαγσγή ηεο κνξθήο. Γηα παξάδεηγκα, έλαο ζρεδηαζηήο δήισζε ζηε ζπλέληεπμε ηνπ πσο 

έλαο πειάηεο δηέζεηε κηα ζπγθεθξηκέλε αηζζεηηθή θιεξνλνκηά θαη ε δηαηήξεζή ηεο είρε ηεζεί 

ξεηά εμ’ αξρήο σο ζρεδηαζηηθή απαίηεζε (Crilly et al., 2009). 

Καλόλεο θαη λνκηθέο ξπζκίζεηο (regulations) 

Πέξα απφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο, ηα πξντφληα 

πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε κηα ζεηξά λνκηθψλ θαη ξπζκηζηηθψλ νδεγηψλ. Ιδηαίηεξα 

ζρεηηθέο κε ηελ παξνχζα κειέηε, είλαη εθείλεο νη νδεγίεο πνπ είηε άκεζα είηε έκκεζα 

επεξεάδνπλ ηα νπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, κεγάιν κέξνο 

ηνπ βηνκεραληθνχ εμνπιηζκνχ ειέγρεηαη απφ πξφηππα πξντφλησλ πνπ εμαζθαιίδνπλ αζθαιή 

ρξήζε θαη ζπληήξεζε. Αθ' ελφο ηέηνηα πξφηππα κπνξνχλ ξεηά λα θαζνξίζνπλ θπζηθέο 

ηδηφηεηεο φπσο ην κέγεζνο, ην ρξψκα θαη ηε ζέζε ησλ ζπζηαηηθψλ κεξψλ, αθεηέξνπ κπνξνχλ 

λα ελζαξξχλνπλ ηνπο ζρεδηαζηέο λα ππνγξακκίζνπλ φηη ην πξντφλ θέξεη ραξαθηεξηζηηθά 

ζρεηηθά κε ηε ζπκκφξθσζε ζηνπο θαλφλεο. Δθηφο απφ εθείλεο ηηο νδεγίεο πνπ δηεπθξηλίδνπλ 

ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ, ππάξρνπλ επίζεο εθείλεο πνπ δηεπθξηλίδνπλ πνηεο 

κνξθέο πξέπεη λα απνθεπρζνχλ. Γηα παξάδεηγκα, ππάξρεη κηα απαίηεζε γηα ην πξντφλ λα 

δηαθξίλεηαη νπηηθά απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπ, είηε γηα ιφγνπο πλεπκαηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ 

ζρεδίνπ, είηε γηα παξαβίαζε ήδε πξνζηαηεπκέλσλ ζρεδίσλ. 

Ο Bloch (1995) ηζρπξίδεηαη ραξαθηεξηζηηθά πσο απηέο νη ξπζκίζεηο αθνξνχλ εθείλνπο 

ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ δελ έρνπλ θακία επειημία θαη ν ζρεδηαζηήο πξέπεη λα ππαθνχζεη 

απζηεξά ζε απηνχο. Γηα παξάδεηγκα, ζε ηξφθηκα ή πνηά ππάξρνπλ θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ηε 
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ζπζθεπαζία θαη πνπ ζρεηίδνληαη, ηφζν κε ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή, φζν θαη κε απηή 

ηνπ πεξηβάιινληνο. Παξ’ φιν πνπ νη πεξηζζφηεξνη θαλφλεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη 

εμσηεξηθά επηβεβιεκέλνη, κηα εηαηξία ελδέρεηαη λα επηβάιιεη πξφζζεηνπο εζσηεξηθνχο 

ζρεδηαζηηθνχο θαλφλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην «liability» ηνπ πξντφληνο (product liability). 

Δπεηδή, ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο, δελ κπνξεί πιένλ λα θαηεγνξεζεί ν ρξήζηεο γηα 

αθαηάιιειε θη απξφζεθηε ρξήζε, είλαη επζχλε ησλ ζρεδηαζηψλ λα πξνβιέςνπλ κηα αδφθηκε 

ή εζθαικέλε ρξήζε θαη λα ηελ απνηξέςνπλ κε θαηάιιεια ζρεδηαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά.     

Σερλνινγία θαη ζπζηαηηθά 

Δηδηθά ζηελ αγνξά πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε ιεηηνπξγία, ηα πξντφληα 

αληαγσλίδνληαη ζπρλά ζηε βάζε ηεο ηερλνινγηθήο εμέιημήο ηνπο. Δάλ ε ηερλνινγία είλαη έλαο 

βαζηθφο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ηεο θαηαλαισηηθήο αμηνιφγεζεο, νη ζρεδηαζηέο κπνξεί λα 

πξνζπαζήζνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε κνξθή ελφο πξντφληνο γηα λα ππνγξακκίζνπλ ηελ 

ειινρεχνπζα ηερλνινγία ηνπ. 

Οη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο γηα έλα πξντφλ πξέπεη λα ζπκπίπηνπλ ηθαλνπνηεηηθά κε ηα 

ππάξρνληα πξντφληα θαη ηηο ηερλνινγίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, έλα ζχλνιν θπζηθψλ 

πεξηνξηζκψλ επηβάιιεηαη απφ ηα ζηνηρεία πνπ ην πξντφλ πξέπεη λα πεξηέρεη ή κε ηα νπνία 

πξέπεη λα ζπλδεζεί. Απηφ νδεγεί ην ζρεδηαζηή ζε κηα άζθεζε ζπζθεπαζίαο, φπνπ ε κνξθή 

ησλ πξντφλησλ θαζνξίδεηαη κεξηθψο απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππαξρφλησλ ζπζηεκάησλ, 

πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε κνξθή ηνπο θαη ην κέγεζνο ηνπο, αιιά θαη ηδηφηεηεο φπσο ε κάδα, ε 

παξαγσγή ζεξκφηεηαο θαη νη απαηηήζεηο ζπλδεζηκφηεηαο. Με ηε ζπλεηδεηνπνίεζε θαη 

εμαζθάιηζε απηψλ ησλ ηερληθψλ πεξηνξηζκψλ, νη ζρεδηαζηέο κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ κε ηελ 

εμεξεχλεζε ηνπ ππνζπλφινπ ησλ κνξθψλ πνπ είλαη ξεαιηζηηθά εθηθηέο. 

Μέζνδνη παξαγσγήο θαη δαπάλεο 

Σν ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ κεζφδσλ θαηαζθεπήο επεξεάδεη έληνλα ηελ πηζαλή θαη 

ηειηθή κνξθή ησλ πξντφλησλ. Οη ζρεδηαζηέο πξέπεη επνκέλσο λα ιάβνπλ ππ’ φςηλ ηνπο 

παξάγνληεο, φπσο νη πεξηνξηζκνί ζηελ παξαγσγή ησλ θαηαζθεπαζηψλ, ε ρξήζε 

πξνηηκεκέλσλ πξνκεζεπηψλ θαη θαζηεξσκέλεο κέζνδνη θαηαζθεπήο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. 

Σέηνηεο εθηηκήζεηο επεξεάδνπλ ηε κνξθή ησλ πξντφλησλ, επεηδή ε επηινγή θαη ε εθαξκνγή 

ηδηαίηεξσλ κεζφδσλ πξνσζεί ηε ζρεδίαζε ζπγθεθξηκέλσλ κνξθψλ.  

Γελ είλαη κφλν νη ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο ησλ κεζφδσλ παξαγσγήο πνπ επεξεάδνπλ ηε 

κνξθή ησλ πξντφλησλ, αιιά θαη νη δαπάλεο πνπ ζπλδένληαη κε εθείλεο ηηο κεζφδνπο. 

Δπνκέλσο, ν αξηζκφο, ην κέγεζνο θαη ε πνιππινθφηεηα ησλ εξγαιείσλ παξαγσγήο πνπ 

απαηηνχληαη κπνξνχλ λα ελεξγήζνπλ σο ζεκαληηθφο πεξηνξηζκφο ζηηο κνξθέο πνπ είλαη 

εθηθηέο. Υαξαθηεξηζηηθά, επηζεκαίλεηαη απφ έλα ζρεδηαζηή (Crilly et al., 2009) πσο αθφκα 

θη αλ επηηπγράλεηαη πςειφ αηζζεηηθφ απνηέιεζκα ζε έλα πξντφλ, πξέπεη λα επηηπγράλεηαη κηα 
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ηζνξξνπία κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θφζηνπο. Οη ζρεδηαζηέο πξέπεη λα επηιέγνπλ πιηθά θαη 

ζρήκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηνπο πφξνπο θαη ην θφζηνο παξαγσγήο πνπ πεξηνξίδνπλ ην εχξνο 

ησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ πνπ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζην πξντφλ. 

Γηαλνκή θαη Ληαληθή πώιεζε  

ηα πξντφληα ησλ νπνίσλ νη δαπάλεο δηαλνκήο ηνπο ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ 

ηειηθή ηηκή ηνπο, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα πξντφληα κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζεσξείηαη 

έλαο άιινο ηζρπξφο παξάγνληαο ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο κνξθήο ηνπο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε 

πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη απφ νξηζκέλνπο πξνκεζεπηέο λα απμήζνπλ ην πιήζνο ησλ πξντφλησλ 

ζηα κεηαθνξηθά εκπνξεπκαηνθηβψηηα, ελζαξξχλεη ηε ζρεδίαζε ζπλεπηπγκέλσλ (compact) 

πξντφλησλ κε αλαδηπινχκελα  ζηνηρεία.  

ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θαη επεηδή ηα πξντφληα δηαηίζεληαη θαη πσινχληαη ζπρλά απφ 

δηάθνξνπο ηξίηνπο (έκκεζνπο) πσιεηέο, νη ζρεδηαζηέο πξέπεη λα εμεηάζνπλ ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ ζπζηήκαηνο επίδεημεο / παξνπζίαζεο πνπ εθαξκφδεη ν εθάζηνηε πσιεηήο, εάλ απηφ είλαη 

έλα ξάθη, έλαο έληππνο θαηάινγνο ή κηα ηζηνζειίδα. Σέηνηα δεηήκαηα επηβάιινπλ 

πξφζζεηνπο πεξηνξηζκνχο ζηε κνξθή ησλ πξντφλησλ, επεηδή επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν 

ζπζθεπαζίαο  θαη παξνπζίαζήο ηνπο θαη ηελ επηινγή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ θαη 

ηδηνηήησλ ζηα νπνία πξέπεη λα δνζεί έκθαζε.  

πκπεξαζκαηηθά, δηαπηζηψλεηαη πσο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ αηζζεηηθψλ απνθάζεσλ 

ησλ ζρεδηαζηψλ δελ αξθεί ε γλψζε θαη ν απνινγηζκφο ησλ πξνζέζεψλ ηνπο, γηαηί φπσο 

απνδείρηεθε απηέο επεξεάδνληαη αλαπφθεπθηα απφ κηα ζεηξά ζρεδηαζηηθψλ απαηηήζεσλ πνπ 

ιεηηνπξγνχλ είηε παξαθηλεηηθά, είηε πεξηνξηζηηθά.  

2.7 Αλαπαξαζηάζεηο ησλ πξντόλησλ 

Πξνθεηκέλνπ λα κεηαθξάζνπλ ηηο αηζζεηηθέο πξνζέζεηο ηνπο ζε ζρέδηα, νη ζρεδηαζηέο 

εθαξκφδνπλ κηα πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ νπηηθνπνίεζεο (visualization). Απηέο 

πεξηιακβάλνπλ ηε ζπιινγή δηάθνξσλ πιηθψλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ πηπρέο ηνπ πιαηζίνπ, 

ηνπ ραξαθηήξα θαη ηνπ χθνπο (π.ρ. moodboards) θαη ηελ παξαγσγή δηζδηάζηαησλ ζρεδίσλ 

(π.ρ. ζθίηζα) θαη ηξηζδηάζηαησλ αληηθείκελσλ (π.ρ. καθέηεο ή foam models). Δθηφο απφ απηά 

ηα απηά ρεηξνπνίεηα αληηθείκελα, ππάξρνπλ επίζεο εθήκεξεο απεηθνλίζεηο (π.ρ. ρεηξνλνκίεο) 

πνπ πξνζθέξνπλ κηα νπηηθή πεξηγξαθή ησλ πηζαλψλ κνξθψλ, ελψ ηαπηφρξνλα δελ 

θαηαρσξείηαη θαλέλα θπζηθφ αξρείν ηεο πξνηεηλφκελεο κνξθήο θαη θιίκαθαο ηνπ πξντφληνο.  

Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαζηάζεηο, ηελ αθξίβεηα ζηελ απφδνζε ή ηε κνληκφηεηά ηνπο, νη 

ζρεδηαζηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο γηα λα θαηαγξάςνπλ ηηο ηδέεο ηνπο, λα 

ηηο αλαπηχμνπλ ζε πξνηεηλφκελεο κνξθέο θαη λα κεηαβηβάζνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο ζε άιινπο 

ελδηαθεξφκελνπο αλζξψπνπο. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο επεξεάδνπλ ηελ πξνθχπηνπζα κνξθή 

ησλ πξντφλησλ κε ηξεηο δηαθεθξηκέλνπο ηξφπνπο. Αξρηθά, νη αλαπαξαζηάζεηο επηηξέπνπλ 
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ζηνπο ζρεδηαζηέο λα εξεπλήζνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ πξνζέζεψλ ηνπο θαη ησλ κνξθψλ κε 

ηηο νπνίεο απηέο κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ. Δπηπιένλ, νη ζρεδηαζηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 

αλαπαξαζηάζεηο γηα λα πείζνπλ ηνπο άιινπο ελδηαθεξφκελνπο φηη νη πξνζέζεηο ηνπο είλαη 

θαηάιιειεο θαη φηη νη πξνηεηλφκελεο θαη πξνθχπηνπζεο κνξθέο εθθξάδνπλ εθείλεο ηηο 

πξνζέζεηο απνηειεζκαηηθά. Σέινο, νη δηαθνξεηηθέο κέζνδνη αλαπαξάζηαζεο θαζνξίδνπλ απφ 

κφλεο ηνπο ηηο κνξθέο ησλ πξντφλησλ πνπ είλαη πην πηζαλφ λα πξνηαζνχλ. Κάζε ζπλέπεηα πνπ 

αλαθέξζεθε, ζπδεηείηαη πεξαηηέξσ ζηε ζπλέρεηα, πξνηνχ αλαιπζνχλ νη νπηηθέο πεγέο πνπ 

βαζίδνληαη νη ζρεδηαζηέο φηαλ θαηαζθεπάδνπλ απηέο ηηο αλαπαξαζηάζεηο. 

 

ρήκα 8: ρέζε κεηαμύ ησλ πξνζέζεσλ ησλ ζρεδηαζηώλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ νπηηθνπνίεζεο 

Γηεξεπλεηηθέο ζπλέπεηεο 

Ο θαζνξηζκφο ηεο κνξθήο πξντφλησλ πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία πξνζσξηλψλ 

δηεξεπλεηηθψλ απεηθνλίζεσλ πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο ζρεδηαζηέο λα θαηαγξάςνπλ γξήγνξα ηηο 

ηδέεο ηνπο θαη λα αλαπηχμνπλ ηηο ηδέεο ηνπο ζε εθαξκφζηκεο ιχζεηο. Οη κνξθέο πνπ 

πξνηείλνληαη ζε ηέηνηεο απεηθνλίζεηο θξίλνληαη κε βάζε ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα πξνθαιέζνπλ 

ηηο απνθξίζεηο πνπ έρνπλ ηεζεί θαη γηα ηηο νπνίεο πξννξίδνληαη, ελψ ηαπηφρξνλα λα 

ηθαλνπνηήζνπλ θαη λα πξνζαξκφζνπλ ηνπο δηάθνξνπο πεξηνξηζκνχο πνπ επηβάιινληαη. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο απεηθφληζεο επνκέλσο, δηακνξθψλνπλ ην πξντφλ, θαζψο νξίδνπλ ην 

δηάζηεκα κέζα ζην νπνίν νη ζρεδηαζηέο  κπνξνχλ λα αλαθαιχςνπλ ηηο κνξθέο πξντφλησλ πνπ 

ζεσξνχλ φηη ηθαλνπνηνχλ θαιχηεξα ηηο πξνζέζεηο ηνπο.  

Καηά ηελ θαηαζθεπή ησλ νπηηθψλ απεηθνλίζεσλ, νη ζρεδηαζηέο δελ εξεπλνχλ κφλν ηε 

δπλαηφηεηα ηεο κνξθήο λα απνζπάζεη ηελ πξνηηζέκελε απφθξηζε, αιιά θαη ηελ ηζρχ θαη ηελ 

εγθπξφηεηα εθείλσλ ησλ πξνζέζεσλ. πλεπψο, νη πξνζέζεηο δηακνξθψλνληαη θαη 

αλαδηακνξθψλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο απεηθφληζεο θαζψο νη 

ζρεδηαζηέο κειεηνχλ ηελ απφθξηζή ηνπο ζηηο απεηθνλίζεηο πνπ θαηαζθεπάδνπλ. Δπνκέλσο, νη 

δξαζηεξηφηεηεο απεηθφληζεο επεξεάδνπλ ηε κνξθή ηνπ πξντφληνο, αθνχ πξνσζνχλ ηελ 
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αλαζεψξεζε ησλ πξνζέζεσλ θαη ηελ αλαλέσζε ηεο εμεξεχλεζεο ησλ κνξθψλ πνπ 

ηθαλνπνηνχλ εθείλεο ηηο πξνζέζεηο. 

Ρεηνξηθέο ζπλέπεηεο 

Η ζρεδηαζηηθή δηεξγαζία απνηειείηαη απφ ηελ επηθνηλσλία αλάκεζα ζηα κέιε ηεο 

ζρεδηαζηηθήο νκάδαο θαη κεηαμχ ηεο ζρεδηαζηηθήο νκάδαο θαη ησλ άιισλ ελδηαθεξφκελσλ 

ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πειαηψλ, ησλ θαηαζθεπαζηψλ, ησλ 

ιηαλνπσιεηψλ θαη ησλ εκπφξσλ. Οη νπηηθέο απεηθνλίζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

δηεπθνιχλνπλ απηήλ ηελ επηθνηλσλία, εηδηθά φζνλ αθνξά ηε δηαπξαγκάηεπζε ησλ 

ζρεδηαζηηθψλ θαηεπζχλζεσλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ. ε απηφ ην πιαίζην, νη νπηηθέο 

απεηθνλίζεηο εμππεξεηνχλ κηα ξεηνξηθή ιεηηνπξγία, δεδνκέλνπ φηη νη ζρεδηαζηέο ηηο 

ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα πείζνπλ ηνπο άιινπο γηα ηηο πξνηηζέκελεο απνθξίζεηο θαη ηηο κνξθέο 

ησλ πξντφλησλ πνπ ζα απνζπάζνπλ εθείλεο ηηο απνθξίζεηο. πλεπψο, ε ηθαλφηεηα ησλ 

ζρεδηαζηψλ λα δηθαηνινγήζνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο θαη λα ππεξαζπίζνπλ ηηο πξνζέζεηο ηνπο, 

εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα θαηαζθεπάζνπλ ηηο θαηάιιειεο απεηθνλίζεηο. Η 

επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεζφδνπ απεηθφληζεο εμαξηάηαη απφ ηελ πηπρή ηεο ζρεδίαζεο πνπ 

πξφθεηηαη λα ππνγξακκηζηεί θαη ην επίπεδν εκπινθήο πνπ επηδηψθεηαη απφ ηνπο άιινπο 

ζπκκεηέρνληεο. ηηο ζπλεληεχμεηο πνπ δηεμήρζεθαλ απφ ηνπο Crilly et al. (2009), έλαο 

ζρεδηαζηήο ππνζηεξίδεη πσο φηαλ παξνπζηάδεηαη έλα ζρέδην γηα έλα πξντφλ κε δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο, νη άλζξσπνη ζα αληαπνθξηζνχλ ζε απηφ αληίζηνηρα κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, 

νπφηε εάλ επηζπκεί λα επηθεληξψζεη ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ ίδηα ηε κνξθή ηνπ, ηφηε ην βάθεη 

άζπξν. ε άιιε πεξίπησζε, εάλ επηδηψθεη λα δνζεί έκθαζε ζηα πιηθά ηνπ, επηιέγεη λα ηα 

αλαδείμεη.  

Παξάιιεια κε ηνπο ζρεδηαζηέο, άιινη ζπκκεηέρνληεο, φπσο ν πειάηεο, κπνξνχλ 

επίζεο λα παξέρνπλ νπηηθφ πιηθφ απφ κφλνη ηνπο ή σο απνηέιεζκα ζπλεξγαζίαο καδί κε ηνπο 

ζρεδηαζηέο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, εηζαθνχνληαη νη πξνηάζεηο, νη γλψκεο θαη νη πξνηηκήζεηο ησλ 

ππφινηπσλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαπξαγκάηεπζε ηεο κνξθήο. Παξά ην γεγνλφο φηη απηέο νη 

απεηθνλίζεηο δελ πξνέξρνληαη εμ νινθιήξνπ θαη απαξαηηήησο απφ ηνπο ζρεδηαζηέο, είλαη 

δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ξεηνξηθά θαη λα επεξεάζνπλ ηε κνξθή ηνπ πξντφληνο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, θαηαδεηθλχνληαο φηη νη απφςεηο ησλ άιισλ ζπκκεηερφλησλ έρνπλ εθηηκεζεί, 

ππνινγηζηεί θαη ελζσκαησζεί ζηελ ηειηθή κνξθή ηνπ πξντφληνο, επηηξέπεη ζηνπο ζρεδηαζηέο 

λα ηθαλνπνηήζνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ρσξίο λα επεξεαζηεί ζεκαληηθά ε εκπεηξία ηνπ 

θαηαλαισηή.  

Αηηηνθξαηηθέο ζπλέπεηεο 

Οη ζρεδηαζηέο ρξεζηκνπνηνχλ κηα επξεία πνηθηιία ηερληθψλ νπηηθνπνίεζεο θαηά ηελ 

θαηαζθεπή ησλ απεηθνλίζεσλ ηεο κνξθήο ησλ πξντφλησλ. Απηέο πεξηιακβάλνπλ ζθίηζα ζε 
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ραξηί, καθέηεο, κεζφδνπο κε αθξφ, άξγηιν θαη μχιν, θ.α. Πέξα απφ ηέηνηεο ρεηξσλαθηηθέο 

πξαθηηθέο, νη ζρεδηαζηέο ρξεζηκνπνηνχλ επίζεο ινγηζκηθφ φπσο ην computer-aided design 

(CAD) γηα λα δηακνξθψζνπλ θαη λα κνληεινπνηήζνπλ ην πξντφλ θαη λα παξάγνπλ θπζηθά 

πξφηππα θαηεπζείαλ κέζσ ςεθηαθψλ αξρείσλ. Δίηε κε ειεχζεξν ρέξη, είηε κε ηε βνήζεηα ηνπ 

ππνινγηζηή, νη δηαθνξεηηθέο κέζνδνη νπηηθνπνίεζεο πνπ πηνζεηνχλ νη ζρεδηαζηέο 

ζπκβάιινπλ ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο κνξθήο, ηεο θιίκαθαο θαη ηεο νινθιήξσζεο ηνπ πξντφληνο. 

Παξ’ φια απηά, απηέο νη κέζνδνη δελ είλαη νπδέηεξεο, φζνλ αθνξά ηε κνξθή ησλ πξντφλησλ 

θαη ηα πξντφληα ζηα νπνία θαηαιήγνπλ δελ παξακέλνπλ απξφζβιεηα θαη αλεπεξέαζηα απφ 

ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή ηνπο. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη 

δηαθνξεηηθέο κέζνδνη, εηδηθά εθείλεο πνπ βαζίδνληαη ζε ινγηζκηθφ ηνπ ππνινγηζηή, θέξνπλ 

μερσξηζηνχλ πεξηνξηζκνχο θαη πξνσζνχλ ηε ρξήζε νξηζκέλσλ επεμεξγαζηψλ κνξθήο. 

πλεπψο, ε κνξθή ησλ πξντφλησλ δελ θαζνξίδεηαη κφλν απφ ην πεξηερφκελν ησλ 

απεηθνλίζεσλ πνπ θαηαζθεπάδνληαη, αιιά θαη απφ ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ θαηαζθεπή ηνπο. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη έλαο ζρεδηαζηήο ζηε κειέηε ησλ  Crilly 

et al. (2009), είλαη δπλαηφ λα αλαγλσξηζηεί ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ινγηζκηθνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηελ φςε θαη κφλν ηνπ πξντφληνο 

2.8 Οπηηθέο αλαθνξέο 

Καηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αηζζεηηθψλ πξνζέζεσλ θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ απεηθνλίζεσλ 

ησλ κνξθψλ πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο αληίζηνηρεο πξνζέζεηο, νη ζρεδηαζηέο αλαθέξνληαη ζε έλα 

ζχλνιν νπηηθψλ πεγψλ πνπ θαζνδεγνχλ ηελ εξγαζία ηνπο. Απηέο νη πεγέο κπνξεί λα 

πξνέξρνληαη απφ ζρεδφλ νπνηαδήπνηε ζθαίξα, αιιά ζπλήζσο πεξηιακβάλνπλ παξφκνηα 

πξντφληα (π.ρ. απφ κέζα απφ ηελ ίδηα θαηεγνξία), αλφκνηα πξντφληα (π.ρ. απφ άιιεο 

θαηεγνξίεο), ηζηνξηθά θαη θαζηεξσκέλα ζηελ αγνξά πξντφληα (π.ρ. αληηθείκελα ελφο 

πνιηηηζκνχ) θαη κε-πξντφληα (π.ρ. θπζηθά αληηθείκελα) ή νξγαληθέο θφξκεο. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα απηψλ ησλ πεγψλ, ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ, ελζσκαηψλνληαη ζηε 

ζρεδίαζε θαη νη αηζζεηηθέο απνθάζεηο, επνκέλσο, επεξεάδνληαη απφ ηηο νπηηθέο αλαθνξέο. 
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ρήκα 9: Η επηξξνή ησλ νπηηθώλ αλαθνξώλ 

ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, νη νπηηθέο αλαθνξέο γίλνληαη κε ηελ πξνζδνθία φηη ζα 

αλαγλσξηζηνχλ ζαθψο ζηελ ηειηθή κνξθή ηνπ πξντφληνο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, νη 

ζρεδηαζηέο κπνξεί λα πηνζεηήζνπλ ηε κεηαθνξά ηεο αθνινπζίαο ησλ ρξσκάησλ ελφο 

θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε (πξάζηλν - πνξηνθαιί - θφθθηλν) σο έλδεημε γηα ηε κεηαβνιή ηεο 

θαηάζηαζεο αζθαιείαο κηαο ζπζθεπήο. Δλαιιαθηηθά, θαη ζπρλφηεξα, κπνξνχλ λα ζηνρεχνπλ 

λα επεξεάζνπλ ππνζπλείδεηα ηελ θαηαλαισηηθή απφθξηζε επηθαιψληαο αλεπαίζζεηα 

επηιεγκέλεο αλαθνξέο. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, νη νπηηθέο αλαθνξέο πξννξίδνληαη λα 

επεξεάζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα βησζεί ε κνξθή ησλ πξντφλησλ, δίρσο λα πξννξίδεηαη 

γίλνπλ αληηιεπηέο. 

Με ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ κνξθψλ πνπ απνζπνχλ ηελ πξνηηζέκελε απφθξηζε, είηε κε 

ζπγθεθξηκέλεο ιεπηνκέξεηεο είηε ηε γεληθή εληχπσζε, νη ζρεδηαζηέο κπνξνχλ λα πηνζεηήζνπλ 

ή λα πξνζαξκφζνπλ ηηο ππάξρνπζεο ιχζεηο. Απηφ κπνξεί λα βνεζήζεη λα δηεπθξηλίζεη ηη είλαη 

ην πξντφλ θαη ηη θάλεη, πψο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη απφ φπνπ (ή πνηνπο) πξνέξρεηαη. 

Καη’ επέθηαζε, νη αλαθνξέο πηνζεηνχληαη επίζεο γηα λα ππνγξακκίζνπλ ηδηφηεηεο πνπ ην 

πξντφλ θαηέρεη ή ηδηφηεηεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ εθείλνπο πνπ ην θαηέρνπλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ε αλαθνξά ζε πξντφληα πνπ είλαη ήδε ζπλδεδεκέλα κε ζπγθεθξηκέλεο ηδηφηεηεο θαη αμίεο, 

κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε ζρεδίαζε κνξθψλ ζηηο νπνίεο ζα απνδνζνχλ θαη’ επέθηαζε νη ίδηεο 

ηδηφηεηεο. 

2.9 Δπηξξνέο κεηξηαζκνύ (moderating influences) 

Όπσο έρεη ήδε ζπδεηεζεί, νη ζρεδηαζηέο ζρεκαηίδνπλ κηα εηθφλα θαη κηα ηδέα γηα ηνπο 

θαηαλαισηέο γηα ηνπο νπνίνπο πξννξίδνληαη ηα πξντφληα πνπ ζρεδηάδνπλ. Σαπηφρξνλα, έρνπλ 

νξίζεη νξηζκέλεο πξνζέζεηο γηα ηνλ επηζπκεηφ ηξφπν απφθξηζεο ησλ θαηαλαισηψλ θαη έρνπλ 

θαηαζθεπάζεη απεηθνλίζεηο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηηο κνξθέο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα 
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πξνθαιέζνπλ ηηο αλάινγεο απνθξίζεηο. Χζηφζν, ππάξρνπλ πνιινί παξάγνληεο πνπ κεηψλνπλ 

ηελ πηζαλφηεηα ησλ πξνζέζεσλ ησλ ζρεδηαζηψλ λα ηαπηηζηνχλ κε ηηο πξαγκαηηθέο 

απνθξίζεηο ησλ θαηαλαισηψλ. Οη επηξξνέο κεηξηαζκνχ ελεξγνχλ κε πνιινχο ηξφπνπο, 

επεξεάδνληαο ηηο πξνζέζεηο, ηελ εξκελεία ησλ πξνζέζεσλ ζηηο κνξθέο θαη ηνλ ηξφπν πνπ νη 

κνξθέο πξαγκαηψλνληαη θαη παξαδίδνληαη ζηνλ θαηαλαισηή. Αληίζεηα απφ ηνπο 

ζρεδηαζηηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ πξνζαξκφδνληαη ζθφπηκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζρεδηαζηηθήο δηεξγαζίαο, νη επηξξνέο κεηξηαζκνχ είλαη απξφβιεπηεο, απαξαηήξεηεο, κε 

αλαγλσξίζηκεο, ή αιιηψο πέξα απφ ηνλ έιεγρν ησλ ζρεδηαζηψλ.  

ηε ζπλέρεηα, ηα δηαθνξεηηθά είδε επηξξνψλ κεηξηαζκνχ ηαμηλνκνχληαη θαη 

αλαιχνληαη ζχκθσλα κε ηελ πξνέιεπζή ηνπο: ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρεδηαζηψλ πνπ 

απνηεινχλ ηε ζρεδηαζηηθή νκάδα, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πειάηε θαη ησλ άιισλ 

ζπκκεηερφλησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εξγαζία, ηηο απξφβιεπηεο ζπλέπεηεο ηεο 

θαηαλαισηηθήο ζπκκεηνρήο, ηνπο πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο ηεο εξγαζίαο, ηελ παξαγσγή θαη 

ηελ παξνπζίαζε ηνπ πξντφληνο. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρεδηαζηώλ θαη ησλ ζρεδηαζηηθώλ νκάδσλ 

Σα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρεδηαζηψλ έρνπλ ηζρπξή επηξξνή ζε θάζε ζηάδην 

ηεο ζρεδηαζηηθήο δηεξγαζίαο θαη απνηεινχλ θαη’ επέθηαζε έλαλ απφ ηνπο ηζρπξφηεξνπο 

παξάγνληεο επηξξνήο ζηε ιήςε ησλ αηζζεηηθψλ απνθάζεσλ. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά 

πεξηιακβάλνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ ζρεδηαζηψλ ζε πξνεγνχκελεο αλάινγεο εξγαζίεο θαη ηε 

γλψζε πνπ θαηέρνπλ γηα φιεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ ησλ πξνζέζεσλ 

θαη ησλ εξκελεηψλ απηψλ. ε ζπλδπαζκφ κε απηά ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εκπεηξία, ε ζρεδηαζηηθή δηεξγαζία επεξεάδεηαη, επίζεο, απφ ηηο πξνζσπηθέο πξνηηκήζεηο ησλ 

ζρεδηαζηψλ. Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν απηφ νη πξνηηκήζεηο απηέο εληζρχνληαη θαη απνθηνχλ 

βαξχηεηα εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ «authorship» πνπ απνδίδεηαη ζην ζρεδηαζηή. ε έλα 

επίπεδν βξίζθνληαη νη θαιιηηέρλεο-ζρεδηαζηέο πνπ εθπξνζσπνχλ ην πξνζσπηθφ χθνο ηνπο 

θαη ησλ νπνίσλ ε εξγαζία εκθαλίδεη ζπρλά έλα ηδηαίηεξν ζχλνιν νπηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 

ε έλα άιιν επίπεδν είλαη νη εξγνιάβνη-ζρεδηαζηέο, νη νπνίνη πηνζεηνχλ νπνηνδήπνηε χθνο 

είλαη απαξαίηεην θαη ησλ νπνίσλ νη πξνηηκήζεηο έρνπλ πεξηνξηζκέλε επηξξνή ζην ηειηθφ 

πξντφλ. Αλ θαη φινη νη ζρεδηαζηέο κπνξνχλ λα παξνπζηάδνπλ ραξαθηεξηζηηθά θάζε ηχπνπ, ζε 

νπνηαδήπνηε δεδνκέλε εξγαζία, ην επίπεδν «authorship» πνπ απνδίδεηαη ζην ζρεδηαζηή 

επεξεάδεη ηε ζηάζε ησλ ζρεδηαζηψλ απέλαληη ζηνλ θαηαλαισηή, ηνλ πειάηε θαη ην πξντφλ. 

Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ πειάηε (θαη / ή άιισλ ζπκκεηερόλησλ) 

Δλψ νη ζρεδηαζηέο πξνζαλαηνιίδνπλ πνιιέο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο 

κνξθήο ζηνλ θαηαλαισηή, νη πην άκεζνη αγνξαζηέο είλαη νη πειάηεο πνπ ηνπο αλαζέηνπλ ηελ 

εξγαζία. Οη πειάηεο (θαη νη άιινη ζπκκεηέρνληεο) ζπρλά έρνπλ ζαθή θαηαλφεζε ηεο 
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εκπνξηθήο ηαπηφηεηαο (brand), ηεο αγνξάο ζηφρνπ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αληαγσληζηψλ 

ζηελ αγνξά. πλεπψο, ε εθηίκεζε ησλ αηζζεηηθψλ πξνζδνθηψλ ησλ πειαηψλ γηα ην πξντφλ 

είλαη έλα ζεκαληηθφ ζηάδην ζηε δηαπξαγκάηεπζε ηνπ «brief». Όκσο νη πειάηεο, πέξα απφ ην 

δηθαησκαηηθφ θαζνξηζκφ παξαγφλησλ πνπ παξαθηλνχλ ην ζρεδηαζηή, επεξεάδνπλ πεξαηηέξσ 

ηηο αηζζεηηθέο απνθάζεηο κε ηελ εηζαγσγή ησλ πξνζσπηθψλ πξνηηκήζεψλ ηνπο ζηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ην ζρέδην. Όηαλ νη πειάηεο επηδηψθνπλ λα αζθήζνπλ ηελ επηξξνή ηνπο, 

νη ζρεδηαζηέο κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ ζε εξεπλεηηθά ζηνηρεία, ζηελ θαηάξηηζε ή ζηελ 

εκπεηξία ηνπο γηα λα πξνσζήζνπλ ηε ζεκαζία ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ θαηαλαισηηθψλ 

πξνηηκήζεσλ. Βέβαηα, κηα ηέηνηα ηαθηηθή δελ είλαη πάληα επηηπρήο. πλεπψο, νη ζρεδηαζηέο 

κπνξεί λα ελδψζνπλ ζηηο επηζπκίεο ησλ πειαηψλ, κε απνηέιεζκα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηνλ 

άκεζν αγνξαζηή εηο βάξνο ηεο εμππεξέηεζεο θαη ηθαλνπνίεζεο ηνπ ηειηθνχ θαηαλαισηή. 

πκκεηνρή ησλ θαηαλαισηώλ 

Όπσο ζπδεηήζεθε αλσηέξσ, ε έξεπλα ησλ θαηαλαισηψλ ή ε αλάκεημε ηνπο ζηε 

ζρεδηαζηηθή δηεξγαζία (ζπκκεηνρηθή ζρεδίαζε) επηηξέπεη ζηνπο ζρεδηαζηέο λα απνθηήζνπλ 

επίγλσζε ησλ δσψλ ησλ αλζξψπσλ, λα ζρεδηάζνπλ πξντφληα ζε ζπλεξγαζία καδί ηνπο θαη λα 

εμαθξηβψζνπλ ηνλ ηξφπν πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηα ζρέδηα. Δπνκέλσο, απφ πνιιέο απφςεηο, ε 

θαηαλαισηηθή έξεπλα ζεσξείηαη πσο πξνζθέξεη ηνλ ηέιεην κεραληζκφ κέζα απφ ηνλ νπνίν νη 

ζρεδηαζηέο κπνξνχλ λα θαζηεξψζνπλ ηηο πξνζέζεηο ηνπο θαη λα θαζνξίζνπλ επίζεο ηηο 

κνξθέο πξντφλησλ πνπ ζα είλαη νη απνηειεζκαηηθφηεξεο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε εθείλσλ ησλ 

πξνζέζεσλ. Παξ’ φια απηά, νη ζρεδηαζηέο κπνξεί λα έρνπλ πεξηνξηζκέλε εκπηζηνζχλε ζηε 

δπλαηφηεηα ησλ αλζξψπσλ λα απεηθνλίζνπλ θαη λα εθθξάζνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο κέζα ζε 

έλα εξεπλεηηθφ πιαίζην θαη απηφ κπνξεί είηε λα απνηξέςεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο ηέηνηνπ 

είδνπο έξεπλαο, είηε λα απνηξέςεη ηελ εθαξκνγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο.  

Παξά ηελ χπαξμε ζνβαξψλ δπζθνιηψλ ζηε ζπιινγή, ηελ εξκελεία θαη ηελ εθαξκνγή 

ησλ ζηνηρείσλ ζρεηηθψλ κε ηελ αηζζεηηθή πξντφλησλ, ε θαηαλαισηηθή έξεπλα κπνξεί λα είλαη 

έλα απαξαίηεην ζπζηαηηθφ ησλ ζρεδηαζηηθψλ εξγαζηψλ. Η έξεπλα κπνξεί, επνκέλσο, λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζe πεξηπηψζεηο φπνπ νη ζρεδηαζηέο δελ ηελ εγθξίλνπλ πιήξσο ή δελ 

πηζηεχνπλ ζηελ ηζρχ ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο, κε απνηέιεζκα ηελ εηζαγσγή πξνβιεκάησλ 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ιήςεο ησλ αηζζεηηθψλ απνθάζεσλ. 

Πεξηνξηζκέλνη πόξνη ηεο εξγαζίαο 

ε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ζρεδηαζηηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ επηβάιινληαη απφ ηηο δηάθνξεο 

απαηηήζεηο ηνπ πξντφληνο, νη ζρεδηαζηέο πξέπεη επίζεο λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη λα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ κέζα ζηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ίδηα ηελ εξγαζία. Απηνί 

πεξηιακβάλνπλ πεξηνξηζκνχο νηθνλνκηθνχο, αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ κπνξεί λα δεζκεπηεί 

θαη ην ρξνληθφ πιαίζην ζην νπνίν πξέπεη λα νινθιεξσζεί ε εξγαζία. Δηδηθά ν πεξηνξηζκέλνο 
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δηαζέζηκνο ρξφλνο γηα ηελ εξγαζία ζρεδίαζεο, απαηηεί ηελ απνδνρή ησλ ζπκβηβαζηηθψλ 

ιχζεσλ, δεδνκέλνπ φηη απνηξέπεη ηνπο ζρεδηαζηέο απφ κηα πιήξε έξεπλα ησλ πηζαλψλ 

κνξθψλ ησλ πξντφλησλ. 

πλήζσο νη ζρεδηαζηέο έρνπλ πεξηνξηζκέλν έιεγρν επί απηψλ ησλ παξαγφλησλ, 

θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα έρεη κηα ζεκαληηθή επηξξνή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε 

κνξθή ησλ πξντφλησλ εξκελεχεηαη. Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν πξνζέζεηο ησλ ζρεδηαζηψλ 

θπξηαξρνχλ, εμαξηάηαη ηειηθά απφ ηε δχλακε ησλ αξρηθψλ ηδεψλ ηνπο θαη ηελ αλζεθηηθφηεηά 

ηνπο έλαληη ησλ επηξξνψλ πνπ βξίζθνληαη πέξα απφ ηνλ έιεγρφ ηνπο.   
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ρήκα 10: πγθεληξσηηθό πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αηζζεηηθή 

απόθαζε (Crilly et al., 2009) 
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2.10 ρεδηαζηηθέο νδεγίεο (Design Guidelines) 

Η γλψζε ησλ αλζξψπηλσλ γλσζηηθψλ θαη αληηιεπηηθψλ ηθαλνηήησλ παξέρεη έδαθνο 

γηα ηε δηαηχπσζε αξρψλ (principles) θαη νδεγηψλ (guidelines) γηα ηε ζρεδίαζε αηζζεηηθά 

επράξηζησλ θαη εχρξεζησλ πξντφλησλ. Σν ζχλνιν ησλ ζρεδηαζηηθψλ αξρψλ θαη νδεγηψλ πνπ 

ζα ζπδεηεζνχλ ζρεηίδεηαη κε ηε βειηίσζε ηεο επρξεζηίαο θαη ηεο θαηαλφεζεο, αιιά δελ 

παχεη λα απνηειεί ζηηο πεξηζζφηεξεο ζρεδηαζηηθέο δηεξγαζίεο γλψκνλα γηα ηε ιήςε ησλ 

αηζζεηηθψλ απνθάζεσλ. Άιισζηε, νη έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηε ζρέζε 

κεηαμχ ηεο αηζζεηηθήο θαη ηεο επρξεζηίαο (§1.7.3), θαηαδεηθλχνπλ φηη νη αηζζεηηθέο 

απνθάζεηο επεξεάδνπλ ηελ αληίιεςε ηεο επρξεζηίαο. πλεπψο, εμαηηίαο ηεο ζπκβνιήο ησλ 

ζρεδηαζηηθψλ νδεγηψλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αηζζεηηθήο ησλ πξντφλησλ, θξίλεηαη 

απαξαίηεηε ε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπο ζηελ παξνχζα κειέηε.  

2.10.1 ρεδηαζηηθέο αξρέο γηα ηελ Δπρξεζηία & ηελ Καηαλόεζε 

Ο Norman (2002) πεξηγξάθεη ηηο πην ζπλήζεηο ζρεδηαζηηθέο νδεγίεο. Απηέο είλαη ε 

νξαηφηεηα (visibility), ε αλαηξνθνδφηεζε (feedback), νη πεξηνξηζκνί (constraints), ηα 

mappings, ε ζπλέπεηα (consistency) θαη ηα affordances. 

Οξαηόηεηα 

Οη ζεκαληηθέο θαη νη ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελεο ιεηηνπξγίεο πξέπεη πάληα λα είλαη 

εχθνιν λα εληνπηζηνχλ. Δθαξκφδνληαο ηελ αξρή ηεο νξαηφηεηαο ζηηο ιεηηνπξγίεο, ν ρξήζηεο 

είλαη πηζαλφηεξν λα θαηαιάβεη θαη λα πξνβιέςεη ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα εθηειέζεη 

πξνθεηκέλνπ λα αιιειεπηδξάζεη κε ην εθάζηνηε πξντφλ. Ο Norman (2002) ρξεζηκνπνηεί ηνπο 

κεραληζκνχο ειέγρνπ ελφο απηνθηλήηνπ γηα λα εμεγήζεη ηελ έλλνηα ηεο νξαηφηεηαο. Οη 

δείθηεο, ηα πξνεηδνπνηεηηθά θψηα θαη νη πξνβνιείο είλαη θαηά θαλφλα εχθνιν λα βξεζνχλ 

θαη, σο εθ ηνχηνπ, εληζρχνπλ ηε γλψζε ηνπ νδεγνχ γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ 

απηνθηλήηνπ. 

Αλαηξνθνδόηεζε 

Μεηά απφ κηα δξάζε, ν ρξήζηεο επηζπκεί θαη ρξεηάδεηαη λα γλσξίδεη ηελ επίδξαζε θαη 

ην απνηέιεζκα απηήο ηεο δξάζεο. Η πιεξνθφξεζε ηνπ ρξήζηε γηα απηήλ ηελ επίδξαζε είλαη 

ε αλαηξνθνδφηεζε. Υσξίο αλαηξνθνδφηεζε ζηελ θαζεκεξηλή δσή, ζα ήηαλ ζρεδφλ αδχλαην 

λα πξαγκαηνπνηεζνχλ, αθφκα θαη νη απινχζηεξνη ζηφρνη θαη εξγαζίεο. Σν παίμηκν ηνπ πηάλνπ 

ρσξίο ηελ αθνή ηνπ ήρνπ ηνπ ή ε ζρεδίαζε ρσξίο ηελ φςε ησλ γξακκψλ πνπ ζρεδηάδνληαη ζα 

ήηαλ αδηαλφεην. Καηά ζπλέπεηα, ε παξνρή αλαηξνθνδφηεζεο είλαη νπζηαζηηθή, είηε 

πξφθεηηαη γηα ηελ απηηθή, ηελ νπηηθή ή ηελ ερεηηθή. 
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Πεξηνξηζκνί 

Με ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ πεξηνξηζκψλ ζηε ζρεδίαζε είλαη δπλαηφ λα νξηζηνχλ νη 

ελέξγεηεο πνπ επηηξέπεηαη λα εθηειεζζνχλ απφ ην ρξήζηε. Οη πεξηνξηζκνί κπνξεί λα είλαη 

δηαθνξεηηθψλ εηδψλ: θπζηθνί, ζεκαζηνινγηθνί (φπνπ ην πιαίζην εθαξκνγήο θαη ρξήζεο 

πεξηνξίδεη ηηο ελέξγεηεο), πνιηηηζηηθνί (φπσο νη ζπκβάζεηο) θαη ινγηθνί (βαζηζκέλνη ζην 

ινγηθή δηάηαμε ηνπ ρψξνπ ή ησλ ιεηηνπξγηψλ). 

Mapping 

Σν «Mapping» είλαη έλαο ηερληθφο φξνο πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζρέζε κεηαμχ ελφο 

κεραληζκνχ ειέγρνπ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ιεηηνπξγίαο πνπ ειέγρεη. Ο Norman (2002) 

ζπδεηά ηε θπζηθή ραξηνγξάθεζε (mapping) πνπ αθνξά ηηο θπζηθέο αλαινγίεο θαη ηα 

πνιηηηζηηθά πξφηππα ζηε ζρεδίαζε. Έλα παξάδεηγκα θπζηθήο ραξηνγξάθεζεο, είλαη ε θίλεζε 

ελφο κεραληζκνχ ειέγρνπ αξηζηεξά θαη ην απνηέιεζκα ηεο θίλεζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

πξνο ηα αξηζηεξά. Οη Preece et al. (2007) ρξεζηκνπνηνχλ ηα θνπκπηά ειέγρνπ κνπζηθψλ 

ζπζθεπψλ σο έλα παξάδεηγκα ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηεο θπζηθήο ραξηνγξάθεζεο θαη ηεο 

απζαίξεηεο ραξηνγξάθεζεο (ζρήκα 11) 

 

ρήκα 11: Φπζηθή (1) θαη απζαίξεηε (2) ραξηνγξάθεζε (Preece et al., 2007) 

πλέπεηα 

Η ζπλέπεηα αλαθέξεηαη ζηε ζπγθξάηεζε ησλ ζρεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ ζρεηηθψλ ζηφρσλ. Απηφ ζεκαίλεη ηελ ππαθνή ζε εμσηεξηθέο ζπκβάζεηο, φπσο 

παξαδείγκαηνο ράξηλ απηέο ζην ζρήκα 11, θαη, επίζεο, ζε ζπγθεθξηκέλεο εζσηεξηθέο 

(internal) ζρεδηαζηηθέο αξρέο. 

Affordances 

Η έλλνηα ησλ «affordances» πιάζηεθε αξρηθά απφ ηνλ Ακεξηθάλν ςπρνιφγν J.J. 

Gibson (1979). Η έλλνηα ησλ «affordances» είλαη έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζηελ νηθνινγηθή 

ζεσξία ηεο άκεζεο αληίιεςεο θαη ηεο δξάζεο ηνπ Gibson πνπ απνηειεί κηα ελαιιαθηηθή 

ιχζε ζην παξάδεηγκα ηεο πιεξνθνξηαθήο-επεμεξγαζίαο πνπ θπξηάξρεζε πξνεγνπκέλσο ζηελ 

έξεπλα ζηελ ςπρνινγία ηεο αληίιεςεο, εηδηθφηεξα ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο. Η ζεσξία ηνπ 

Gibson απέξξηςε ηηο πξνεγνχκελεο δπτζηηθέο ζπιιήςεηο ηεο ζρέζεο κεηαμχ ελφο δξάζηε θαη 

ηνπ πεξηβάιινληνο, πνπ θαηέρεη παξαδείγκαηνο ράξηλ ν γλσζηηθηζκφο θαη ε ζπκπεξηθνξηζκφο 

(Albrechtsen et al., 2001). Καηά ηελ άπνςε ηνπ Gibson, είλαη ε ακνηβαηφηεηα κεηαμχ ηνπ 

δξάζηε θαη ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ αληίιεςε θαη ηε δξάζε ηνπ 
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δξάζηε. Χο εθ ηνχηνπ, ε αξρηθή κνλάδα αλάιπζεο δελ είλαη νη δξάζηεο νχηε ην πεξηβάιινλ 

σο επδηάθξηηεο θαηεγνξίεο, αιιά ην ζπλνιηθφ νηθνζχζηεκα ησλ δξαζηψλ θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο. χκθσλα κε ηνλ Gibson, ηα «affordances» είλαη πιηθέο ηδηφηεηεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ χπαξμε θαη ηελ επηβίσζε ηνπ δξάζηε. Ο Norman 

(2002)  δηαηχπσζε κηα παξαιιαγή ησλ «affordances», ζχκθσλα κε ηελ νπνία αλαθέξνληαη 

ζηηο αληηιεπηέο θαη πξαγκαηηθέο ηδηφηεηεο ησλ πξντφλησλ θαη πξψηηζηα ζε εθείλεο ηηο 

ζεκειηψδεηο ηδηφηεηεο πνπ θαζνξίδνπλ αθξηβψο ηνλ ηξφπν πνπ ην πξντφλ ζα κπνξνχζε, 

ελδερνκέλσο, λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη απνηεινχλ κηα έλδεημε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ. Σα 

«affordances» απνθαζίδνπλ θαη ππνδεηθλχνπλ ηνπο πηζαλνχο ηνκείο ηεο ρξήζεο ησλ 

πξντφλησλ. Χο εθ ηνχηνπ, φηαλ ε ζρεδίαζε είλαη επηηπρήο, ν ρξήζηεο  γλσξίδεη πψο λα 

ελεξγνπνηήζεη θαη λα ιεηηνπξγήζεη έλα αληηθείκελν, κφλν απφ ηελ εκθάληζή ηνπ. Απφ ηελ 

άιιε κεξηά, φηαλ νη εηηθέηεο, νη νδεγίεο ή νη εηθφλεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηα απιά 

θαζεκεξηλά αληηθείκελα, ηφηε ε ζρεδίαζε πξέπεη λα ζεσξεζεί απνηπρεκέλε.  

Παξ’ φιε ηελ απνδνρή ησλ «affordances» απφ ην πεδίν ζρεδίαζεο πξντφλησλ, ε 

εθαξκνγή ηνπο δελ είλαη πάληα απνδνηηθή θαη δελ εγγπάηαη επηηπρία (Boess & Kanis, 2008). 

Οη Boess & Kanis (2008) εληφπηζαλ κηα αληίθαζε ζηε ζεσξία ησλ «affordances», ζηε βάζε 

φηη πεξηιακβάλεη θαη εμαηξεί ηαπηφρξνλα αμίεο θαη λνήκαηα. Απηή ε αληίθαζε κπνξεί λα 

γίλεη θαηαλνεηή κε ηε βνήζεηα δχν επηρεηξεκάησλ: 

(1) Σν πξψην επηρείξεκα αλαθέξεηαη ζηελ θάπσο ππεξβνιηθή αηζηνδνμία ηνπ Gibson γηα 

ηε δπλαηφηεηα πεξηγξαθήο νιφθιεξεο ηεο αλζξψπηλεο δξάζεο ζε έλα εληαίν πιαίζην.  

(2) Σν δεχηεξν επηρείξεκα είλαη φηη ν Gibson ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ επηδίσθε λα 

πξνζδηνξίζεη ηε δξάζε, αιιά ηε δπλαηφηεηα γηα δξάζε (potential for action).  

Γηα ηε δηαζαθήληζε ηνπ πξψηνπ επηρεηξήκαηνο παξαηίζεηαη ην παξάδεηγκα κε ην 

γξακκαηνθηβψηην πνπ δηαηχπσζε ν ίδηνο ν Gibson (1979). Πην ζπγθεθξηκέλα, δήισζε φηη 

νπνηνζδήπνηε άλζξσπνο άλσ ησλ έμη εηψλ είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζεη ην ιφγν χπαξμεο 

ηνπ γξακκαηνθηβσηίνπ. Με βάζε απηή ηε δήισζε, ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί πσο ε φςε 

ελφο θνπηηνχ κε κηα ζρηζκή ππνζηεξίδεη ηελ είζνδν ελφο επίπεδνπ αληηθεηκέλνπ απφ ην ρέξη 

ελφο αλζξψπνπ. Σν ζέκα φκσο είλαη φηη ν Gibson δήισζε απιά φηη ην γξακκαηνθηβψηην 

επηηξέπεη (affords) ηελ απνζηνιή γξακκάησλ. Η νηθνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ Gibson 

ζπλδχαζε ηα αληηιεπηά αληηθείκελα (έλα γξακκαηνθηβψηην) κε ηηο πνιηηηζηηθέο ζπκβάζεηο 

(έλα ζχζηεκα ηαρπδξνκείνπ). Η κίμε απηή είλαη πνπ πξνθαιεί ηηο φπνηεο αληηξξήζεηο.  Γηα 

παξάδεηγκα, ν Palmer (Boess & Kanis, 2008) ζπλέθξηλε ηελ παξφκνηα θπζηθή εκθάληζε 

θάδσλ απνξξηκκάησλ θαη ησλ γξακκαηνθηβσηίσλ. Ο Palmer δήισζε πσο είλαη απαξαίηεηε ε 

ζπιινγή ησλ γξακκάησλ απφ ην γξακκαηνθηβψηην θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζην ηαρπδξνκείν απφ 

έλαλ ππάιιειν ηεο ππεξεζίαο, έηζη ψζηε ην γξακκαηνθηβψηην λα επηηξέπεη ηελ 

αιιεινγξαθία. Απηή ε ηδηφηεηα ησλ γξακκαηνθηβσηίσλ δελ είλαη δπλαηφ λα γίλεη αληηιεπηή 
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απφ ηελ πξνβαιιφκελε νπηηθή δνκή ηνπο, ρσξίο ηε δηακεζνιάβεζε ησλ ζπζρεηίζεσλ πνπ 

είλαη απνζεθεπκέλεο ζηε κλήκε ηνπ αλζξψπνπ. Δπνκέλσο, πξνθχπηεη φηη νη άλζξσπνη 

κπνξνχλ λα μερσξίζνπλ δχν παξφκνηα, ζηελ αληίιεςή ηνπο, αληηθείκελα, κφλν κε ηε ρξήζε 

ησλ ζπλεηξκψλ θαη ησλ ζπζρεηίζεσλ. Σέηνηεο ζπλεηξκηθέο επηξξνέο εηζάγνπλ ηελ αζάθεηα 

ηεο έλλνηαο ησλ «affordances».  

Όζνλ αθνξά ην δεχηεξν επηρείξεκα, ζηφρνο ηνπ Gibson ήηαλ λα δηαηππψζεη κηα 

ζεσξία γηα ηε αληίιεςε γηα δξάζε ζε ζρέζε κε ην πξαγκαηηθφ αλζξψπηλν πεξηβάιινλ θαη φρη 

λα πξνθαζνξίζεη ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηε βνήζεηα ησλ «affordances». Σα «affordances» 

πξνζδηνξίδνπλ ηηο πηζαλέο αιιειεπηδξάζεηο πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ νη άλζξσπνη.    

πλνςίδνληαο, θαηά ηε ιήςε ησλ αηζζεηηθψλ απνθάζεσλ νη ζρεδηαζηέο πξνζπαζνχλ 

λα ζπκπεξηιάβνπλ ηέηνηνπ είδνπο ζρεδηαζηηθέο νδεγίεο, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ ρξήζηε ζηελ εκπεηξία θαη ρξήζε ηνπ εθάζηνηε πξντφληνο.  

2.11 πκπεξάζκαηα 

ε απηφ ην θεθάιαην δηεξεπλήζεθε ν ηξφπνο ιήςεο ησλ αηζζεηηθψλ απνθάζεσλ, κε 

ηελ έλλνηα ηεο, φζν ην δπλαηφλ πην νινθιεξσκέλεο, δηαηχπσζεο θαη αλάιπζεο ησλ 

ζρεδηαζηηθψλ απαηηήζεσλ, πξνζέζεσλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ πνπ θαζνξίδνπλ, επεξεάδνπλ θαη 

πεξηνξίδνπλ ηηο αηζζεηηθέο απνθάζεηο ησλ ζρεδηαζηψλ. Με κηα ηέηνηα πνηθηιία παξαγφλησλ 

επηξξνήο πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο θαη ζέηνπλ δηαθνξεηηθέο πξνηεξαηφηεηεο, 

ε απνζηνιή ησλ ζρεδηαζηψλ κπνξεί λα αληηκεησπηζζεί σο ν πξνγξακκαηηζκφο φισλ ησλ 

κνξθψλ πνπ ζπκθηιηψλνπλ θαηάιιεια πνιινχο αληαγσληζηηθνχο θαη ζπγθξνπφκελνπο 

πεξηνξηζκνχο, ελψ παξάιιεια εθπιεξψλνπλ ηηο πξνζέζεηο πνπ  δηαζέηνπλ νη ίδηνη. ηφρνο 

είλαη ε φζν ην δπλαηφλ πην νινθιεξσκέλε ελζσκάησζε ησλ ζρεδηαζηηθψλ απαηηήζεσλ ζηελ 

πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία, κε ηξφπν πνπ λα δηεπθνιχλεηαη ν ζρεδηαζηήο ζηε δηαρείξηζή 

ηνπο, ελψ παξάιιεια λα πξνσζεζνχλ νη πξνζέζεηο ηνπ (ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ηελ 

θαηαλαισηηθή απφθξηζε), φπσο δηαπηζηψζεθαλ ζε απηφ ην θεθάιαην.  
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3 Μειέηε ηεο εκπεηξίαο ησλ ρξεζηώλ θαηά ηε ρξήζε πξντόλησλ 

(user  experience) 

ε απηφ ην θεθάιαην, ε παξνχζα κειέηε επηθεληξψλεηαη ζηελ πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο 

ηνπ ηξφπνπ πνπ αιιειεπηδξνχλ νη ρξήζηεο κε ην εθάζηνηε πξντφλ, θαζψο θαη ηεο ζεκαζίαο 

πνπ απνδίδνπλ ζηηο δηαθνξεηηθέο ηδηφηεηέο ηνπ. πγθεθξηκέλα, αλαιχνληαη νη έλλνηεο ηεο 

εκπεηξίαο ησλ ρξεζηψλ (user experience) θαη ηεο εκπεηξίαο ρξήζεο πξντφλησλ (product 

experience), εμαθξηβψλνληαο ηνπο παξάγνληεο απφ ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη, επεξεάδεηαη θαη 

δηακνξθψλεηαη.  

Παξάιιεια, ζπδεηείηαη ε αηζζεηηθή σο εκπεηξία, δειαδή σο έλα νινθιεξσκέλν 

απνηέιεζκα ζηελ αληίιεςε ηνπ ρξήζηε θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε κε έλα πξντφλ. Όπσο 

ππνζηεξίδεη ν Jennings (2000), ζην πιαίζην ηεο εκπεηξίαο, ν φξνο ηεο αηζζεηηθήο απνθηά πην 

επξείεο δηαζηάζεηο απφ ηε ζπλήζε ηνπνζέηεζή ηεο σο νπηηθή απεηθφληζε ή νκνξθηά θαη 

πεξηθιείεη, πέξα απφ ηελ εκπεηξία ησλ αηζζήζεσλ, αληηιεπηηθά, γλσζηηθά θαη 

ζπλαηζζεκαηηθά ζηνηρεία. θνπφο είλαη ε ζθηαγξάθεζε ηεο δνκήο ηεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο, 

ε νπνία επηρεηξείηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζα απφ ηελ αλάιπζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο 

αιιειεπίδξαζεο ελφο αληηθεηκέλνπ θαη ησλ δηεξγαζηψλ γεληθνχ πιαηζίνπ ηεο 

αιιειεπίδξαζεο αλζξψπνπ – πξντφληνο πνπ πξνηείλνπλ νη Locher et al. (2010). πγρξφλσο, 

απφ ηελ απνδφκεζε ηεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο αλαδεηθλχεηαη ν ξφινο ηεο πξψηεο εληχπσζεο 

θαη ε ζεκαζία ηνπ ζηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ απφθξηζε ηνπ ρξήζηε θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε 

κε έλα πξντφλ.    

Η εκπεηξία ησλ ρξεζηψλ θαη ε εκπεηξία ρξήζεο πξντφλησλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

αλαδείμνπλ κηα παξφκνηα έλλνηα θαη ε βαζηθή δηαθνξά πνπ εληνπίδεηαη, έγθεηηαη φηη ε πξψηε 

πεξηιακβάλεηαη ζην πεδίν ηεο ζρεδίαζεο ηεο αιιειεπίδξαζεο, ελψ ε άιιε ζηε ζρεδίαζε 

πξντφλησλ. Η δηαθνξά απηή νθείιεηαη ζην φηη ν ηνκέαο ηεο ζρεδίαζεο πξντφλησλ δελ 

αλαγλσξίδεη πάληα σο πξνυπφζεζε ηελ χπαξμε αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπ ρξήζηε θαη ηνπ 

ζρεδηαζκέλνπ πξντφληνο. Ο ηνκέαο ηεο ζρεδίαζεο ηεο αιιειεπίδξαζεο πεξηιακβάλεη έλα 

πιήζνο επηζηεκνληθψλ πεδίσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζπγθαηαιέγεηαη ε ζρεδίαζε ηεο εκπεηξίαο 

ρξεζηψλ, ε αιιειεπίδξαζε αλζξψπνπ – ππνινγηζηή (HCI), ε εξγνλνκία, ν νπηηθφο 

ζρεδηαζκφο, θ .ά.. Ο Erickson (2004) ππνζηεξίδεη πσο ε ζρεδίαζε αιιειεπίδξαζεο αθνξά ηε 

ζρεδίαζε θάζε κνξθήο ηερλνπξγήκαηνο, ηεο νπνίαο θπξίαξρνο ζηφρνο είλαη ε ππνζηήξημε, 

είηε απηή αλαθέξεηαη ζηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ αηφκνπ κε ην ηερλνχξγεκα, είηε ζηελ 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ πνπ δηεπθνιχλεηαη απφ ην ηερλνχξγεκα. Οη Preece et 

al. (2007), ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε, νξίδνπλ ηε ζρεδίαζε αιιειεπίδξαζεο σο ηε ζρεδίαζε 
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πξντφλησλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ αηφκσλ, ηφζν ζε 

θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο, φζν θαη ζηελ εξγαζία ηνπο. 

Κξίλεηαη ζεκαληηθή ε θαηαλφεζε ηεο ίδηαο ηεο εκπεηξίαο ησλ ρξεζηψλ, φπσο θαη ηεο 

αηζζεηηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο εκπεηξίαο, απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ νη θαζνξηζηηθνί 

παξάγνληέο ηεο θαη ε κεζνιάβεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ θαη 

θαηαζηάζεσλ. Σν φθεινο απφ ηελ αλάιπζε ζε απηφ ην θεθάιαην απηή είλαη δηπιφ. Πξψηνλ, 

νη ζρεδηαζηέο είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαη θαη 

αμηνινγνχλ ηα πξντφληα νη άλζξσπνη – ρξήζηεο θαη έηζη απνηειεζκαηηθφηεξα κπνξνχλ λα 

ελζσκαηψζνπλ ηε γλψζε απηή θαηά ηε ιήςε ηεο αηζζεηηθήο απφθαζεο ζηε ζρεδηαζηηθή 

δηεξγαζία. Δπίζεο, πξαγκαηνπνηείηαη θαη βειηηψλεηαη ν ππνινγηζκφο θαη ε κέηξεζε ησλ 

βαζηθψλ ζηνηρείσλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ εκπεηξία ησλ ρξεζηψλ θαη ηελ αηζζεηηθή 

εκπεηξία.  

Απψηεξνο ζθνπφο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ είλαη ε ελίζρπζε ηεο θαηαλφεζεο ησλ 

παξαγφλησλ πνπ εξκελεχνπλ ηελ αλζξψπηλε δξάζε θαη ν εληνπηζκφο εθείλσλ πνπ 

ελδερνκέλσο ιακβάλνπλ ρψξα θαη επεξεάδνπλ ηε δηεξγαζία ιήςεο ηεο αηζζεηηθήο 

απφθαζεο.  
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3.1 Δκπεηξία ρξεζηώλ (user experience) 

Σν ελδηαθέξνλ ζην πεδίν ηεο ζρεδίαζεο αιιειεπίδξαζεο φιν θαη πεξηζζφηεξν 

επηθεληξψλεηαη  ζηελ εκπεηξία ησλ ρξεζηψλ. Η εκπεηξία ρξεζηψλ ππαγνξεχεη κηα νιηζηηθή 

πξννπηηθή θαη έλαλ εκπινπηηζκφ ησλ παξαδνζηαθψλ πξνηχπσλ πνηφηεηαο κε κε ρξεζηηθέο 

έλλνηεο, φπσο ε δηαζθέδαζε, ε ραξά, ε εδνληθή αμία (Hassenzahl, 2002) ή ε επραξίζηεζε 

(Jordan, 2000). ην ίδην πλεχκα, ηνλίδεηαη φηη έλα πξντφλ δε ζα πξέπεη πιένλ λα ζεσξείηαη σο 

απιή παξνρή κηαο δέζκεο ιεηηνπξγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ θαη νθειψλ, αιιά σο 

παξνρή εκπεηξηψλ. Οη άλζξσπνη – ρξήζηεο αλαδεηνχλ πξντφληα πνπ δηεγείξνπλ ην κπαιφ θαη 

ηηο αηζζήζεηο ηνπο θαη ηνπο αγγίδνπλ ζπλαηζζεκαηηθά.   

Η εκπεηξία ρξεζηψλ νξίδεηαη σο «νη αληηιήςεηο θαη νη απνθξίζεηο ελφο αηφκνπ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ή ηελ πξνζδνθψκελε ρξήζε ελφο πξντφληνο, ελφο ζπζηήκαηνο ή 

κηαο ππεξεζίαο».  

ISO FDIS 9241-210: 2009 

Οη Hassenzahl & Tractinsky (2006) πξνζεγγίδνπλ πην νινθιεξσκέλα ηελ εκπεηξία ησλ 

ρξεζηψλ ππνζηεξίδνληαο πσο είλαη απνηέιεζκα: 

 ηεο εζσηεξηθήο θαηάζηαζεο ελφο ρξήζηε (πξνζδνθίεο, αλάγθεο, θίλεηξα, θ.α.) 

 ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζρεδηαζκέλνπ πξντφληνο (πνιππινθφηεηα, ζθνπφο, 

επρξεζηία, ιεηηνπξγηθφηεηα, θ.α.) θαη  

 ηνπ πιαηζίνπ (ή ηνπ πεξηβάιινληνο) ζην νπνίν ιακβάλεη ρψξα ε 

αιιειεπίδξαζε.  

Η εκπεηξία είλαη ηφζν κηα δηεξγαζία, φζν θαη έλα απνηέιεζκα θαη πεξηιακβάλεη κηα 

βαζηθή ζπλαηζζεκαηηθή ζπληζηψζα.  

Με ηελ εκθάληζε ηεο εκπεηξίαο ησλ ρξεζηψλ δηάθνξεο ηδηφηεηεο πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο 

ιεηηνπξγηθέο πηπρέο ηεο ρξήζεο πξντφλησλ έρνπλ εηζαρζεί. ήκεξα, θαίλεηαη επξέσο 

απνδεθηφ φηη ηα πξντφληα δελ αξθεί λα είλαη κφλν ρξήζηκα θαη ρξεζηκνπνηήζηκα (δει., 

πξαγκαηηθά), αιιά θαη παξαθηλεηηθά, φκνξθα θαη επράξηζηα (δει., εδνληθά) (Karapanos et 

al., 2008).  

Έλα δήηεκα πνπ πξνθχπηεη κε ηελ εηζαγσγή ησλ εδνληθψλ ηδηνηήησλ σο ζπκπιήξσκα 

ησλ πξαγκαηηθψλ είλαη ε ζρεηηθή ζεκαζία ηνπο. Ο Jordan (2000) πξφηεηλε κηα ζηαζεξή 

ηεξαξρηθή δνκή ησλ ηδηνηήησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηε ζεηηθή εκπεηξία (ζρήκα 12). χκθσλα κε 

απηή, έλα πξντφλ πξέπεη λα παξέρεη ρξήζηκε θαη ρξεζηκνπνηήζηκε ιεηηνπξγία, πξηλ 

επηδξάζνπλ νη εδνληθέο πηπρέο, φπσο ε νκνξθηά θαη ε ππνθίλεζε.  
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ρήκα 12: Ιεξαξρηθή Γνκή ηνπ Jordan (2000) γηα ηηο αλάγθεο ηνπ θαηαλαισηή 

Μέζα απφ ηελ ηεξαξρηθή δνκή πνπ πξφηεηλε ν Jordan (2000) θαίλεηαη φηη ζην 

θαηψηεξν επίπεδν ησλ θαηαλαισηηθψλ αλαγθψλ βξίζθεηαη ε αλάγθε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο. 

Σν πξντφλ ζα πξέπεη λα θέξεη νξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή 

θαη επηηπρή εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ρξεζηψλ. Γηα ηελ εμέιημε ησλ επηζπκηψλ ησλ 

ρξεζηψλ, βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη ην πξντφλ λα θέξεη έλα ιφγν χπαξμεο θαη λα εμππεξεηεί 

θαηάιιεια ηνπο ρξήζηεο.  

ην ακέζσο αλψηεξν επίπεδν βξίζθεηαη ε αλάγθε ηεο επρξεζηίαο, θαηά ηελ νπνία ν 

ρξήζηεο αλαδεηά ηελ επθνιία ρξήζεο ηνπ εθάζηνηε πξντφληνο, αθνχ πξψηα έρεη εθπιεξσζεί 

ε επηζπκία ηνπ γηα ιεηηνπξγηθφηεηα. Δμάιινπ, γηα ηελ χπαξμε ηεο επρξεζηίαο, απαξαίηεηε 

είλαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ πξντφληνο. Χζηφζν, ε επρξεζηία δε δηαζθαιίδεη ηελ  

απνηειεζκαηηθφηεηα, ε νπνία απνηειεί δήηεκα ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο.  

ην αλψηεξν επίπεδν ηεο ηεξαξρίαο ησλ αλαγθψλ βξίζθεηαη ε αηζζεηηθή. Οη ρξήζηεο 

επηδηψθνπλ ζε απηφ ην ζηάδην λα θαιχςνπλ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο αλάγθεο κέζσ ηνπ 

πξντφληνο. Δπνκέλσο, ην πξντφλ, πέξα απφ έλα εξγαιείν εθηέιεζεο ηεο επηζπκεηήο 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ ρξεζηψλ, ζα πξέπεη λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα 

δεκηνπξγήζνπλ ζρέζεηο, ζπλαηζζεκαηηθνχο δεζκνχο θαη λα αληιήζνπλ επραξίζηεζε κέζα 

απφ ηελ αληίιεςε θαη ηε ρξήζε ηνπ. 

ε αληίζεζε κε ηνλ Jordan (2000), νη Karapanos et al. (2008), ππνζέηνπλ φηη ε ζεκαζία 

πνπ απνδίδνπλ νη ρξήζηεο ζε απηέο ηηο δηαθνξεηηθέο ηδηφηεηεο (ιεηηνπξγηθφηεηα, επρξεζηία, 

αηζζεηηθή) πνηθίιιεη θαη εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο γεληθνχ πιαηζίνπ (contextual) 

(ζρήκα 13).  

Καη' αξράο, κεκνλσκέλεο αηνκηθέο (individual) δηαθνξέο, φπσο νη αλζξψπηλεο αμίεο, 

κεηξηάδνπλ ηε ζεκαζία πνπ ζπλδένπλ ηα άηνκα ζηηο δηαθνξεηηθέο ηδηφηεηεο ησλ πξντφλησλ 

(Desmet et al. 2003, Karapanos et al., 2007). Γεχηεξνλ, ν ηχπνο ηνπ πξντφληνο (product) 

ππνινγίδεηαη σο ζεκαληηθή παξάκεηξνο δηαθνξνπνίεζεο (Jordan et al., 2007). Σξίηνλ, αθφκε 
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θαη γηα ηνλ ίδην ηχπν πξντφληνο, ν ηξφπνο ρξήζεο ηνπ δηαθέξεη αλάινγα κε ηηο θαηαζηάζεηο 

θαη θαη’ επέθηαζε επεξεάδεη ηε ζεκαζία πνπ πξνζδίδνπλ νη ρξήζηεο ζηηο δηαθνξεηηθέο 

ηδηφηεηεο (Hassenzahl & Ulrich, 2007). Όινη απηνί νη παξάγνληεο, ην άηνκν, ην πξντφλ θαη ε 

θαηάζηαζε ηξνπνπνηνχλ ηε ζεκαζία ησλ ηδηνηήησλ γηα κηα ηθαλνπνηεηηθή εκπεηξία κε έλα 

πξντφλ. Δπνκέλσο, ε ηεξαξρία ηνπ Jordan (2000) γηα ηηο θαηαλαισηηθέο αλάγθεο απνηειεί έλα 

ζπγθεθξηκέλν, εμαξηψκελν απφ ην πιαίζην, θαζνξηζκφ πξνηεξαηνηήησλ ησλ αλαγθψλ ησλ 

ρξεζηψλ (Hassenzahl & Ulrich,2007). 

Δπηπιένλ, κηα πηπρή ηεο εκπεηξίαο ρξεζηψλ πνπ αγλνείηαη ζπλήζσο, είλαη ε 

ζπζηεκαηηθή αιιαγή ηεο εκπεηξίαο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ (Karapanos et al., 2008). 

Γεδνκέλνπ φηη νξηζκέλα άηνκα ρξεζηκνπνηνχλ έλα πξντφλ, ε αληίιεςή ηνπο γηα ηηο δηάθνξεο 

ηδηφηεηεο απηνχ ηνπ πξντφληνο κεηαβάιιεηαη κε ην ρξφλν (Von Wilamowitz- Moellendorff et 

al., 2006). Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε ζπλήζεηα, επηδξά ηειηθά ζηελ αληίιεςε γηα ηελ επρξεζηία 

ηνπ, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή κεηψλεη ην επίπεδν ηεο δηέγεξζεο ηνπ ρξήζηε απέλαληη ζην πξντφλ. 

Δλδηαθέξνλ είλαη ην γεγνλφο φηη ζηηο δηαθνξεηηθέο θάζεηο ρξήζεο απνδίδεηαη δηαθνξεηηθή 

βαξχηεηα ζηηο δηαθνξεηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ πξντφληνο. ηηο πξψηεο αιιειεπηδξάζεηο κε έλα 

πξντφλ, νη ρξήζηεο εζηηάδνπλ ζηελ επρξεζηία θαη ηελ παξαθίλεζε πνπ ηνπο παξέρεη. Αθφηνπ 

ην ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα έλα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, κπνξεί λα ελδηαθέξνληαη ιηγφηεξν 

γηα ηελ επρξεζηία ηνπ θαη, ηαπηφρξνλα, άιιεο πηπρέο ηνπ πξντφληνο, φπσο ε πξσηνπνξηαθή 

ιεηηνπξγία ηνπ ή ε αλαγλψξηζε πνπ πξνζθέξεη, λα γίλνληαη ζεκαληηθφηεξεο (Karapanos et 

al., 2008). 

 

ρήκα 13: Παξάγνληεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο εκπεηξίαο ρξεζηώλ (Karapanos et al., 2008) 

χκθσλα κε ηνλ Hassenzahl (2003), ε εκπεηξία ησλ ρξεζηψλ αθνξά ηελ 

αιιειεπίδξαζε ηνπ ρξήζηε θαη ηνπ πξντφληνο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ηηο κεηαβνιέο 

πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ αληίιεςε θαη ζην ζπλαίζζεκα. Θεσξεί φηη ε εκπεηξία ησλ ρξεζηψλ 

δηαθέξεη απφ ηελ επρξεζηία, επεηδή εζηηάδεη πεξηζζφηεξν ζηνπο παξάγνληεο ηεο ζρέζεο 

ρξήζηε – πξντφληνο, παξά ζηα θξηηήξηα ηεο απφδνζεο ηνπ πξντφληνο.  

ην κνληέιν ηεο εκπεηξίαο ρξεζηψλ ηνπ Hassenzahl (2003)  

(ζρήκα 14), ε θαηάζηαζε, ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ πξντφλησλ θαη νη ζπλέπεηεο 

αιιεινζπλδένληαη. Ο Hassenzahl (2003) ζεσξεί φηη ηα ζπλαηζζήκαηα, φπσο ε επραξίζηεζε 
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θαη ε ηθαλνπνίεζε, απνηεινχλ ηε ζπλέπεηα (έθβαζε) αλαθνξηθά κε ηελ απφθξηζε ηνπ 

πξντφληνο θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην ρξήζηε. Δπίζεο, φπσο εηπψζεθε ήδε ζηελ §1.7.3,  

ε  ηθαλνπνίεζε ζεσξείηαη κηα ζπλαηζζεκαηηθή ζπλέπεηα ηεο ζηνρεπφκελεο ρξήζεο ελφο 

πξντφληνο. Γειαδή, ε ηθαλνπνίεζε ζπλδέεηαη κε ην ζηφρν θαη ηηο πξνζδνθίεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ απηφλ ην ζηφρν.  

 

ρήκα 14: Μνληέιν εκπεηξίαο ησλ ρξεζηώλ από α) ηελ νπηηθή ησλ ζρεδηαζηώλ θαη β) από ηελ 

νπηηθή ησλ ρξεζηώλ (Hassenzahl, 2003). 

χκθσλα κε ην κνληέιν πνπ πξνηείλεη (ζρήκα 14), έλα πξντφλ έρεη νξηζκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα (πεξηερφκελν, ιεηηνπξγία, ζηπι αιιειεπίδξαζεο) πνπ 

επηιέγνληαη θαη πνπ ζπλδπάδνληαη απφ έλαλ ζρεδηαζηή γηα λα κεηαβηβάζνπλ έλα 

ζπγθεθξηκέλν πξνηηζέκελν (intended) ραξαθηήξα πξντφλησλ (ή gestalt, Hassenzahl, 2003). O 

ραξαθηήξαο ηνπ πξντφληνο απνηειεί κηα πςεινχ επηπέδνπ πεξηγξαθή. πλνςίδεη ηηο ηδηφηεηεο 

ελφο πξντφληνο, φπσο θαηλνηφκν, ελδηαθέξνλ, ρξήζηκν, πξνβιέςηκν. Ο ζθνπφο ηνπ 

ραξαθηήξα είλαη λα κεηψζεη ηε γλσζηηθή πνιππινθφηεηα θαη λα πξνθαιέζεη ζπγθεθξηκέλεο 

ζηξαηεγηθέο ζην ρξήζηε πνπ αθνξνχλ ην ρεηξηζκφ ηνπ πξντφληνο.  

Όηαλ ηα άηνκα έξρνληαη ζε επαθή κε έλα πξντφλ πξνθαιείηαη κηα δηεξγαζία. ηελ 

αξρή, νη άλζξσπνη αληηιακβάλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ πξντφληνο. Με βάζε 

ηελ αληίιεςή ηνπ, θάζε άηνκν θαηαζθεπάδεη κηα πξνζσπηθή έθδνζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ 

πξντφληνο - ηνλ πξνθαλή ραξαθηήξα πξντφλησλ (apparent product character). ηε ζπλέρεηα, ν 

πξνθαλήο ραξαθηήξαο ησλ πξντφλησλ νδεγεί ζε νξηζκέλεο ζπλέπεηεο: ζε κηα θξίζε γηα ηελ 
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έθθιεζε ηνπ πξντφληνο (product’s appeal) (φπσο, «είλαη θαιφ/θαθφ»), ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο 

ζπλέπεηεο (φπσο, επραξίζηεζε, ηθαλνπνίεζε) θαη ζηηο ζπκπεξηθνξηζηηθέο ζπλέπεηεο (φπσο, ν 

απμαλφκελνο ρξφλνο ελαζρφιεζεο κε ην πξντφλ). Παξ’ φια απηά, νη ζπλέπεηεο ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ραξαθηήξα πξντφλησλ δελ είλαη πάληα ίδηεο, αιιά θαζνξίδνληαη απφ ηελ 

εθάζηνηε θαηάζηαζε ρξήζεο.  

ην κνληέιν απηφ ππνηίζεηαη φηη νη ρξήζηεο ζπλδπάδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

γλσξίζκαηα ελφο πξντφληνο (π.ρ. πεξηερφκελν, αιιειεπίδξαζε, ιεηηνπξγία) κε ηα πξνζσπηθά 

πξφηππα θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο, γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο ηδηφηεηεο ησλ πξντφλησλ. Σα 

πξνζσπηθά πξφηππα ζπλίζηαληαη, θπξίσο, απφ ζπγθξίζεηο ηνπ εθάζηνηε πξντφληνο κε άιια 

πξντφληα. Ο πξνθαλήο ραξαθηήξαο ηνπ πξντφληνο είλαη έλα ζχλνιν απφ ηδηφηεηεο, φπσο 

θαηλνηφκνο, θαηαλνεηφο, επαγγεικαηηθφο. Μπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηφο σο γλσζηηθή δνκή 

πνπ ελζσκαηψλεη ηηο ηδηφηεηεο πξντφλησλ θαη ηε δηαθχκαλζή ηνπο. Αθ' ελφο, νη πεπνηζήζεηο 

γηα ηε δηαθχκαλζε κεηαμχ ησλ ηδηνηήησλ (π.ρ., εάλ θαίλεηαη ζαθέο, εχθνιν ζην ρεηξηζκφ) 

επηηξέπνπλ ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, πέξα απφ απηά πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ άκεζε 

αληίιεςε. Αθ’ εηέξνπ απηέο νη πεπνηζήζεηο κπνξνχλ, επίζεο, λα εμππεξεηήζνπλ σο βάζε γηα 

αθαηάιιειεο γεληθεχζεηο (δει. δεκηνπξγία ζηεξενηχπσλ).  

Σν κνληέιν ππνζέηεη πσο δχν δηαθεθξηκέλεο νκάδεο ηδηνηήησλ πεξηγξάθνπλ ηνλ 

ραξαθηήξα ελφο πξντφληνο. Δπνκέλσο, νη ηδηφηεηεο κπνξεί λα είλαη είηε πξαγκαηηθέο, δειαδή 

λα αλαθέξνληαη ζηε ρξεζηκφηεηα θαη ηελ επρξεζηία, είηε εδνληθέο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ςπρνινγηθή επεκεξία ησλ ρξεζηψλ. Σν «American Heritage Dictionary of the English 

Language» (φπσο παξαηίζεηαη ζηνλ Hassenzahl, 2003) νξίδεη απηφ πνπ είλαη εδνληθφ σο θάηη 

πνπ ζρεηίδεηαη ή ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ επραξίζηεζε. Δπνκέλσο, ην εδνληθφ εθθξάδεη ηελ 

πεπνίζεζε φηη νη ιεηηνπξγίεο θαη νη ηδηφηεηεο πνπ εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ηνπ κπνξνχλ 

λα νδεγήζνπλ ζηελ επραξίζηεζε, πεξηζζφηεξν απφ ηηο αληίζηνηρεο πξαγκαηηθέο ιεηηνπξγίεο 

θαη ηδηφηεηεο.  

Οη εδνληθέο ηδηφηεηεο κπνξνχλ λα ππνδηαηξεζνχλ πεξαηηέξσ ζηελ παξαθίλεζε, ηελ 

αλαγλψξηζε θαη ηελ επίθιεζε (evocation). Η παξαθίλεζε, ε θαηλνηνκία (παξνρή λέσλ ηδεψλ, 

επθαηξηψλ, εληππψζεσλ) θαη ε πξφθιεζε είλαη πξνυπνζέζεηο ηεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο 

(δει., ν πνιιαπιαζηαζκφο ηεο γλψζεο θαη ε αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ), ε νπνία απνηειεί κηα 

βαζηθή αλζξψπηλε αλάγθε. Η αλαγλψξηζε θαιχπηεη ηελ αλζξψπηλε αλάγθε ηεο έθθξαζεο 

κέζσ ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ θαηέρεη ην άηνκν. Η αλαγλψξηζε είλαη εμ νινθιήξνπ θνηλσληθή 

αλάγθε - ηα άηνκα ζέινπλ λα αληηκεησπίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο απφ ηνπο άιινπο. 

Όζνλ αθνξά ηελ επίθιεζε, ηα πξντφληα κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

αλακλήζεηο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ην πξντφλ κπνξεί λα αληηπξνζσπεχεη πξνεγνχκελα 

γεγνλφηα, θαηαζηάζεηο, ζρέζεηο ή ζθέςεηο πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα ην άηνκν (Hassenzahl, 

2003).  
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πλνςίδνληαο, έλα πξντφλ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο πξαγκαηηθφ, επεηδή παξέρεη 

απνηειεζκαηηθνχο θαη απνδνηηθνχο ηξφπνπο λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο ρξήζηεο. Δπηπιένλ, 

κπνξεί λα ζεσξεζεί σο εδνληθφ, επεηδή πξνζθέξεη παξαθίλεζε κε ηνλ πξνθιεηηθφ θαη ηνλ 

θαηλνηνκηθφ ηνπ ραξαθηήξα ή  αλαγλψξηζε κε ηε δηαβίβαζε ζεκαληηθψλ πξνζσπηθψλ αμηψλ. 

Ο Hassenzahl (2003) ηνλίδεη επίζεο θαη ηε ζεκαζία ησλ δηαθνξεηηθψλ θαηαζηάζεσλ 

γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ αηζζεηηθψλ θξίζεσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ απνθξίζεσλ. Μηα 

θαηάζηαζε ρξήζεο ζπλδπάδεη ηνλ αληηιεπηφ ραξαθηήξα ηνπ πξντφληνο κε έλα ζχλνιν 

θηινδνμηψλ ηνπ ρξήζηε, φπσο ζπγθεθξηκέλνη ζπκπεξηθνξηζηηθνί ζηφρνη ή ε αλάγθε γηα 

παξαθίλεζε. Θεσξείηαη πξνθαλέο φηη νη φιεο νη πηζαλέο θαηαζηάζεηο κπνξεί λα είλαη πνιχ 

δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά δχζθνιε ηελ πξφβιεςε ησλ απνθξίζεσλ ησλ 

αλζξψπσλ. Ο Hassenzahl (2003) πξνηείλεη σο ιχζε ζε απηφ ην πξφβιεκα ηελ επηθέληξσζε 

ζηελ πλεπκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ ρξήζηε, πξνζδηνξίδνληαο ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο 

ρξήζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 15, νξίδεη δχν δηαθεθξηκέλεο 

θαηεγνξίεο ηξφπσλ ρξήζεο, ην ζηφρν θαη ηε δξάζε (action & goal mode), νη νπνίεο 

πξνθχπηνπλ απφ ην φηη ε ρξήζε ζπλίζηαηαη πάληα απφ ζπκπεξηθνξηζηηθνχο ζηφρνπο θαη 

δξάζεηο γηα ηελ εθπιήξσζε απηψλ ησλ ζηφρσλ. ηνλ ηξφπν ρξήζεο «ζηφρνο», ζην αξηζηεξφ 

ηκήκα ηνπ ζρήκαηνο 15, ε εθπιήξσζε ηνπ ζηφρνπ απνηειεί ην θχξην δήηεκα. Ο εθάζηνηε 

ζηφρνο πνπ ηίζεηαη έρεη κηα ζπγθεθξηκέλε ζεκαζία θαη θαζνξίδεη φιεο ηηο δξάζεηο. Καηά 

ζπλέπεηα, ην πξντφλ είλαη έλα κέζν επίηεπμεο γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ελφο ζηφρνπ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ζε απηφλ ηνλ ηξφπν ρξήζεο, πξνηηκψληαη ηα ρακειά επίπεδα 

δηέγεξζεο, ησλ νπνίσλ κηα ελδερφκελε αχμεζε (π.ρ. εμαηηίαο ελφο πξνβιήκαηνο 

ρξεζηηθφηεηαο πνπ παξεκπνδίδεη ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζηφρνπ) βηψλεηαη απφ ην ρξήζηε σο 

άγρνο (απνγνήηεπζε). ηνλ ηξφπν ρξήζεο «δξάζε», ζην δεμί ηκήκα ηνπ ζρήκαηνο 15, ε 

δξάζε ηνπνζεηείηαη ζην επίθεληξν. Η ηξέρνπζα δξάζε θαζνξίδεη ηνπο ζηφρνπο, νη νπνίνη 

αιιάδνπλ δπλακηθά θαη είλαη παξνδηθνί. Η απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε απνδνηηθφηεηα ζε 

απηή ηε ιεηηνπξγία ρξήζεο δελ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν, ζε αληίζεζε κε ηε ιεηηνπξγία 

ρξήζεο «ζηφρνο» πνπ ζεσξνχληαη θξίζηκεο. Δπίζεο, ε πςειή δηέγεξζε πξνηηκάηαη θαη 

βηψλεηαη σο ελζνπζηαζκφο. ε πεξίπησζε κείσζεο ηεο δηέγεξζεο (εμαηηίαο έιιεηςεο 

παξαθίλεζεο) νη ρξήζηεο βηψλνπλ απμαλφκελε πιήμε. Η ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία ρξήζεο 

ελεξγνπνηείηαη απφ ηελ ίδηα ηελ θαηάζηαζε. Γηα παξάδεηγκα, εάλ δεηεζεί ζε έλαλ άλζξσπν 

απφ ηνλ πξντζηάκελφ ηνπ λα νινθιεξψζεη κηα ζεκαληηθή εξγαζία ζην δηάζηεκα δχν σξψλ, 

ην πην πηζαλφ είλαη ν άλζξσπνο λα ηεζεί ζε κηα ιεηηνπξγία ζηφρνπ. ε αληίζεζε, εάλ δελ έρεη 

νξηζηεί κηα ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα θαη ν άλζξσπνο είλαη ειεχζεξνο λα εμεξεπλήζεη, 

γηα παξάδεηγκα ηηο δπλαηφηεηεο ελφο λένπ ινγηζκηθνχ, ηφηε ην πηζαλφηεξν είλαη λα ηεζεί ζε 

κηα ιεηηνπξγία δξάζεο.  



Κεθάιαην 3                                                                                                                             102 

 

 

ρήκα 15: Γηαθεθξηκέλνη ηξόπνη ρξήζεο: (α) ζηόρνο θαη (β) δξάζε (Hassenzahl, 2003) 

Οπζηαζηηθά, νη δχν δηαθνξεηηθνί ηξφπνη ρξήζεο αθνξνχλ ςπρνινγηθέο θαηαζηάζεηο 

θαη θάζε πξντφλ κπνξεί λα βηψλεηαη ζε θαζεκία. Η αληίιεςε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ πξντφληνο, 

είηε σο εδνληθφ είηε σο πξαγκαηηθφ, δε ζα επεξεαζηεί απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ρξήζεο. Χζηφζν, ε 

ειθπζηηθφηεηα θαη νη ζπλαηζζεκαηηθέο απνθξίζεηο ζα εμαξηεζνχλ απφ ην ηαίξηαζκα θαη ηε 

δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ πξντφληνο ζηελ θάζε ιεηηνπξγία ρξήζεο. Δπνκέλσο, νη ηξφπνη 

ρξήζεο κεζνιαβνχλ κεηαμχ ηνπ ραξαθηήξα ηνπ πξντφληνο θαη ησλ ζπλεπεηψλ, φπσο θαίλεηαη 

ζην ζρήκα 14.  

Δλ θαηαθιείδη, νη ηξφπνη ρξήζεο απνηεινχλ κηα ρξήζηκε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ηξφπσλ 

πξνζέγγηζεο ελφο πξντφληνο, εμαηηίαο ηεο δηαπίζησζεο φηη θάζε πξντφλ, αλεμάξηεηα κε ην αλ 

είλαη έλα παηρλίδη ζηνλ ππνινγηζηή ή έλα θηλεηφ ηειέθσλν, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη κε 

ηνπο δχν ηξφπνπο.    

πλνςίδνληαο, ζχκθσλα κε ηνλ Hassenzahl (2003) δηαπηζηψλεηαη πσο ε αλάδπζε 

ζπλαηζζεκάησλ, φπσο ε επραξίζηεζε ή ε δπζαξέζθεηα, απνηεινχλ απνθξίζεηο σο ζπλέπεηα 

αιιειεπίδξαζεο ηνπ ρξήζηε κε έλα πξντφλ. Η εκπεηξία ησλ ρξεζηψλ απνηειεί ηελ απφθξηζε 

ηνπ ρξήζηε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε έλα πξντφλ, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ζπγθεθξηκέλεο ηδηφηεηεο θαη αληηκεησπίδεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην. Οη ηδηφηεηεο 

ηνπ πξντφληνο πξνθχπηνπλ απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ ηνπ κε ηα 

πξνζσπηθά πξφηππα θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ ρξεζηψλ. Σα πξνζσπηθά πξφηππα ζπλίζηαληαη, 

φπσο ήδε αλαθέξζεθε, ζπγθξίζεηο ηνπ πξντφληνο κε άιια πξντφληα. Απηφ πνπ παξαηεξείηαη 

ζπγρξφλσο ζην κνληέιν ηεο εκπεηξίαο ρξεζηψλ ηνπ Hassenzahl (2003) είλαη ε δηαθνξεηηθή 

νπηηθή κεηαμχ ηνπ ζρεδηαζηή θαη ηνπ ρξήζηε, ε νπνία έγθεηηαη ζηηο δηαθνξεηηθέο 

θαηαζηάζεηο ρξήζεο πνπ ηίζεηαη ην πξντφλ.  

Μεξηθέο πξνζεγγίζεηο ρξεζηκνπνίεζαλ ηνλ φξν ηεο εκπεηξίαο ρξεζηψλ πην 

ιεπηνκεξψο. Πξνζεγγίζεηο βαζηζκέλεο ζηε ζεσξία ξνήο (flow theory) ηνπ Csikszentmihalyi 

(1990, φπσο παξαηίζεηαη ζηε Mahlke, 2005), ε νπνία έγηλε ηδηαίηεξα δεκνθηιήο ζηα πιαίζηα 

ηεο αλάιπζεο ηεο ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ, πξνηείλνπλ φηη ηα άηνκα ζα βηψζνπλ κηα ζεηηθή 

ςπρνινγηθή θαηάζηαζε (ξνή), εθ' φζνλ θαιχπηεηαη ε πξφθιεζε, πνπ κηα δξαζηεξηφηεηα 

ζέηεη, απφ ηηο δεμηφηεηεο πνπ δηαζέηνπλ ηα άηνκα. Σν ζεσξεηηθφ κνληέιν ηνπ παξνπζηάδεη 
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πσο κηα θαηάζηαζε ξνήο επηηπγράλεηαη, φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη κηα βέιηηζηε αληηζηνηρία 

κεηαμχ ηνπ επηπέδνπ ησλ δεμηνηήησλ ηνπ αηφκνπ θαη εθείλν ηεο πξφθιεζεο. Σν ζρήκα 16 

δείρλεη πσο φηη ην θαλάιη ηεο ξνήο δελ έρεη επδηάθξηηα φξηα θαη πσο είλαη δηαθνξεηηθφ γηα 

δηαθνξεηηθά άηνκα, ελψ ηαπηφρξνλα θαίλεηαη φηη κπνξεί λα πξνθιεζεί άγρνο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ην επίπεδν ηεο πξφθιεζεο είλαη ηφζν πςειφ γηα ηηο δηαζέζηκεο δεμηφηεηεο θαη 

αληίζηνηρα αλία φηαλ ην επίπεδν ησλ δεμηνηήησλ είλαη πνιχ πςειφ γηα ηελ πξφθιεζε. 

 

ρήκα 16: Σν κνληέιν ησλ ηξηώλ θαλαιηώλ ηεο ζεσξίαο ξνήο ηνπ Csikszentmihalyi (όπσο 

παξαηίζεηαη ζην Harrison, 2009) 

Ο Mahlke (2007α) παξνπζηάδεη έλα αθφκα πιαίζην (ζρήκα 17) πνπ πεξηγξάθεη ηελ 

εκπεηξία ησλ ρξεζηψλ. Σν πιαίζην παξνπζηάδεη ηηο ιεηηνπξγηθέο θαη ηηο κε-ιεηηνπξγηθέο 

ηδηφηεηεο, θαζψο θαη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο απνθξίζεηο σο ηξεηο θεληξηθνχο παξάγνληεο ηεο 

εκπεηξίαο ησλ ρξεζηψλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αιιειεπίδξαζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηφζν 

ηηο ηδηφηεηεο ηνπ πξντφληνο, φζν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρξήζηε θαη ηηο παξακέηξνπο ηνπ 

πιαηζίνπ, επεξεάδνπλ απηνχο ηνπο ηξεηο παξάγνληεο. Οη ζπλέπεηεο ηεο εκπεηξίαο ησλ 

ρξεζηψλ απφ κηα δεδνκέλε αιιειεπίδξαζε, δειαδή ε ζπλνιηθή θξίζε ηνπ πξντφληνο, νη 

πξνηηκήζεηο ηνπ ρξήζηε, νξίδνληαη σο ην απνηέιεζκα ησλ ηξηψλ παξαγφλησλ ηεο εκπεηξίαο 

ησλ ρξεζηψλ.  
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ρήκα 17: Πιαίζην ηεο εκπεηξίαο ρξεζηώλ (Mahlke, 2007α) 

Χζηφζν, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 17, δελ αλαγλσξίδεηαη άκεζε ζχλδεζε κεηαμχ ηεο 

αληίιεςεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη ησλ κε-ιεηηνπξγηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ πξντφληνο, παξ’ φιν 

πνπ πξνεγνχκελεο εκπεηξηθέο κειέηεο (§1.7.3) έρνπλ απνδείμεη ηελ επηξξνή ηεο αηζζεηηθήο 

(visual aesthetics) ζηελ αληίιεςε ηεο επρξεζηίαο (φπσο νη Tractinsky et al., 2000). 

Η Roto (2007) αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ησλ θάζεσλ ηεο εκπεηξίαο ησλ ρξεζηψλ 

(ζρήκα 18) πνπ πεξηιακβάλνπλ:  

 ηελ πξνζδνθψκελε (πξνβιεπφκελε) (expected, anticipated) εκπεηξία 

 ηελ εκπεηξία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη  

 ηε ζπλνιηθή (αζξνηζηηθή) εκπεηξία.  

Η Roto (2007) ππνζηεξίδεη πσο ε ζπλνιηθή εκπεηξία απνηειείηαη απφ επηκέξνπο 

κηθξφηεξεο εκπεηξίεο θαη είλαη κεγαιχηεξε απφ φηη ν κέζνο φξνο απηψλ. Η εηζαγσγή ηεο 

ρξνληθήο δηάζηαζεο, θαζψο θαη ν θαηακεξηζκφο (granularity) ηεο εκπεηξίαο ησλ ρξεζηψλ ζε 

δηαθνξεηηθέο θάζεηο  εμππεξεηεί θπξίσο ηελ αμηνιφγεζε ηεο εκπεηξίαο ησλ ρξεζηψλ θαη ηελ 

πξφβιεςε θαηά ηε ζρεδηαζηηθή δηεξγαζία.  

Αθφκα, επηζεκαίλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρξήζηε (φπσο ηα θίλεηξα θαη ε γλψζε 

πνπ δηαζέηεη), ην πιαίζην (πνπ πεξηιακβάλεη ην πιαίζην ηεο εξγαζίαο θαη ρξνληθνχο 

παξάγνληεο) θαη ην πξντφλ, ρσξίο φκσο λα αλαθέξεη ηηο ηδηφηεηεο πνπ πξέπεη λα θέξεη. 

πγθεθξηκέλα, φηαλ ν ρξήζηεο αξρίδεη λα αιιειεπηδξά κε ην πξντφλ δηαζέηεη νξηζκέλεο 

πξνζδνθίεο γηα απηφ. Μέρξη φκσο λα μεθηλήζεη ε αιιειεπίδξαζε, δελ πθίζηαηαη εκπεηξία ηνπ 

ρξήζηε, φπσο αληίζηνηρα δε δηθαηνχκαζηε λα κηιάκε γηα εκπεηξία ρξήζηε, εάλ απηφο έρεη δεη 

κφλν κηα δηαθήκηζε ηνπ πξντφληνο. Γηα απηφ ην ιφγν, ε Roto (2007) νλνκάδεη ηελ εκπεηξία 
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πξν ηεο πξαγκαηηθήο αιιειεπίδξαζεο, «πξνζδνθώκελε εκπεηξία ρξήζεο» θαη φρη εκπεηξία 

ρξήζεο. Η εηθφλα ηεο εηαηξηθήο ηαπηφηεηαο (brand image), νη απφςεηο άιισλ, νη δηαθεκίζεηο 

θαη νη πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο κε παξφκνηα πξντφληα δηακνξθψλνπλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπ 

αηφκνπ. Η πξνζδνθψκελε εκπεηξία ρξήζεο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν φηαλ ιακβάλεη ρψξα ε 

πξαγκαηηθή εκπεηξία ηνπ ρξήζηε (actual user experience), αθνχ ν ρξήζηεο ζα αμηνινγήζεη ηελ 

εκπεηξία βάζεη ηεο πξνζδνθψκελεο πνπ δηαζέηεη. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην πξντφλ αξρίζεη λα 

παξέρεη αλαηξνθνδφηεζε (feedback) βάζεη ηεο απφθξηζεο ηνπ ρξήζηε είλαη δπλαηφ λα 

αξρίζεη ε δηεξεχλεζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ ρξήζηε.  

 

ρήκα 18: Φάζεηο ηεο εκπεηξίαο ησλ ρξεζηώλ (Phases of UX) (Roto, 2007) 

Παξάιιεια, ε Roto (2007) ηζρπξίδεηαη φηη ε εζηίαζε ηεο εκπεηξίαο ησλ ρξεζηψλ ζηελ 

αιιειεπίδξαζε απνηειεί κηα πνιχ ζηελή ζεψξεζε ηνπ φξνπ. Αληί απηνχ, πξνηείλεη πσο ε 

εκπεηξία ηνπ ρξήζηε είλαη δπλαηφ λα αιιάμεη θαη λα δηακνξθσζεί, αθφκα θαη φηαλ δελ 

αιιειεπηδξά ν ρξήζηεο κε ην πξντφλ (ζρήκα 18, εθηφο ηεο αιιειεπίδξαζεο, outside 

interaction). Δπνκέλσο, ζεσξεί πσο ε εκπεηξία ησλ ρξεζηψλ ζπλίζηαηαη απφ ηε ζηάζε θαη ην 

ζπλαηζζεκαηηθφ δέζηκν ηνπ αηφκνπ γηα έλα πξντφλ, αληί γηα έλα ζηηγκηαίν θαη παξνδηθφ 

ζπλαίζζεκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο (Roto, 2007).   

πκπεξαζκαηηθά, ζε απηή ηελ ελφηεηα δηεξεπλήζεθε, βάζεη ηεο επηζηεκνληθήο 

βηβιηνγξαθίαο απφ ην πεδίν ηεο ζρεδίαζεο αιιειεπίδξαζεο, ε έλλνηα ηεο εκπεηξίαο ησλ 

ρξεζηψλ. Δπηρεηξήζεθε λα εληνπηζηνχλ κε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε αθξίβεηα νη 

παξάγνληεο πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηελ εκπεηξία κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ αηφκσλ, θαζψο θαη 

εθείλνη πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζρέζε ρξήζηε – πξντφληνο θαη νη νπνίνη απεηθνλίδνληαη 

ραξαθηεξηζηηθά ζην κνληέιν ηεο εκπεηξίαο ηνπ Hassenzahl (2003). Μέζα απφ ηε κειέηε ζε 

απηήλ ηελ ελφηεηα, ππνγξακκίδεηαη ε επίδξαζε ηξηψλ παξαγφλησλ ζηελ εκπεηξία: ηνπ 

ρξήζηε, ηνπ πιαηζίνπ θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ πξντφληνο θαη ηνλίδεηαη ε ζεκαζία ηεο αλαγλψξηζεο 

ησλ πξνζδνθηψλ θαη ησλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ, θαζψο θαη ηνπ ηζρχνληνο πιαηζίνπ 

(physical, social, temporal & task context). Με άιια ιφγηα, ε εκπεηξία ησλ ρξεζηψλ είλαη 

απνηέιεζκα ηεο εζσηεξηθήο θαηάζηαζεο ελφο ρξήζηε (πξνζδνθίεο, αλάγθεο, θίλεηξα, θ.α.), 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζρεδηαζκέλνπ πξντφληνο (πνιππινθφηεηα, ζθνπφο, επρξεζηία, 
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ιεηηνπξγηθφηεηα, θ.α.) θαη ηνπ πιαηζίνπ (ή ηνπ πεξηβάιινληνο) ζην νπνίν ιακβάλεη ρψξα ε 

αιιειεπίδξαζε.  

ηελ αθφινπζε ελφηεηα ζα ζπδεηεζεί ε αηζζεηηθή εκπεηξία, πνπ είλαη ηκήκα ηεο 

εκπεηξίαο ρξήζεο ηνπ πξντφληνο, αλαιχνληαο ζρεηηθέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη έλα 

πιαίζην αιιειεπίδξαζεο, ζην νπνίν δηαθξίλνληαη εθείλεο νη δηεξγαζίεο πνπ δηέπνπλ ηελ 

αιιειεπίδξαζε αλζξψπνπ – πξντφληνο. πγρξφλσο, επηρεηξείηαη ε θαηαλφεζε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο εκπεηξίαο, σο επίπεδν ηεο εκπεηξίαο ρξήζεο ηνπ πξντφληνο, θαζψο θαη ηνπ 

ηξφπνπ δηακφξθσζεο ζπλαηζζεκαηηθήο απφθξηζεο ηνπ αηφκνπ θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε κε 

έλα πξντφλ.  

3.2 Δκπεηξία ρξήζεο πξντόληνο (product experience) 

Καζεκεξηλά νη άλζξσπνη αιιειεπηδξνχλ κε δηάθνξα αληηθείκελα θαη δηακνξθψλνπλ 

κηα εκπεηξία ρξήζεο γηα θάζε πξντφλ, εθ’ φζνλ απηή είλαη πιήξεο θαη νξηνζεηείηαη απφ κηα 

αξρή θη έλα ηέινο (Dewey, 1980). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εκπεηξίαο, εθηεινχλ ελέξγεηεο θαη 

δέρνληαη απαληήζεηο, αληηδξάζεηο απφ ην ζχζηεκα - πξντφλ. Ο ρξήζηεο δξα θαη ππνβάιιεηαη 

ζε αληηδξάζεηο θαη φιν απηφ εθηειείηαη επαλαιακβαλφκελα θαη ελαιιαζζφκελα 

ζρεκαηίδνληαο έηζη ηελ εκπεηξία. Απφ ηε ζηηγκή πνπ εκπιέθεηαη έλα πξντφλ, ε εκπεηξία 

κπνξεί λα νλνκαζηεί εκπεηξία ηνπ πξντφληνο.  

Σν δήηεκα είλαη, αλ είλαη νξζφ λα νλνκαζηεί νιφθιεξε ε εκπεηξία αηζζεηηθή ή λα 

ζεσξεζεί κφλν έλα ηκήκα ηεο εκπεηξίαο ρξήζεο αηζζεηηθφ. Ο Hekkert (2006) ππνζηεξίδεη 

πσο εθ’ φζνλ ε αηζζεηηθή εκπεηξία είλαη απηή πνπ νπζηαζηηθά πξνζθέξεη επραξίζηεζε ζηηο 

αλζξψπηλεο αηζζήζεηο, ηφηε κφλν έλα κέξνο ηεο εκπεηξίαο ρξήζεο ιακβάλεηαη σο αηζζεηηθή 

εκπεηξία. Η ππφινηπε εκπεηξία πξνέξρεηαη απφ γλσζηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δηεξγαζίεο 

ηνπ αλζξψπηλνπ λνπ πνπ ιεηηνπξγνχλ κεκνλσκέλα θαη αλεμάξηεηα. Καη ηα ηξία επίπεδα 

εκπεηξίαο, δειαδή ην αηζζεηηθφ, λνεηηθφ θαη ην ζπλαηζζεκαηηθφ, δηέπνληαη απφ μερσξηζηέο 

θαη ζπζρεηηδφκελεο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο θάζε άιιν παξά απζαίξεηεο είλαη. 

Σν αλαδπφκελν ελδηαθέξνλ γηα ην «user-centered design» έρεη κεηαηνπίζεη ηελ εζηίαζε 

απφ ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο ησλ ρξεζηψλ ζηε ζπλαηζζεκαηηθή 

εκπεηξία (θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ) ηεο αιιειεπίδξαζεο αλζξψπνπ-πξντφληνο (Desmet & 

Hekkert, 2007). Η εκπεηξία ρξήζεο πξντφληνο ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο Desmet & Hekkert 

(2007) γηα λα αλαθεξζνχλ ζε φιε ηελ πηζαλή ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία πνπ πεξηιακβάλεηαη 

ζηελ αιιειεπίδξαζε αλζξψπσλ-πξντφλησλ. Με ηελ αιιειεπίδξαζε αλζξψπσλ-πξντφλησλ 

δελ αλαθέξνληαη κφλν (1) ζηελ νξγαληθή αιιειεπίδξαζε, αιιά θαη (2) ζηε κε-νξγαληθή θαη, 

αθφκε (3) ζηε κε θπζηθή αιιειεπίδξαζε. Παξαδείγκαηα νξγαληθήο αιιειεπίδξαζεο είλαη ε 

ρξήζε, ε ιεηηνπξγία, θαη ε δηαρείξηζε. Κάπνηνο κπνξεί, παξαδείγκαηνο ράξηλ, λα ελνριεζεί 

φηαλ δελ απνθξίλεηαη ε ηειεφξαζε ζηνλ ηειεθνληξφι ή λα επραξηζηεζεί φηαλ απνδεηθλχεηαη 

πσο έλα θαιά ζρεδηαζκέλν online ζχζηεκα θξαηήζεσλ είλαη εχθνιν λα ρξεζηκνπνηεζεί. Με 
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ηε κε-νξγαληθή αιιειεπίδξαζε, ελλννχληαη νη αιιειεπηδξάζεηο πνπ δελ εμππεξεηνχλ άκεζα 

κηα ιεηηνπξγία. Κάπνηνο κπνξεί λα επραξηζηεζεί απφ ηε καιαθή πθή ελφο θαζίζκαηνο ή απφ 

ηε ιακπεξή επηθάλεηα ελφο απηνθηλήηνπ. Η κε θπζηθή αιιειεπίδξαζε αλαθέξεηαη ζηελ 

αλάκλεζε, ζηε θαληαζίσζε ή ζηελ πξφγλσζε ηεο ρξήζεο. Κάπνηνο κπνξεί λα πξνιακβάλεη 

ηελ αιιειεπίδξαζε («πεξηκέλσ πσο απηή ε ιαβή ζα ζπάζεη αλ ηε ζπξψμσ πάξα πνιχ 

δπλαηά») ή λα θαληάδεηαη ηελ αιιειεπίδξαζε. Κάπνηνο κπνξεί επίζεο λα θαληαζηεί ή λα 

πξνζδνθήζεη γηα ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο ηεο αιιειεπίδξαζεο. Γηα παξάδεηγκα, έλα πξφζσπν 

κπνξεί λα αηζζαλζεί ηελ επηζπκία γηα κηα ζπζθεπή γπκλαζηηθήο, επεηδή πξνζδνθά φηη κε 

απηήλ ηελ ζπζθεπή ζα απνθηήζεη ην ηέιεην ζψκα. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο ζπλέπεηεο κηαο 

πξαγκαηηθήο αιιειεπίδξαζεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα απνζπάζνπλ ζπλαηζζεκαηηθέο 

απνθξίζεηο. Αθφκα θαη ε απνπζία κηαο αλακελφκελεο ζπλέπεηαο κπνξεί λα απνζπάζεη κηα 

ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία.  

πκπεξαζκαηηθά, ε εκπεηξία ηεο ρξήζεο ηνπ πξντφληνο, φπσο θαη ε εκπεηξία ηνπ 

ρξήζηε (user experience), δηακνξθψλεηαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρξήζηε (π.ρ., 

πξνζσπηθφηεηα, δεμηφηεηεο, ππφβαζξν, πνιηηηζηηθέο αμίεο, θαη θίλεηξα) θαη εθείλα ηνπ 

πξντφληνο (π.ρ., κνξθή, ζχζηαζε, ρξψκα θαη ζπκπεξηθνξά). Όιεο νη ελέξγεηεο θαη νη 

δηαδηθαζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη, φπσο νη θπζηθέο ελέξγεηεο θαη νη αληηιεπηηθέο θαη 

γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο (π.ρ., αληίιεςε, εμεξεχλεζε, ρξήζε, ελζχκεζε, ζχγθξηζε θαη 

θαηαλφεζε), ζπκβάινπλ ζηελ εκπεηξία (Dewey, 1980). Δπηπιένλ, ε εκπεηξία επεξεάδεηαη 

πάληα απφ ην πιαίζην (π.ρ. θπζηθφ, θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ) ζην νπνίν ε αιιειεπίδξαζε 

πξαγκαηνπνηείηαη. 

3.3 Σύπνη εκπεηξίαο  

Με βάζε ηνλ Hekkert (2006) θαη ηνπο Desmet & Hekkert (2007), δηαθξίλνληαη ηξία 

ζπζηαηηθά ή επίπεδα ηεο εκπεηξίαο ησλ πξντφλησλ: ε αηζζεηηθή επραξίζηεζε, ην λφεκα πνπ 

απνδίδεηαη θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή απφθξηζε. Δπνκέλσο, ε εκπεηξία ρξήζεο ησλ πξντφλησλ 

νξίδεηαη σο έλα «εληαίν ζχλνιν επηξξνψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ 

ελφο ρξήζηε θαη ελφο πξντφληνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν φιεο νη 

αηζζήζεηο ηνπ ηθαλνπνηνχληαη (αηζζεηηθή εκπεηξία), ηνπ λνήκαηνο πνπ απνδίδεη ζην πξντφλ 

(λνεηηθή εκπεηξία) θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ζπγθηλήζεσλ πνπ αλαθχπηνπλ 

(ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία)» (Hekkert, 2006). Απηά ηα ηξία ζπζηαηηθά ή επίπεδα εκπεηξίαο 

κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ απφ ην φηη έρνπλ δηθέο ηνπο, αλ θαη ηδηαίηεξα ζρεηηθέο κεηαμχ ηνπο, 

θαζνξηζκέλεο δηεξγαζίεο. Όζνλ αθνξά ηελ απφδνζε ηνπ λνήκαηνο πνιιέο γλσζηηθέο 

δηεξγαζίεο παίδνπλ ξφιν, φπσο ε εξκελεία, ε αλάθηεζε απφ ηε κλήκε θαη νη ζπζρεηηζκνί. 

Απηέο νη δηεξγαζίεο επηηξέπνπλ ζην ρξήζηε λα αλαγλσξίδεη  κεηαθνξέο, λα εθρσξεί έλα είδνο 

πξνζσπηθφηεηαο ή άιια εθθξαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη λα πξνζδηνξίδεη ηα πξνζσπηθά ή 

ζπκβνιηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο. Απηφ ην ζπζηαηηθφ ηεο εκπεηξίαο αληηζηνηρεί ζηηο 
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γλσζηηθέο θαηεγνξίεο απφθξηζεο, «ζεκαζηνινγηθή εξκελεία» θαη «ζπκβνιηθή ζπζρέηηζε», 

πνπ δηαηππψλνπλ νη Crilly et al. (2004). Δίλαη πξνθαλέο φηη νη γλσζηηθέο δηεξγαζίεο πνπ 

εκπιέθνληαη, εμαξηψληαη ζεκαληηθά απφ αηνκηθέο θαη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο.  Δπηπιένλ, 

πξφζθαηα έρεη απνδεηρηεί πσο ην ζψκα θαη νη δξάζεηο ηνπ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

θαηαλφεζε ησλ κεηαθνξηθψλ εθθάλζεσλ ησλ πξντφλησλ (Van Rompay et al., 2005) 

3.3.1 πλαηζζεκαηηθή εκπεηξία 

ην ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν, ε δηαδηθαζία ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε ζπλαηζζεκαηηθή 

απφθξηζε γηα ηα πξντφληα κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί κε αθξίβεηα απφ έλα κνληέιν 

αμηνιφγεζεο. Δπνκέλσο, έλα ζπλαίζζεκα πξνθχπηεη απφ ηελ αμηνιφγεζε (evaluation) 

(εθηίκεζε, appraisal) ελφο γεγνλφηνο ή κηαο θαηάζηαζεο σο δπλεηηθά σθέιηκε ή επηβιαβή 

γηα έλα πξφζσπν. Μηα ζεκαληηθή ζπλέπεηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη φηη θάζε ζπλαίζζεκα 

έρεη δηαθξηηή θαη μερσξηζηή δνκή θαη δηάξζξσζε ζηελ αμηνιφγεζε. Βέβαηα, ππάξρνπλ 

ζπάληα, έλα πξνο έλα ζρέζεηο κεηαμχ κηαο θαηάζηαζεο θαη κηαο ζπλαηζζεκαηηθήο απφθξηζεο. 

Πξφθεηηαη γηα  ηελ εξκελεία ηνπ γεγνλφηνο ή ηεο θαηάζηαζεο πνπ πξνθαιεί ην ζπλαίζζεκα, 

παξά γηα ην ίδην ην γεγνλφο (Desmet & Hekkert, 2007; Hekkert, 2006). Σν ζπλαίζζεκα είλαη 

επνκέλσο ην απνηέιεζκα κηαο γλσζηηθήο, αλ θαη ζπρλά απηφκαηεο θαη ππνζπλείδεηεο 

(unconscious), δηεξγαζίαο.  

Η εθηίκεζε (appraisal) είλαη κηα δηεξγαζία αμηνιφγεζεο πνπ εμππεξεηεί ηε δηάγλσζε 

φηη κηα θαηάζηαζε, ηελ νπνία αληηκεησπίδεη έλαο άλζξσπνο, θέξεη πξνζαξκνζηηθή ζρέζε 

(§1.4) θαη εάλ ηζρχεη απηφ, αλαγλσξίδεη ηε θχζε απηήο ηεο ζρέζεο θαη παξάγεη ηελ 

θαηάιιειε ζπλαηζζεκαηηθή απφθξηζε. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ έλαο άλζξσπνο αθνχζεη έλα 

ζπλαγεξκφ πνπ πξνεηδνπνηεί γηα θσηηά, ην πην πηζαλφ είλαη λα αηζζαλζεί θφβν θαη λα 

απνθξηζεί κε θπγή, αθνχ ν ζπλαγεξκφο ζεκαηνδνηεί θαη θαηαδεηθλχεη κηα δπλεηηθά 

επηθίλδπλε θαηάζηαζε κε ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξηζηηθέο απαηηήζεηο. Απηφ ην παξάδεηγκα 

δείρλεη πσο ε εθηίκεζε είλαη εγγελψο ζρεηηθή. Η εθηίκεζε δελ αληηθαηνπηξίδεη μερσξηζηά 

νχηε ηηο ηδηφηεηεο ηνπ εξεζίζκαηνο, νχηε ηεο θαηάζηαζεο ή ηνπ αλζξψπνπ, αιιά απεηθνλίδεη 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηδηνηήησλ ηνπ εξεζίζκαηνο θαη ηεο θαηάζηαζεο ζρεηηθά κε ηηο ηδηφηεηεο 

ηνπ αηφκνπ.  

Με άιια ιφγηα, ε εθηίκεζε είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο ζεκαζίαο θαη ηεο σθειηκφηεηαο 

ελφο εξεζίζκαηνο γηα ηνλ άλζξσπν. Δίλαη ε πξνζσπηθή ζεκαζία ελφο πξντφληνο, αληί γηα ην 

ίδην ην πξντφλ, πνπ πξνθαιεί ην ζπλαίζζεκα. Δπεηδή νη εθηηκήζεηο κεζνιαβνχλ κεηαμχ ηνπ 

πξντφληνο θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ, δηαθνξεηηθνί άλζξσπνη πνπ εθηηκνχλ ην ίδην πξντφλ κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζα βηψζνπλ δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα.  

Με βάζε ηνλ Frijda (1988), νη ζπλαηζζεκαηηθέο απνθξίζεηο απνηεινχλ ππνθεηκεληθέο 

εκπεηξίεο, ησλ νπνίσλ ππξήλαο είλαη ε επραξίζηεζε ή ε δπζαξέζθεηα. Σα ζπλαηζζήκαηα 
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πξνθχπηνπλ σο απφθξηζε ζηα γεγνλφηα πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα ηνπο ζηφρνπο, ηα θίλεηξα 

θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη ζεσξνχληαη απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

γεγνλφησλ ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζηελ επεκεξία (well- being) ή ζηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ ζηίρσλ, θηλήηξσλ ή αλεζπρηψλ ηνπ αηφκνπ (Frijda, 1993).  

Η αλεζπρία είλαη πνπ πξνζδίδεη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ 

ζεκαζία θαη επνκέλσο ηα ζπλαηζζήκαηα θαηαδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε κηαο αλεζπρίαο. Κάζε 

ζπλαίζζεκα θξχβεη κηα αλεζπρία, δειαδή κηα κηθξφηεξεο ή κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο 

πξνδηάζεζε γηα πξνηίκεζε ζπγθεθξηκέλσλ θαηαζηάζεσλ ηνπ θφζκνπ, κε απνηέιεζκα ηα 

ζπλαηζζήκαηα λα ζπληζηνχλ ηελ πξψηε χιε, ή αιιηψο ηε βαζηθή πεγή γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ 

αλεζπρηψλ ηνπ αηφκνπ.  

Απηή ε δηαπίζησζε είλαη  πνπ ν Frijda (1988) εληνπίδεη θαη νλνκάδεη ραξαθηεξηζηηθά 

«λόκν ηεο αλεζπρίαο» (law of concern). Ο ίδηνο ππνζηεξίδεη πσο ηα ζπλαηζζήκαηα 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ αιιειεπίδξαζε απηνχ ηνπ λφκνπ κε ην «λόκν ηεο ζεκαζίαο ηεο 

θαηάζηαζεο» (law of situational meaning). Ο «λφκνο ηεο ζεκαζίαο ηεο θαηάζηαζεο» ζεκαίλεη 

φηη ηα ζπλαηζζήκαηα πξνθχπηνπλ σο απφθξηζε ζηε ζεκαζία (meaning) πνπ έρνπλ δεδνκέλεο 

θαηαζηάζεηο γηα ην άηνκν. Με άιια ιφγηα, έρνληαο σο είζνδν έλα γεγνλφο πνπ θέξεη κηα 

ζπγθεθξηκέλε ζεκαζία, σο απνηέιεζκα εθδειψλεηαη έλα ζπλαίζζεκα ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

είδνπο. Ο λφκνο θπζηθά δελ εθαξκφδεηαη ζε κηα ηέηνηα γξακκηθή ζρέζε, κε ηελ έλλνηα φηη 

παξεκβάιιεηαη ε έλλνηα ηεο αλεζπρίαο κεηαμχ ηνπ γεγνλφηνο θαη ηνπ αηφκνπ.  

3.3.2 Αηζζεηηθή εκπεηξία 

Με βάζε ηνπο Desmet & Hekkert (2007), ζην αηζζεηηθφ επίπεδν, εμεηάδεηαη ε 

ηθαλφηεηα ελφο πξντφληνο λα επραξηζηήζεη κηα ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αηζζεηήξηεο 

ιεηηνπξγίεο ησλ αλζξψπσλ. Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν έλα αληηιεπηηθφ ζχζηεκα θαηνξζψλεη λα 

αληρλεχζεη δνκή, ζεηξά, ή ζπλνρή θαη λα αμηνινγήζεη ηελ θαηλνηνκία ελφο πξντφληνο ή ηελ 

νηθεηφηεηα θαζνξίδεη ην ζπλαίζζεκα πνπ παξάγεηαη (Hekkert, Snelders, & van Wieringen, 

2003). Δίλαη απηφ ην επίπεδν αηζζεηήξηαο επραξίζηεζεο, ζην νπνίν ν Norman (2004) 

αλαθέξεηαη σο ελζηηθηψδεο (visceral) επίπεδν ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ζρεδίαζεο θαη πνπ νη 

Crilly et al. (2004) αλαθέξνπλ σο αηζζεηηθή εληχπσζε πνπ απνηειεί θαηεγνξία ηεο 

γλσζηηθήο απφθξηζεο.  

Αθφκα θη αλ ην θχξην ζψκα ηεο έξεπλαο γηα ηελ αηζζεηηθή εκπεηξία εζηηάδεη ζηελ 

νπηηθή πεξηνρή, άιιεο κνξθέο ηεο αηζζεηηθήο πξντφλησλ εμεξεπλψληαη επίζεο. Οη Overbeeke 

et al. (2002), ρξεζηκνπνηνχλ ηελ έλλνηα ηεο αηζζεηηθήο ηεο αιιειεπίδξαζεο γηα λα 

αλαθεξζνχλ ζηελ νκνξθηά ηεο ρξήζεο (§1.6), δειαδή ζηελ νκνξθηά πνπ θάπνηνο βηψλεη θαηά 

ηε θπζηθή αιιειεπίδξαζε κε έλα πξντφλ.  
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 Οη Locher  et al. (2010)  επηζεκαίλνπλ φηη ε νπηηθή ησλ πξαγκαηηζηψλ (§1.6) γηα ηελ 

αηζζεηηθή αιιειεπίδξαζε κε ηα αληηθείκελα αληηθαηνπηξίδεη ηελ εκπεηξία ξνήο (§3.1). Η 

ζχλδεζε κεηαμχ ηεο ξνήο θαη ηεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο βαζίδεηαη ζηε κειέηε ησλ 

Csikszentmihalyi & Robinson (Jennings, 2000), ε νπνία πξνηείλεη πσο ε ξνή θαη ε αηζζεηηθή 

εκπεηξία είλαη  «νπζηαζηηθά ε ίδηα θαηάζηαζε ηνπ λνπ». Γηα παξάδεηγκα, ε νξεηβαζία θαη ε 

εθηίκεζε ηεο ηέρλεο κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, αιιά νη εξεπλεηέο 

ππνζηεξίδνπλ πσο «ηα δηαξζξσηηθά ζηνηρεία ηεο ζπλείδεζεο πνπ ππνινγίδνληαη γηα ηε θχζε 

ηεο εκπεηξίαο σο αληακνηβή είλαη ηα ίδηα».  

Δάλ νη ζπκκεηέρνληεο:  

 εκπιέθνληαη ελεξγά θαη αδηάζπαζηα ζηε δξαζηεξηφηεηα,  

 ε πξφθιεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο αληαπνθξίλεηαη ζην επίπεδν ησλ ηθαλνηήησλ 

ηνπο θαη  

 ε ίδηα ε δξαζηεξηφηεηα είλαη ε αληακνηβή,  

ηφηε είλαη πιένλ πηζαλφ λα βηψζνπλ ηελ αηζζεηηθή εκπεηξία ή ηε ξνή. Με ιίγα ιφγηα, 

ηα άηνκα φηαλ εκπιέθνληαη κε έλα αληηθείκελν δελ πεξηκέλνπλ θάπνην απνηέιεζκα ή 

αληακνηβή κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο, αιιά επραξηζηνχληαη ζην βαζκφ πνπ 

ε ίδηα ε εκπεηξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη κηα αληακνηβή.  

Ο πίλαθαο 1 παξνπζηάδεη ηε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο αηζζεηηθήο 

εκπεηξίαο πνπ δηαηππψλεη ν Beardsley (Jennings, 2000) θαη ηεο ξνήο. Οη Csikszentmihalyi & 

Robinson (Jennings, 2000) επηζεκαίλνπλ πσο νη ιίζηεο δελ αληηζηνηρνχλ επαθξηβψο, σζηφζν 

πεξηέρνπλ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο. 
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Πίλαθαο 1: ύγθξηζε θξηηεξίσλ ηεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο θαη ηεο ζεσξίαο ξνήο κε βάζε ηνλ 

Jennings (2000) 

 

Οη Locher et al. (2010) ελνπνίεζαλ έλα κνληέιν επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ γηα ηε 

θχζε ηεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο ζηελ νπηηθή ηέρλε (visual arts) πνπ έρεη πξνηαζεί απφ ηνπο 

Leder et al. (2004) (§1.2.1), κε έλα πιαίζην πνπ πεξηγξάθεη ην ζπλδπαζκφ ησλ ελεξγεηψλ ηνπ 

ρξήζηε κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πξντφληνο. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο δηακφξθσζεο είλαη ε 

δεκηνπξγία ελφο γεληθνχ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο θχζεο ηεο αηζζεηηθήο 

αιιειεπίδξαζεο ελφο ρξήζηε κε έλα ζρεδηαζκέλν πξντφλ. θνπφο ηεο κειέηεο ηνπο είλαη λα 

ζθηαγξαθήζνπλ ηε δνκή κηαο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο. Σν παξαθάησ ζρήκα παξνπζηάδεη ην 

πιαίζην ηεο αιιειεπίδξαζεο ελφο αληηθεηκέλνπ θαη ησλ δηεξγαζηψλ γεληθνχ πιαηζίνπ, ζηηο 

νπνίεο βαζίδεηαη ε αιιειεπίδξαζε αλζξψπνπ-πξντφληνο θαη ε νπνία θαηαιήγεη ζε κηα 

αηζζεηηθή εκπεηξία.  
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ρήκα 19: Πιαίζην αιιειεπίδξαζεο ελόο αληηθεηκέλνπ θαη ησλ δηεξγαζηώλ γεληθνύ πιαηζίνπ πνπ 

δηέπνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε αλζξώπνπ – πξντόληνο θαη θαηαιήγνπλ ζε κηα αηζζεηηθή εκπεηξία (Locher et 

al., 2010) 

Οη θαηεπζχλζεηο ησλ βειψλ ππνδειψλνπλ φηη ζηελ εκπεηξία ελφο πξντφληνο ππάξρεη 

κηα ζπλερήο, δπλακηθή «απφ θάησ πξνο ηα επάλσ» / «απφ επάλσ πξνο ηα θάησ» 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ηδηνηήησλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ελφο πξντφληνο, ησλ 

αηζζεηήξησλ-θηλεηήξησλ-αληηιεπηηθψλ δηεξγαζηψλ ηνπ ρξήζηε θαη ηεο γλσζηηθήο δνκήο ηνπ 

ρξήζηε. Δπνκέλσο, ελψ κηα αηζζεηηθή εκπεηξία εμειίζζεηαη, ην αληηθείκελν παξνπζηάδεη 

ζπλερψο κεηαβαιιφκελα «action-driven affordances» (Locher et al., 2010). Απηά ηα 

«affordances» επεξεάδνπλ ην ζπγρξνληζκφ, ην ξπζκφ, ηε ξνή θαη ηελ αίζζεζε ηεο 

αιιειεπίδξαζεο- παξάγνληεο νη νπνίνη έρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αηζζεηηθή ηεο 

αιιειεπίδξαζεο (Djadadiningrat et al., 2004).  

Όιε ε αιιειεπίδξαζε επηβιέπεηαη απφ έλαλ θεληξηθφ εθηειεζηή πνπ ραξαθηεξίδεηαη 

απφ πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα, πξνζπάζεηα θαη δηεξγαζίεο ειέγρνπ πνπ θαηεπζχλνπλ ηελ 

εθνχζηα πξνζνρή ζην αληηθείκελν ζε έλα γλσζηηθφ «απφ επάλσ πξνο ηα θάησ» ηξφπν 

δηακφξθσζεο. Απηφο ν θεληξηθφο εθηειεζηήο επζχλεηαη γηα ηε δηακφξθσζε κεηαμχ ηεο 

αληίιεςεο θαη ηεο κλήκεο θαη κεηαμχ ηεο πξνζνρήο θαη ηεο δξάζεο θαη εθηειεί ηέζζεξηο 

ζεκαληηθέο εθηειεζηηθέο δηεξγαζίεο: ηθαλφηεηα λα εζηηάδεη ηελ πξνζνρή, λα δηαλέκεη ηελ 

πξνζνρή, λα αιιάδεη ηελ πξνζνρή θαη λα παξέρεη κηα ζχλδεζε κεηαμχ ηεο ελεξγήο κλήκεο 

(working memory) θαη ηεο καθξνπξφζεζκεο κλήκεο (long-term memory).  
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Οη δηεξγαζίεο «απφ επάλσ πξνο ηα θάησ» θαη «απφ θάησ πξνο ηα επάλσ» πνπ δηέπνπλ 

ηε ζθέςε θαη ηε δξάζε δεκηνπξγνχλ ηε ζεκαζία (meaning) θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπ 

αληηθεηκέλνπ, απφ φπνπ πξνθχπηεη ε αηζζεηηθή εκπεηξία θαη ην αίζζεκα (affect).  

Όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 19, νη δχν θηλεηήξηεο δπλάκεηο είλαη ην ίδην ην αληηθείκελν 

θαη ην πιαίζην ηνπ αλζξψπνπ (person context) πνπ αληαλαθιά ηε γλσζηηθή δνκή ηνπ ρξήζηε. 

Η αηζζεηηθή εκπεηξία είλαη ην πξντφλ κηαο δπλακηθήο, ζπλερηδφκελεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ 

απηψλ ησλ δχν ζπζηαηηθψλ. χκθσλα κε ην πιαίζην ηνπ αληηθεηκέλνπ, έρεη απνδεηρηεί πσο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ αληηθεηκέλνπ παξέρνπλ ζην ρξήζηε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο 

πιεξνθνξηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, έξεπλα έρεη αλαγλσξίζεη ηνπιάρηζηνλ έμη ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο ε εκθάληζε (appearance) ελφο πξντφληνο επεξεάδεη ηελ αμηνιφγεζε ελφο πξντφληνο 

θαη ηελ επηινγή ηνπ θαηαλαισηή (Creusen & Schoormans, 2005). Η εκθάληζε ελφο 

αληηθεηκέλνπ κεηαδίδεη ηελ αηζζεηηθή θαη ζπκβνιηθή ηνπ αμία, επηθνηλσλεί ιεηηνπξγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη επθνιία ρξήζεο, ηξαβάεη ηελ πξνζνρή θαη δηεπθνιχλεη ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ πξντφληνο. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξνπζίαζε ηδηνηήησλ (properties) 

ηνπ πξντφληνο, ηα αληηθείκελα κπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ έηζη ψζηε ε ρξήζε ηνπο λα 

ζπκβάιιεη ζε κηα δπλακηθή αηζζεηηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηεο κνξθήο θαη ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπο θαη ηνπ ρξήζηε. Παξ’ φιν νη Locher et al. (2010) ελδηαθέξνληαη γηα 

ηελ αηζζεηηθή ηεο αιιειεπίδξαζεο, ε αηζζεηηθή ηεο εκθάληζεο ελφο αληηθεηκέλνπ πξέπεη 

πάληα λα ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ σο παξάγνληαο πνπ ζπλεηζθέξεη ζηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ 

ρξήζηε κε ην αληηθείκελν. 

Έλαο αθφκα παξάγνληαο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ αηζζεηηθή αιιειεπίδξαζε είλαη ε 

γλσζηηθή δνκή ηνπ ρξήζηε πνπ πεξηιακβάλεη δηάθνξνπο ηχπνπο πιεξνθνξίαο 

(ζεκαζηνινγηθνχο, επεηζνδηαθνχο θαη ζηξαηεγηθνχο) πνπ έρεη απνθηήζεη ζηε δσή ηνπ. 

Πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ πξνζσπηθφηεηα, ηα θίλεηξα θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ 

ρξήζηε. Όια απηά ηα ζηνηρεία ζπγθεληξψλνληαη ζε έλαλ «απφ επάλσ πξνο ηα θάησ» ηξφπν 

δηακφξθσζεο θαη πξνζδηνξίδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ν ρξήζηεο εληζρχεη, αληηιακβάλεηαη θαη 

αμηνινγεί ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην εθάζηνηε πξντφλ (Shavitt, 1989). Δπίζεο, απηά ηα 

ζηνηρεία ηαπηφρξνλα ζπκβάιινπλ θαη δεκηνπξγνχλ απηφ πνπ νλνκάδνπλ νη Locher et al. 

(2010) «πιαίζην ηνπ αλζξψπνπ» (person context) κεο ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε 

αηζζεηηθή εκπεηξία. 

Γηα ηε δεκηνπξγία απηνχ ηνπ πιαηζίνπ πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα 19, νη Locher et al. 

(2010) πηνζέηεζαλ ην κνληέιν πνπ πεξηγξάθεη ηε θχζε ηεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο ζηελ νπηηθή 

ηέρλε ησλ Leder et al. (2004) (δείηε §1.2.1). χκθσλα κε απηφ ην κνληέιν, ε δηεξεχλεζε ελφο 

πίλαθα ηέρλεο απφ έλα ζεαηή μεθηλά κε ηελ άκεζε θσδηθνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

εηθφλαο, γηα λα απνθηήζεη απηφο κηα αξρηθή εληχπσζε ηεο νξγάλσζεο ηεο δνκήο (structural 

arrangement) θαη ηεο ζεκαζηνινγίαο (semantic meaning) ηεο ζχλζεζεο.  
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Η πιεξνθνξία πνπ απνθηά απφ ηελ πξψηε εληχπσζε ηεο ζχλζεζεο πξνσζείηαη ζην 

δεχηεξν ζηάδην ηεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο, ην νπνίν απνηειείηαη απφ κηα νπηηθή ιεπηνκεξή 

εμέηαζε (optical scrutiny) ή κία εζηηαζκέλε αλάιπζε (focal analysis) νξηζκέλσλ πηζαλψλ 

ελδηαθεξνπζψλ εηθνληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ αληρλεχζεθαλ αξρηθά γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ 

ηε γλσζηηθή πεξηέξγεηα θαη γηα λα αλαπηχμνπλ ηελ αηζζεηηθή εθηίκεζε ηνπ πίλαθα. Οη 

Locher et al. (2010) ππνζηεξίδνπλ πσο αθξηβψο απηά ηα δχν ζηάδηα αθνινπζεί θαη ε 

αηζζεηηθή εκπεηξία κε έλα πξντφλ.   

Πεξαηηέξσ, θπζηθέο ηδηφηεηεο, φπσο ε πνιππινθφηεηα ηεο δνκήο, ε ζπκκεηξία θαη ε 

ηζνξξνπία ηεο νξγάλσζεο, δηαθξίλνληαη απφ ην νπηηθφ ζχζηεκα ηνπ αλζξψπνπ απηφκαηα ή 

«pre-attentively» απφ γελεηηθά θαζνξηζκέλνπο ελζσκαησκέλνπο κεραληζκνχο. ηελ ίδηα 

θαηεχζπλζε, ε αίζζεζε ηεο αθήο είλαη ηθαλή γηα άκεζε αλαγλψξηζε ησλ ηδηνηήησλ ησλ 

αληηθεηκέλσλ κφλν απφ αηζζεηεξηαθέο πιεξνθνξίεο (φπσο ην ζρήκα, ε πθή). Σέηνηνπ είδνπο 

έκθπηεο δηεξγαζίεο ππνδειψλνληαη ζην ζρήκα 19 απφ ην βέινο πνπ θαηεπζχλεηαη απφ ην 

αηζζεηήξην – θηλεηήξην ζχζηεκα πξνο ηελ αηζζεηηθή εκπεηξία.  

Απηφ ην αξρηθφ ζηάδην επεμεξγαζίαο απφ ην νπηηθφ θαη απηηθφ αηζζεηήξην ζχζηεκα, 

πνπ κφιηο πεξηγξάθεθε, είλαη παξφκνην κε ην πξψην επίπεδν επεμεξγαζίαο ηνπ Norman 

(2004), ην ελζηηθηψδεο επίπεδν (visceral level), ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ άκεζε παξαγσγή 

ηεο πξψηεο εληχπσζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ βαζίδεηαη ζε απηφκαηεο δηεξγαζίεο. Σέηνηεο 

απνθξίζεηο κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο θπζηθά αληηιεπηηθέο απνθξίζεηο, νη νπνίεο φπσο 

ηζρπξίδεηαη θαη ν Norman (2004), πξνθχπηνπλ ελ ηε απνπζία θάπνηαο ζεκαληηθήο 

αιιειεπίδξαζεο κε ην πξντφλ.  

Η αηζζεηηθή ησλ αληηθεηκέλσλ πξέπεη, επνκέλσο, λα επηθεληξσζεί ζηηο άκεζεο 

εληππψζεηο ησλ πξντφλησλ, πνπ πξνθαινχληαη πξψηα απφ ηελ νπηηθή αληίιεςε θαη έπεηηα 

απφ ηνλ αξρηθφ ρεηξηζκφ ηνπ πξντφληνο. Όπσο ππνζηεξίδεη θαη ν Norman (2004), νη 

ζρεδηαζηέο πξέπεη λα δεκηνπξγνχλ «απνηειεζκαηηθά ζρέδηα ζην ελζηηθηψδεο επίπεδν» 

(effective visceral designs), πνπ είλαη ειθπζηηθά ζηελ πξψηε καηηά (ηφζν νπηηθά, φζν θαη 

απηηθά) θαη πνπ θαίλνληαη επράξηζηα ζηε ρξήζε.  

πλεπψο, κηα αλαιπηηθή πξνζέγγηζε ζηελ αηζζεηηθή είλαη, θαηά κηα έλλνηα, έλα 

ζεκαληηθφ πξψην βήκα γηα κηα πξαγκαηηζηηθή πξνζέγγηζε. Μηα ζεηηθή πξψηε εληχπσζε ελφο 

πξντφληνο είλαη νπζηαζηηθή, εάλ πξφθεηηαη λα αθνινπζήζεη θάπνηα πεξαηηέξσ 

αιιειεπίδξαζε κε απηφ. Η πην πηζαλή πεξίπησζε είλαη ε πξψηε αληίδξαζε ηνπ ρξήζηε ζε 

έλα αληηθείκελν λα επεξεάζεη επίζεο ηνλ ηξφπν πνπ ζα ην «επεμεξγαζηεί» θαηά ηελ 

αηζζεηηθή εκπεηξία, φκσο απηή ε επίδξαζε δελ έρεη απνδεηρηεί αθφκα εκπεηξηθά.     

ε ζπλδπαζκφ κε ηνλ απηφκαην εληνπηζκφ θαη ηελ αλίρλεπζε ησλ θπζηθψλ ηδηνηήησλ 

ησλ αληηθεηκέλσλ, έρεη απνδεηρηεί πσο ηα άηνκα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα δηαθξίλνπλ θαη λα 
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θαηεγνξηνπνηνχλ «καζεκέλεο» ηδηφηεηεο ελφο εξεζίζκαηνο. Οη Creusen & Schoormans (1998) 

αλαθέξνπλ φηη ζρεδφλ φια ηα κέιε κηαο νκάδαο απφ θαηαλαισηέο εηδψλ ζπηηηνχ ήηαλ ζε 

ζέζε αληηιεθζνχλ ηε ζπλνιηθή κνξθή θαη εκθάληζε ηξηψλ ελαιιαθηηθψλ δχν πξντφλησλ 

(ελφο ξνινγηνχ θαη ελφο ζεζνπάξ) κέζα ζηα 800ms απφ ηελ έλαξμε ηεο παξνπζίαζήο ηνπο. 

Απηέο νη απνθξίζεηο εκθαλίδνληαη απφ έλα άκεζν θαη ηαρχηαην ηαίξηαζκα ζηελ ελεξγή 

κλήκε, κεηαμχ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ ηεο δνκήο ελφο αληηθεηκέλνπ πνπ 

παξάγεηαη απφ ην αηζζεηήξην – θηλεηήξην ζχζηεκα θαη ηεο απνζεθεπκέλεο γλψζεο πνπ 

δηαζέηεη ν ρξήζηεο γηα ην εξέζηζκα ζην γλσζηηθφ ηνπ ζχζηεκα (πιαίζην αλζξψπνπ). Η 

πξνθχπηνπζα άκεζε απηφκαηε αληίδξαζε ζην εξέζηζκα παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 19 απφ ην 

βέινο πνπ θαηεπζχλεηαη απφ ηελ ελεξγή κλήκα απεπζείαο ζηελ αηζζεηηθή εκπεηξία θαη 

ζπκβάιιεη επίζεο ζηελ αξρηθή πξψηε εληχπσζε πνπ ζρεκαηίδεη ν ρξήζηεο.  

Απφ ηε ζηηγκή πνπ δηακνξθψλεηαη ε πξψηε εληχπσζε γηα έλα αληηθείκελν, ην δεχηεξν 

ζηάδην επεμεξγαζίαο (επηθέληξσζε ζηε κνξθή θαη ιεηηνπξγία) δηεπζχλεηαη απφ ηνλ θεληξηθφ 

εθηειεζηή. Γηα ην νπηηθφ ζχζηεκα, νη ρξήζηεο ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο γηα έλα αληηθείκελν 

κεηαθηλψληαο ηα κάηηα ηνπο ζε κηα αθνινπζία απφ ζεκεία, ζηα νπνία εζηηάδνπλ γηα 

κηθξφηεξε ή κεγαιχηεξε ρξνληθή δηάξθεηα. Ο αξηζκφο, ε ζέζε θαη ε δηάξθεηα ησλ εζηηάζεσλ 

(fixations) πνπ ρξεζηκεχνπλ γηα ηελ νπηηθή εμέηαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ απνηεινχλ ην 

ρσξνρξνληθέο πηπρέο ηεο θσδηθνπνίεζεο (ζρήκα 19). Γηα ηελ αθή, νη πιεξνθνξίεο 

ζπιιέγνληαη κε παξφκνην ηξφπν απφ ηνπο ρξήζηεο, νη νπνίνη κεηαθηλνχλ ηα ρέξηα ηνπο γηα λα 

επηιέμνπλ θαη λα ρεηξηζηνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηά ηνπ, ζπλήζσο κε ηε βνήζεηα ηεο 

φξαζεο. Η δξαζηεξηφηεηα ηεο θσδηθνπνίεζεο θαη γηα ηα δχν ζπζηήκαηα (φξαζε θαη αθή) 

ππνδεηθλχεηαη απφ ην βέινο κεηαμχ ηνπ αηζζεηήξηνπ – θηλεηήξηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ 

αληηθεηκέλνπ, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 19. Γηα κηα αθφκα θνξά, είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί 

φηη ε αληίιεςε θαη ε αηζζεηηθή αμηνιφγεζε ελφο αληηθεηκέλνπ πξνθχπηεη απφ ηε δπλακηθή 

αιιειεπίδξαζε ησλ εηζξνψλ (input) πνπ ιακβάλνληαη απφ ηελ νπηηθή εμέηαζε θαη ην 

ρεηξηζκνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ.  

Οη πιεξνθνξίεο γηα ην πξντφλ ζηε ελεξγή κλήκε, πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηελ νπηηθή θαη 

απηηθή εκπεηξία θαηά ηε δεχηεξε θάζε ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ, ελεξγνπνηνχλ 

απηφκαηα ππνζχλνια ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ θαη ζεκαζηνινγηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

δηαζέηεη ν ρξήζηεο ζηε βάζε ηεο γλψζεο ηνπ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζχξνληαη ζηελ ελεξγή 

κλήκε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο πξνζδηνξίδνληαη απφ ζπλερή πξνζπάζεηα 

επεμεξγαζίαο ηνπ θεληξηθνχ εθηειεζηή, θαζψο ν ρξήζηεο απνθαιχπηεηαη ζην πιαίζην ηνπ 

ρψξνπ ηεο ζπλερφκελεο αιιειεπίδξαζεο, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 19. Απηή ε ζπλερήο 

δηεξγαζία επεξεάδεηαη απφ παξάγνληεο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ αηφκνπ πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα 

19. Αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά εμαηηίαο ηεο ηδηαίηεξεο ζρεηηθφηεηάο ηνπο κε ηελ αιιειεπίδξαζε 

κε έλα πξντφλ, ην επίπεδν αηζζεηηθήο πείξαο (aesthetic sophistication), ε πξνζσπηθή 



Κεθάιαην 3                                                                                                                             116 

 

πξνηίκεζε, ην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο, ην πνιηηηζηηθφ ππφβαζξν, ε πξνζσπηθφηεηα θαη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη γλσζηηθή θαηάζηαζε θαηά ηελ αηζζεηηθή εκπεηξία.  

ε απηφ ην πιαίζην, ν θεληξηθφο εθηειεζηήο ζην ηξίην επίπεδν επεμεξγαζίαο ηνπ 

Norman (2004), ην αλαθιαζηηθφ (reflective level), ην νπνίν ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

ζπκπεξηθνξηθφ (behavioral level) επίπεδν επεμεξγαζίαο, είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηα ζε ζρέζε 

κε ηελ εκπεηξία, ηελ θαηάξηηζε, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηελ εθπαίδεπζε. Χζηφζν, ν Norman 

(2004) ηζρπξίδεηαη φηη ην αλαθιαζηηθφ επίπεδν δελ έρεη πξφζβαζε ή έιεγρν ζε αηζζεηεξηαθέο 

πιεξνθνξίεο ή ηε ζπκπεξηθνξά, ελψ απηέο νη ιεηηνπξγίεο ηνπ θεληξηθνχ εθηειεζηή είλαη 

θξίζηκεο ζην πιαίζην ηνπ κνληέινπ ησλ Locher et  al. (2010).  

Τπάξρεη αθφκα έλα ζχλνιν παξαγφλησλ πνπ ζπκβάιιεη ζηελ αιιειεπίδξαζε ελφο 

ρξήζηε κε έλα αληηθείκελν. Απηνί νη παξάγνληεο ζπληζηνχλ ην πιαίζην ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ 

θαίλεηαη ζην ζρήκα 19 θαη πεξηιακβάλνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαηάζηαζεο. Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί αλσηέξσ, ε εκθάληζε ελφο 

πξντφληνο επηθνηλσλεί ηνπιάρηζηνλ έμη δηαθνξεηηθνχο ξφινπο ηνπ πξντφληνο, εθ ησλ νπνίσλ 

ν ζπκβνιηθφο ήηαλ απηφο πνπ αλαθέξζεθε πην ζπρλά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε κειέηε 

ησλ Creusen & Schoormans (1998). Οη θνηλσληθν-πνιηηηζηηθνί θαη νη θνηλσληθν-νηθνλνκηθνί 

παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε έλα αληηθείκελν, ηελ ηζηνξηθή ζεκαζία ηνπ, ηελ πνηφηεηα ησλ 

πιηθψλ απφ ηα νπνία έρεη θαηαζθεπαζηεί (φπσο μχιν αληί πιαζηηθνχ), θαζψο θαη ηα 

πξνγξάκκαηα «κάξθεηηλγθ» πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πψιεζή ηνπ (φπσο κάξθα) 

επεξεάδνπλ ηελ αληίιεςε γηα ηηο ζπκβνιηθέο ζρέζεηο θαη ηελ θνηλσληθή αμία ησλ πξντφλησλ. 

Απηνί νη παξάγνληεο κε ηε ζεηξά ηνπο ζπκβάιινπλ ζηελ αληίιεςε πνπ έρεη ν ρξήζηεο γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπ, δειαδή γηα ηηο αμίεο θαη ηα πξφηππα ζηα νπνία πξνζβιέπεη είηε σο κεκνλσκέλν 

άηνκν είηε σο έθθξαζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ σο κέινο κηαο νκάδαο. Οη ζεηηθέο ή νη αξλεηηθέο 

αμίεο πνπ απνδίδνληαη ζηα πξντφληα βαζίδνληαη ζηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε ηεο γλσζηηθήο 

βάζεο ηνπ ρξήζηε θαη, σο εθ ηνχηνπ, επεξεάδνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε ζε κηα γλσζηηθή «απφ 

επάλσ πξνο ηα θάησ» δηεξγαζία. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαηάζηαζεο, ή ην πεξηβάιινλ ζην 

νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε εκπεηξία κε ην αληηθείκελν, παξέρνπλ έλα πιαίζην αληηθεηκέλνπ, ην 

νπνίν επεξεάδεη ηε θχζε θαη ην απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ην αληηθείκελν.  

Δπηπιένλ, ν ρξφλνο παξαηήξεζεο πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ 

πιεξνθνξηψλ ηνπ αληηθεηκέλνπ, απνηειεί έλαλ αθφκα παξάγνληα πνπ θαζνξίδεη ην πφζν 

επηθαλεηαθή ή έληνλε είλαη ε πξνζνρή πνπ δίλεηαη ζην πξντφλ. ε ζπλδπαζκφ κε ην «πνπ» 

θαη «πφηε» ιακβάλεη ρψξα ε αιιειεπίδξαζε, νη παξάγνληεο ηνπ πιαηζίνπ πεξηιακβάλνπλ ην 

«πφζν ζπρλά» ρξεζηκνπνηείηαη έλα πξντφλ.  

Οη Jaasko & Mattelmaki (2003) παξνπζηάδνπλ έλα ζχλνιν ηδηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ εκπεηξία ρξήζεο ηνπ πξντφληνο, απφ ην νπνίν πξνθχπηνπλ, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 
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20, πέληε δηαθεθξηκέλα πιαίζηα ζηα νπνία εληάζζεηαη ν ρξήζηεο. Δπίζεο, νη Karapanos et al. 

(2008), ζε ζπλδπαζκφ κε ην «πφζν ζπρλά», ζεσξνχλ πσο ε πάξνδνο ηνπ ρξφλνπ θαηά ηε 

ρξήζε ελφο πξντφληνο (καθξνρξφληα ρξήζε ηνπ) αιιάδεη ηε ζρέζε ηνπ ρξήζηε κε απηφ, φπσο 

θαη ηελ αληίιεςε ηνπ γηα ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ηνπ πξντφληνο, ελψ ε πξνζδνθία ηνπ ρξήζηε 

εμαξηάηαη απφ ην ζθνπφ πνπ δηαζέηεη. Δπνκέλσο, αλαδχεηαη ε ζεκαζία ηνπ πιαηζίνπ ζηελ 

αληίιεςε θαη ζηελ εθηίκεζε ελφο πξντφληνο. Απηή ε δηάθξηζε ησλ πέληε πιαηζίσλ 

εμππεξεηεί ζηελ εμαθξίβσζε θαη αλαγλψξηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ θαη ηνλ άλζξσπν  - ρξήζηε θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε κε έλα πξντφλ.  

 

ρήκα 20: Πιαίζηα ζηελ εκπεηξία ρξήζεο ηνπ πξντόληνο (Jaasko & Mattelmaki, 2003) 

3.3.3 Ρόινο ηεο Πξώηεο  Δληύπσζεο  

ηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα ππνζηεξίρζεθε πσο κηα ζεηηθή πξψηε εληχπσζε ελφο 

πξντφληνο είλαη βαζηθή, εάλ πξφθεηηαη λα αθνινπζήζεη θάπνηα αιιειεπίδξαζε κε απηφ. Χο 

εθ ηνχηνπ, ε αηζζεηηθή ησλ πξντφλησλ πξέπεη λα ππνζηεξίμεη ηηο άκεζεο, πξψηεο εληππψζεηο 

πνπ πξνθχπηνπλ πξσηίζησο απφ ηελ νπηηθή αληίιεςε θαη θαηφπηλ απφ ην ρεηξηζκφ ηνπ 

πξντφληνο. Άιισζηε, ζχκθσλα κε ην πιαίζην ησλ ηξηψλ επηπέδσλ επεμεξγαζίαο ηνπ 

αλζξψπηλνπ εγθεθάινπ απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε επραξίζηεζε (Norman, 2004), ην πξψην 

επίπεδν, ην ελζηηθηψδεο (visceral) πνπ είλαη αληηιεπηηθφ, δίλεη αθνξκή γηα ηηο πξψηεο 

αληηδξάζεηο θαη ηηο άκεζεο θξίζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηελ νπηηθή απεηθφληζε ηνπ πξντφληνο. ε 

απηφ ην επίπεδν θπξηαξρνχλ ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά – εκθάληζε, αίζζεζε, ήρνο (look, 

feel sound) ηνπ αληηθεηκέλνπ. Η πξφζθαηε έξεπλα έρεη παξνπζηάζεη θαηεγνξεκαηηθά, φηη νη 

θξίζεηο ζε απηφ ην επίπεδν πξαγκαηνπνηνχληαη, αθφηνπ έρεη παξνπζηαζηεί έλα εξέζηζκα κφλν 

γηα 50 ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ (Lindgaard, et al., 2006). Η εχξεζε απηή είλαη ζεκαληηθή, 

επεηδή πξνηείλεη φηη απηή ε άκεζε θξίζε είλαη κηα βηνινγηθά θαζνξηζκέλε ζπλέπεηα (Zajonc, 
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1980) πνπ εκθαλίδεηαη ζην ππνζπλείδεην επίπεδν, πξνηνχ απνθηήζεη ν εγθέθαινο ην ρξφλν 

λα αμηνινγήζεη ην εξέζηζκα ζε γλσζηηθφ επίπεδν.  

Δπνκέλσο, ε ζπδήηεζε νδεγείηαη ζηελ αλάιπζε ηεο «πξψηεο εληχπσζεο», δειαδή 

πφζν γξήγνξα δηακνξθψλεηαη, πφζν δηαξθεί θαη ηελ επίδξαζή ηεο, ελδερνκέλσο, ζε άιιεο 

αλεμάξηεηεο δξαζηεξηφηεηεο (Lindgaard, 2007). Η «πξψηε εληχπσζε» ζρεηίδεηαη κε ηελ 

επηξξνή ηεο αηζζεηηθήο ζην ζπλαίζζεκα. 

Γηα λα δηαπηζησζεί αθξηβψο πφζν γξήγνξα δηακνξθψλεηαη κηα πξψηε εληχπσζε, αξθεί 

λα ζθεθηνχκε ηη ζπκβαίλεη θαηά ηελ πξψηε επαθή κε έλα λέν πξφζσπν. Γλσξίδνπκε ακέζσο, 

εάλ εθείλν ην πξφζσπν καο θάλεη λα αηζζαλφκαζηε άλεηα ή φρη. Απηή ε γλψζε δελ είλαη ην 

απνηέιεζκα κηαο ινγηθήο θαη απφιπηα ζπλεηδεηνπνηεκέλεο απφθξηζεο, αιιά ε θπζηνινγηθή 

απφθξηζε ζηελ νπνία ν Norman (2004) αλαθέξεηαη σο ελζηηθηψδεο επίπεδν.  

Δκπεηξηθά ζηνηρεία πνπ ππνζηεξίδνπλ απηή ηελ άκεζε ιήςε απφθαζεο ηέζεθαλ 

αξρηθά ζηε ζπκπεξηθνξηζηηθή ινγνηερλία ηνπ Zajonc (1980) πνπ έπιαζε ηνλ φξν «mere 

exposure». Υαξαθηεξηζηηθά, ν Zajonc (1980) παξνπζίαζε ζηνπο ζπκκεηέρνληέο ηνπ πξψηνπ 

θχθινπ ηνπ πεηξάκαηνο πνπ δηεμήγαγε πνιπάξηζκεο θσηνγξαθηθέο δηαθάλεηεο παξφκνησλ, 

ρσξίο λφεκα, ηπραίσλ ζρεδίσλ ζεκείσλ, πνιχγσλσλ, ή ηαπσληθψλ ηδενγξακκάησλ, γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 1-20 msec. ην δεχηεξν θχθιν, ηαίξηαμε ηα εξεζίζκαηα πνπ 

παξαηεξήζεθαλ πξνεγνπκέλσο κε λέα, ξσηψληαο ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνηα πξνηηκνχλ. Σα 

απνηειέζκαηά ηνπ παξνπζίαζαλ κε αμηνπηζηία φηη νη άλζξσπνη πξνηίκεζαλ ηηο εηθφλεο πνπ 

είραλ δεη ζηνλ πξψην θχθιν. Δπηπιένλ, θαζψο ν αξηζκφο ηεο έθζεζεο ζηνλ πξψην θχθιν 

απμήζεθε, νη πξνηηκήζεηο ζην δεχηεξν θχθιν έγηλαλ πην αθξαίεο. Χζηφζν, νη ζπκκεηέρνληεο 

δελ ζπκφληνπζαλ φηη είραλ δεη νπνηεζδήπνηε απφ ηηο εηθφλεο πξηλ. Πξνθαλψο, ην επίπεδν 

νηθεηφηεηαο ηνπο κε ηα εξεζίζκαηα πνπ είραλ πξνηηκήζεη άλεθε αθξηβψο ζηελ πξν-

πξνζεθηηθή ζθαίξα, θαηά ηελ νπνία ν νξγαληζκφο ηνπ ζπκκεηέρνληα – ρξήζηε δελ έρεη 

αθφκα ηελ επθαηξία λα αλαιχζεη ή λα αμηνινγήζεη ηα εηζεξρφκελα εξεζίζκαηα. Δλ νιίγνηο, ε 

γλσζηηθφηεηα δελ πξφιαβε λα θαηαρσξεζεί ζε απηά πνπ είραλ δεη ηα κάηηα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. 

Σα πεηξάκαηα ηνπ Zajonc (1980) έζεζαλ ην εξψηεκα, εάλ ην ζπλαίζζεκα πξαγκαηηθά 

πξνεγείηαη ηεο γλψζεο ή αληίζηξνθα. Σα ζπκπεξάζκαηά ηνπ επαλεμεηάζηεθαλ θαη 

επηβεβαηψζεθαλ ζε πιήζνο πεηξακάησλ (Lindgaard, 2007) θαη αξρίδνπλ λα ζπγθιίλνπλ κε ηηο 

πην πξφζθαηεο ζεσξεηηθέο εμεγήζεηο ηεο αλζξψπηλνπ ζπλαηζζήκαηνο, θαζψο επίζεο θαη κε 

ηα εκπεηξηθά ζηνηρεία. πλεπψο, ε απφθξηζε ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ ρξήζηε κπνξεί  πξαγκαηηθά 

λα ραξαθηεξηζζεί ελζηηθηψδεο (visceral), φπσο ηζρπξίδεηαη ν Norman (2004).  

Απηή ε δηαπίζησζε έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ αιιειεπίδξαζε αλζξψπνπ - 

ππνινγηζηή, επεηδή ε αμία ησλ πιεξνθνξηψλ, γηα παξάδεηγκα κηαο ηζηνζειίδαο, είλαη πηζαλφ 
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λα αμηνινγεζεί απφ ηελ άκεζε νπηηθή έθθιεζε απηήο. Έηζη, ζχκθσλα κε ην Lindgaard 

(2007), κηα ηζηνζειίδα ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ κηαο επηρείξεζεο πνπ αληαγσλίδεηαη 

πνιπάξηζκεο άιιεο ζην δηαδίθηπν θαη πνπ απνηπγράλεη λα εθπιεξψζεη ηηο πξνζδνθίεο ησλ 

ρξεζηψλ απφ άπνςε αηζζεηηθήο θαη πεξηερνκέλνπ πιεξνθνξηψλ, είλαη ζρεδφλ απίζαλν λα 

πεηχρεη, αθφκα θη αλ ε πνηφηεηά ησλ πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ ηεο είλαη αλψηεξε ησλ 

αληαγσληζηψλ ηεο. Καηά ζπλέπεηα, νη άλζξσπνη ζα εξκελεχζνπλ αθφκε θαη ηε ηελ πην κηθξή 

ιεπηνκέξεηα γηα λα επηβεβαηψζνπλ αξλεηηθά ηελ αξρηθή ζπλαηζζεκαηηθή εληχπσζή ηνπο. ε 

αληίζεζε, κηα νπηηθά ειθπζηηθή ηζηνζειίδα ζα «ζπγρσξεζεί» γηα ηηο δεπηεξεχνπζεο ή αθφκα 

θαη ζεκαληηθέο αηέιεηεο ζηελ επρξεζηία, εμαηηίαο ηεο ζεηηθήο πξψηεο εληχπσζεο πνπ 

απνθνκίζζεθε. 

Τπάξρνπλ ζηνηρεία φηη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε λεπξνθπζηνινγία 

ζπγθιίλνπλ κε εθείλα πνπ ζπλεηζθέξεη ε ςπρνινγία, ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη ην ζπλαίζζεκα 

κπνξεί λα πξνεγεζεί ηεο γλψζεο θαη φηη, ηνπιάρηζηνλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ε απφθαζε, 

γηα ην αλ έλα εηζεξρφκελν εξέζηζκα αξέζεη ή φρη, βαζίδεηαη ζηελ εξκελεία κηαο 

ελζηηθηψδνπο απφθξηζεο, πνπ γίλεηαη αηζζεηή παξά ζθεπηφκελε (Lindgaard, 2007). Ο 

Norman (2004) ππνζηεξίδεη πσο ε γλψζε ζπκβάιιεη ζηελ εξκελεία θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

θφζκνπ πνπ πεξηβάιιεη ηα άηνκα, ελψ ην ζπλαίζζεκα επηηξέπεη ηε ιήςε άκεζσλ απνθάζεσλ 

ζε ζρέζε κε απηφλ (δειαδή ηνλ θφζκν). πλήζσο, νη άλζξσπνη αληηδξνχλ ζπλαηζζεκαηηθά ζε 

κηα θαηάζηαζε, πξνηνχ ηελ αμηνινγήζνπλ γλσζηηθά, αθνχ ε επηβίσζε  είλαη πην ζεκαληηθή 

απφ ηελ θαηαλφεζε.    

Ο Lindgaard (Mahlke, 2007β) δηαηππψλεη ηελ άπνςή ηνπ γηα ην ξφιν θαη ηηο 

επηπηψζεηο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηελ αηζζεηηθή. Τπνζηεξίδεη πσο νη ρξήζηεο νδεγνχληαη 

ηφζν, εάλ φρη πεξηζζφηεξν, απφ ην ζπλαίζζεκα, φζν θαη απφ ηε γλψζε. Οη ρξήζηεο επηζπκνχλ 

λα ζθέθηνληαη φηη είλαη ινγηθνί θαη ελεξγνχλ ινγηθά, αιιά εάλ εμεηάζνπλ πην ιεπηνκεξψο, 

αθφκε θαη ηηο απνθαινχκελεο απφιπηα «ινγηθέο» ηνπο απνθάζεηο, ζα δηαπηζηψζνπλ πσο ε 

νξζνινγηζηηθή ηθαλφηεηα απνηειεί ζπρλά κηα αθφινπζε αηηηνιφγεζε γηα ηηο απνθάζεηο πνπ 

έρνπλ ιάβεη ήδε. Μφιηο ιάβνπλ κηα απφθαζε, πξέπεη «λα απνδείμνπλ ζηνλ εαπηφ ηνπο φηη 

απηή είλαη κηα θαιή (ή ζσζηή) απφθαζε» (Mahlke, 2007). Γη’ απηφ ε πξψηε εληχπσζε είλαη 

ηφζν ζεκαληηθή – δεκηνπξγεί θαη ζέηεη ην ζθεληθφ γηα απηφ πνπ ζα αθνινπζήζεη.  
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3.4 πκπεξάζκαηα 

Απηφ ην θεθάιαην εληάζζεηαη ζηελ πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ησλ αλζξψπσλ – 

ρξεζηψλ, κε ηελ έλλνηα φηη επηρεηξείηαη λα απνθνκηζζεί γλψζε γηα ηνπο παξάγνληεο θαη ηηο 

παξακέηξνπο πνπ ζπκβάιινπλ θαη δηακνξθψλνπλ ηελ εκπεηξία ηνπ ρξήζηε θαη αληίζηνηρα 

ηεο ρξήζεο ελφο πξντφληνο. Δπνκέλσο, ε κειέηε ζε απηφ ην θεθάιαην ηνπνζεηείηαη ζηε 

ζθνπηά ηνπ αλζξψπνπ – ρξήζηε. Μειεηψληαο θαη εληζρχνληαο ηελ αλαγλψξηζε θαη 

πεξαηηέξσ ηελ πξφβιεςε ησλ αλζξψπσλ θαζίζηαηαη πεξηζζφηεξν εθηθηή ε ππνζηήξημε ηνπ 

ζρεδηαζηή ζηε ιήςε ηεο αηζζεηηθήο απφθαζεο. Οπζηαζηηθά, κέζα απφ ηελ παξάζεζε θαη ηελ 

αλάιπζε ησλ δηαθφξσλ ζηνηρείσλ απφ ηελ επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία  ηνπ πεδίνπ ηεο 

ζρεδίαζεο πξντφλησλ θαη ηεο ζρεδίαζεο αιιειεπίδξαζεο, ζηφρνο είλαη ε απνδφκεζε ηεο 

ίδηαο εκπεηξίαο, θαζψο θαη  ηεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο. 

Αξρηθά, δηαπηζηψζεθε πσο νη αηνκηθέο δηαθνξέο, ν ηχπνο ηνπ πξντφληνο, νη 

θαηαζηάζεηο (αθφκα θαη κέζα ζηνλ ίδην ηχπν πξντφληνο), θαζψο θαη ε πάξνδνο ηνπ ρξφλνπ 

ηξνπνπνηνχλ ηε ζεκαζία ησλ ηδηνηήησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζε κηα ζεηηθή εκπεηξία ηνπ ρξήζηε. 

Παξάιιεια, ηνλίζηεθε ε κνλαδηθφηεηα ηεο εκπεηξίαο, ε νπνία εμαξηάηαη απφ ην ππνθείκελν 

θαη δελ πξνθχπηεη απιψο σο αληίδξαζε ή ζηαηηθή εξκελεία ηνπ πξντφληνο. Δπνκέλσο, ε 

εκπεηξία απνηειεί ζπλέπεηα ηεο εζσηεξηθήο θαηάζηαζεο ηνπ αηφκνπ – ρξήζηε (πξνζδνθίεο, 

αλάγθεο, θίλεηξα, θιπ.), ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζρεδηαζκέλνπ πξντφληνο (πνιππινθφηεηα, 

ζθνπφο, επρξεζηία, ρξεζηκφηεηα) θαη ηνπ πιαηζίνπ (ή ηνπ πεξηβάιινληνο) ζην νπνίν 

πξαγκαηνπνηείηαη ε αιιειεπίδξαζε. Καηά ζπλέπεηα, νη πξαγκαηηθέο εκπεηξίεο κε πξντφληα 

κπνξεί λα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ηηο εκπεηξίεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην ζρεδηαζηή, φπσο 

άιισζηε πξνθχπηεη θαη απφ ην κνληέιν ηεο εκπεηξίαο ησλ ρξεζηψλ ηνπ Hassenzahl (2003) 

(§3.1, ζρήκα 14). Οη εκπεηξίεο πνηθίιινπλ κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ εμαηηίαο θπξίσο 

δηαθνξεηηθψλ αηνκηθψλ θαη πξνζσπηθψλ πξνηχπσλ, δηαθέξνπλ κεηαμχ ησλ θαηαζηάζεσλ θαη 

είλαη δπλαηφ λα αιιάδνπλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Δπηπιένλ, επηρεηξήζεθε ε θαηαλφεζε 

ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο απφθξηζεο, φπνπ δηαπηζηψζεθε φηη είλαη ε εξκελεία κηαο θαηάζηαζεο ή 

ελφο γεγνλφηνο πνπ πξνθαιεί ην ζπλαίζζεκα, παξά ε ίδηα ε θαηάζηαζε ή ην γεγνλφο. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη δελ παίδνπλ ξφιν απφ κφλεο ηνπο νη ηδηφηεηεο ηνπ εξεζίζκαηνο, ηεο θαηάζηαζεο 

ή ηνπ αηφκνπ, αιιά ε αμηνιφγεζε ησλ ηδηνηήησλ ηνπ εξεζίζκαηνο ή ηεο θαηάζηαζεο ζε 

ζρέζε κε ηηο ηδηφηεηεο ηνπ αηφκνπ. ηελ παξνχζα κειέηε ππνζηεξίδεηαη πσο ην πιαίζην ηεο 

αιιειεπίδξαζεο πνπ παξνπζηάδνπλ νη Locher et al. (2010) παξέρεη κηα πην νινθιεξσκέλε 

βάζε γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο θχζεο ηεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο πνπ αλαδχεηαη απφ ηελ 

αιιειεπίδξαζε κε έλα πξντφλ. Η πξνζέγγηζή ηνπο πεξηιακβάλεη, πέξα απφ ηελ εκπεηξία ησλ 

αηζζήζεσλ, αληηιεπηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά θαη γλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη αληηκεησπίδεη 

ηελ αηζζεηηθή σο ζπλνιηθφ απνηέιεζκα πνπ αληηιακβάλεηαη ν άλζξσπνο – ρξήζηεο θαηά ηελ 

αιιειεπίδξαζε κε έλα πξντφλ. Σνλίδεηαη πσο ε αηζζεηηθή αμηνιφγεζε πξνθχπηεη απφ κηα 
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δπλακηθή αιιειεπίδξαζε ησλ εηζξνψλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηελ νπηηθή εμέηαζε, αιιά θαη 

απφ ην ρεηξηζκφ ηνπ αληηθεηκέλνπ, παξαδνρή πνπ απνηειεί κηα αθνξκή γηα ηελ πξφηαζε 

δηεμαγσγήο πεηξακάησλ αιιειεπίδξαζεο ζηε κεζνδνινγηθή πξφηαζε ηνπ 5
νπ

 θεθαιαίνπ. 

Δπηπιένλ, δηαπηζηψλεηαη πσο ην πιαίζην πνπ δηαηππψλνπλ είλαη ζχκθσλν κε ηελ πξνζέγγηζε 

ηεο αηζζεηηθήο πνπ πηνζεηεί ε παξνχζα κειέηε, απηή ησλ πξαγκαηηζηψλ. Έλα ζεκείν πνπ 

πξνθχπηεη απφ ην πιαίζην ηνπο θαη πνπ ρξίδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο είλαη ε αλάδεημε ηεο 

ζεκαζίαο ηεο πξψηεο εληχπσζεο, γεγνλφο πνπ επζχλεηαη γηα ηελ παξαδνρή φηη κηα αλαιπηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο αηζζεηηθήο απνηειεί έλα βαζηθφ πξψην βήκα γηα κηα πξαγκαηηζηηθή 

πξνζέγγηζε.  

ε γεληθέο γξακκέο, θαηαδείρζεθε πσο ππάξρνπλ πνιινί παξάγνληεο κεηξηαζκνχ πνπ 

ζπληεινχλ κε πνιχπινθνπο θαη δπλακηθνχο ηξφπνπο γηα λα επεξεάζνπλ ηελ αηζζεηηθή 

εκπεηξία ελφο ρξήζηε κε έλα πξντφλ. ε ζπλδπαζκφ κε ηα πιαίζηα εκπεηξίαο ρξήζεο ηνπ 

πξντφληνο πνπ πξνηείλνπλ νη Jaasko & Mattelmaki (2003), παξέρνληαη ζεκαληηθέο 

θαηεπζχλζεηο, φζνλ αθνξά ηελ πξφηαζε κηαο  κεζνδνινγίαο πνπ ελζσκαηψλεη ηελ αηζζεηηθή 

απφθαζε, θαζψο δηαθαίλνληαη δηάθνξνη παξάκεηξνη πνπ πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαηά ηε 

ιήςε ηεο.  
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4 Μεζνδνινγίεο ρεδίαζεο πνπ πξνζεγγίδνπλ θαη ζηεξίδνπλ ηελ 

αηζζεηηθή απόθαζε 

ηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα επηρεηξήζεθε ε αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ηεο αηζζεηηθήο 

κέζσ ηνπ ξφινπ ηεο ζηε δηακφξθσζε ηεο πξψηεο εληχπσζεο θαη ηεο αλαγσγήο απηήο ζηηο 

αμηνινγήζεηο άιισλ παξακέηξσλ θαη ηδηνηήησλ ηνπ πξντφληνο, φπσο ε αληίιεςε ηεο 

επρξεζηίαο. ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, νη Schütte et al. (2008) ππνζηεξίδνπλ φηη ε εζηίαζε πιένλ 

ζηε ζρεδίαζε κεηαηνπίδεηαη απφ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα πξνο δεηήκαηα δεκηνπξγίαο επράξηζησλ 

πξντφλησλ θαη αιιειεπίδξαζεο. Καηά ζπλέπεηα, ππάξρεη κεηάβαζε ηεο εζηίαζεο απφ ηηο 

ιεηηνπξγηθέο ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζην αλψηεξν 

επίπεδν ηεο ηεξάξρεζεο ησλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ (Jordan, 2000). Δπνκέλσο, νη απαηηήζεηο 

ησλ ρξεζηψλ θαη θαη’ επέθηαζε ηεο αγνξάο, θαζψο θαη ε εμέιημε ησλ αλαγθψλ ηνπο 

θαζηζηνχλ ηελ αηζζεηηθή πιένλ έλα αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο απνηειεζκαηηθήο 

αιιειεπίδξαζεο (Tractinsky et al., 2000), θαζψο θαη βαζηθφ παξάγνληα απνδνρήο θαη 

επηηπρίαο ηνπ πξντφληνο. 

Παξ’ φια απηά, ελψ ζε φηη αθνξά ηελ εξγνλνκία θαη ηνπο αλζξψπηλνπο παξάγνληεο, νη 

εξεπλεηέο έρνπλ ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ αζθάιεηα, ηελ παξαγσγηθφηεηα, ηελ επθνιία 

ρξήζεο θαη ηελ άλεζε, ε αηζζεηηθή ζπρλά παξακειείηαη σο ζέκα ζπζηεκαηηθήο 

επηζηεκνληθήο έξεπλαο (Liu, 2003). Ο ηξφπνο πνπ ιακβάλνπλ νη ζρεδηαζηέο ηηο απνθάζεηο 

πνπ αθνξνχλ ηελ αηζζεηηθή, βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο δηαηζζεηηθέο θξίζεηο, ζηελ 

εκπεηξία θαη ζηελ εθπαίδεπζή ηνπο. Απηφ δε ζεκαίλεη πσο εθείλεο νη ζρεδηαζηηθέο 

απαηηήζεηο, νη πεξηνξηζκνί, νη νδεγίεο θαη νη πξνζέζεηο ησλ ίδησλ ησλ ζρεδηαζηψλ πνπ 

ζπδεηήζεθαλ εθηελψο ζην 2
ν
 θεθάιαην αγλννχληαη ή παξαβιέπνληαη, αιιά φηη δελ είλαη 

εληαγκέλεο ζε κηα γεληθφηεξε κεζνδνινγία πνπ λα ελζαξξχλεη ηε ιήςε ηεο αηζζεηηθήο 

απφθαζεο. Δπίζεο, ε αμηνιφγεζε ηεο αηζζεηηθήο ζηε ζρεδίαζε έρεη ηελ ηάζε λα είλαη 

πνηνηηθή, ελψ ζθνπφο ηεο εμέηαζήο ηεο είλαη πξνζδηνξηζηνχλ ζπζηεκαηηθά θαη λα 

πνζνηηθνπνηεζνχλ ηα αηζζεηηθά γλσξίζκαηα ζηε ζρεδίαζε (Liu, 2003).  

Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, πξαγκαηνπνηείηαη ζε απηφ ην θεθάιαην ε δηεξεχλεζε, ε 

αλάιπζε θαη ε θξηηηθή επηζθφπεζε πξαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ηεο αηζζεηηθήο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζπδεηνχληαη θαη ζπγθξίλνληαη κεηαμχ ηνπο δχν δηαδεδνκέλεο κεζνδνινγίεο 

κνληεινπνίεζεο θαη πνζνηηθνπνίεζεο ηεο αηζζεηηθήο ηφζν ζε επίπεδν αμηνιφγεζήο ηεο, φζν 

θαη ζε επίπεδν δεκηνπξγίαο ηεο θαη ελίζρπζεο ηεο ίδηαο ηεο αηζζεηηθήο απφθαζεο, ε  κέζνδνο 

«Kansei Engineering» θαη ε δηπιή δηεξγαζία έξεπλαο θαη αμηνιφγεζεο πνπ πξνηείλεη ν Liu 

(2003). Απηέο νη κεζνδνινγίεο απνηεινχλ πξνζπάζεηεο εξκελείαο θαη πνζνηηθνπνίεζεο ησλ 

αηζζεηηθψλ πξνηηκήζεσλ θαη απνθξίζεσλ ησλ ρξεζηψλ αληίζηνηρα. Αθνχ πξψηα ζπδεηεζνχλ 
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εθηελψο ηα βήκαηα ηεο θαζεκηάο, πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηαμχ ηνπο ζχγθξηζε, κε ζθνπφ ηελ 

εχξεζε ησλ δηαθνξψλ ηνπο πνπ ζα αλαδείμεη ηηο ειιείςεηο πνπ θέξεη θπξίσο ε κεζνδνινγία 

«Kansei Engineering» έλαληη ηεο δηπιήο δηεξγαζίαο έξεπλαο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ Liu (2003).    

Πεξαηηέξσ, παξαηίζεληαη νξηζκέλεο κειέηεο πνπ πξνζπαζνχλ θπξίσο λα θαηαζηήζνπλ 

ηελ αηζζεηηθή έλα κεηξήζηκν ζπζηαηηθφ ηεο ζρεδίαζεο. Απηέο βαζίδνληαη είηε ζηνπο θαλφλεο 

Gestalt, είηε ζε καζεκαηηθνχο ηχπνπο θαη, ελψ ζπκβάιινπλ ζηε ζρεδίαζε θαη ηδηαίηεξα ζηελ 

νπηηθή έθθιεζε θαη απεηθφληζε, θαζψο θαη ζηε δεκηνπξγία κηαο ζεηηθήο πξψηεο εληχπσζεο, 

ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε ηελ ελίζρπζε ηεο επρξεζηίαο θαη ηεο απφδνζεο ηνπ εθάζηνηε 

πξντφληνο, παξά κε ηε δεκηνπξγία πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ. Άιισζηε, νη φπνηεο ζρεδηαζηηθέο 

νδεγίεο πνπ αθνξνχλ πεξηζζφηεξν κηα «θαζαξή» ζρεδίαζε, δελ είλαη δπλαηφ λα απνδψζνπλ 

ην δπλακηθφ θαη ππνθεηκεληθφ ραξαθηήξα ηεο αηζζεηηθήο.   

Απηφ ην θεθάιαην απνζθνπεί ζηε δηάθξηζε ζηνηρείσλ θαη δηαδηθαζηψλ απφ ηηο ήδε 

ππάξρνπζεο κεζνδνινγίεο πνπ εληζρχνπλ ηε ιήςε ηεο αηζζεηηθήο απφθαζεο. Κξηηήξην γηα 

ηελ επηινγή ηνπο είλαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν απηέο νη δηαδηθαζίεο ππνζηεξίδνπλ ηνλ ηξφπν 

ιήςεο ηεο αηζζεηηθήο απφθαζεο, φπσο απηφο δηεξεπλήζεθε ζην 2
ν
 θεθάιαην ηεο παξνχζαο 

κειέηεο. Δλψ παξάιιεια, εμίζνπ ζεκαληηθή πξνυπφζεζε απνηειεί ε δπλαηφηεηα απηψλ ησλ 

δηαδηθαζηψλ λα ελζαξξχλνπλ ηελ πξφβιεςε θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ αλζξψπσλ, σο πξνο ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο, ηηο αηζζεηηθέο πξνηηκήζεηο θαη απνθξίζεηο ηνπο πνπ ζεσξείηαη θξίζηκε 

γηα ηε ιήςε ηεο αηζζεηηθήο απφθαζεο. Δλ ζπλερεία, ν ζπλδπαζκφο ηνπο κε λέα πξνηεηλφκελα 

βήκαηα πνπ ζα αλαιπζνχλ ζην αθφινπζν θεθάιαην, πξφθεηηαη λα ζπζηήζεη κηα λέα 

κεζνδνινγηθή πξφηαζε ελζσκάησζεο ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο.   
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4.1 Μέζνδνο «Kansei Engineering» 

ηα ηαπσληθά, ε έλλνηα ηεο αίζζεζεο (sensing) κηαο θαηάζηαζεο ή ελφο αληηθεηκέλνπ 

θαη ηεο δεκηνπξγίαο κηαο πξνζσπηθήο ζπλαηζζεκαηηθήο απφθξηζεο (individual emotional 

response) νλνκάδεηαη «Kansei». Ο φξνο «Kansei» είλαη κηα πνιχπιεπξε έθθξαζε θαη δελ 

ππάξρεη πιήξεο αληηζηνηρία κε έλαλ φξν ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. χκθσλα κε ηνπο Schütte et 

al. (2008), ζην πεδίν ηεο ζρεδίαζεο πξντφλησλ, ην «Kansei» αλαθέξεηαη ζηελ «εληχπσζε 

(impression) πνπ θάπνηνο απνθνκίδεη απφ έλα ζπγθεθξηκέλν ηερλνχξγεκα, πεξηβάιινλ, ή 

θαηάζηαζε ρξεζηκνπνηψληαο φιεο ηηο αηζζήζεηο, ηεο φξαζεο, ηεο αθνήο, ηεο αθήο, ηεο 

γεχζεο θαη ηεο κπξσδηάο, θαζψο θαη ηε γλσζηηθή ιεηηνπξγία (cognition) ηνπ». Γηα ην 

Nagamachi (1995), ην «Kansei» ζεκαίλεη ην ςπρνινγηθφ αίζζεκα (psychological feeling) θαη 

ηελ εηθφλα (image) πνπ έρεη έλαο θαηαλαισηήο ζρεηηθά κε έλα πξντφλ.  

Η κέζνδνο «Kansei Engineering» δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί απηή ε 

εηθφλα ή ην αίζζεκα ηνπ θαηαλαισηή ζε έλα λέν πξντφλ. Ο Nagamachi (1995) πξφηεηλε ηε 

κέζνδν «Kansei Engineering» σο κηα ηερλνινγία πξνζαλαηνιηζκέλε ζην ρξήζηε γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη ηε ζρεδίαζε λέσλ πξντφλησλ. Οπζηαζηηθά, νξίδεηαη σο ε ηερλνινγία πνπ 

εξκελεχεη ην αίζζεκα θαη ηελ εηθφλα πνπ θαηέρεη ν θαηαλαισηήο γηα έλα πξντφλ ζε ζηνηρεία 

ζρεδίαζεο (ζρήκα 21) θαη επνκέλσο, ζηφρνο ηεο είλαη ε παξαγσγή πξντφλησλ κε γλψκνλα ην 

αίζζεκα θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ θαηαλαισηή.  

 

ρήκα 21: Γηάγξακκα ηεο δηεξγαζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο «Kansei Engineering» (Kansei 

Engineering System, KES), (Nagamachi, 1995) 

4.1.1 Μεηαβιεηόηεηα ηνπ «Kansei» 

Οη Schütte et al. (2008) επηζεκαίλνπλ πσο ην «Kansei» είλαη δχζθνιν λα 

πνζνηηθνπνηεζεί ηφζν εμαηηίαο ηεο ππνθεηκεληθήο θχζεο ηνπ, φζν θαη εμαηηίαο ηεο 

κεηαβιεηφηεηάο ηνπ, ζρεηηθά κε ην πιαίζην θαη ην ρξφλν. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε εγθπξφηεηά 

ησλ δεδνκέλσλ «Kansei» ηζρχεη ζε ζπγθεθξηκέλα πιαίζηα θαη γηα ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηνξηζκέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο.  Η ππνθεηκεληθή θχζε ηεο αληίιεςεο ησλ πξντφλησλ 

εμαξηάηαη απφ ην πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ, ηελ ηθαλφηεηα, ηελ εκπεηξία ηεο αιιειεπίδξαζεο, 

ηηο επηθξαηνχζεο ηάζεηο θαη απφ ην ρξφλν.  

Παξ’ φιν πνπ απηνί νη παξάγνληεο θέξνπλ θξίζηκεο ζπλέπεηεο γηα ηηο κειέηεο πνπ 

βαζίδνληαη ζηε κεζνδνινγία «Kansei Engineering», ζπάληα αληηκεησπίδνληαη δηεμνδηθά απφ 

ηελ επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία. Δάλ έλαο απφ ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο κεηαβιεζεί, ηφηε 

ην ζπλνιηθφ «Kansei» αιιάδεη εμίζνπ. Βέβαηα, ε ζεκαζία ηεο αιιαγήο εμαξηάηαη θαη απφ 
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παξάγνληεο, φπσο ην πξντφλ ή ε νκάδα ησλ θαηαλαισηψλ. Δπνκέλσο, φπσο ππνζηεξίδεη θαη 

ν Nagamachi (1995), ηα δεδνκέλα «Kansei» πξέπεη λα αλαλεψλνληαη ζπλερψο, πξνθεηκέλνπ 

λα κελ είλαη παξαπιαλεηηθά.  Ο Nagamachi (1995) αλαθνξηθά κε ηελ πξνζαξκνγή ζηηο 

θνηλσληθέο αιιαγέο ή ζηηο ηάζεηο ησλ αλζξψπηλσλ πξνηηκήζεσλ, πξνηείλεη ηελ αλαλέσζε 

ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ «Kansei» θάζε ηξία ή ηέζζεξα ρξφληα.  

Σν ζρήκα 22 απεηθνλίδεη ηνλ ηξφπν πνπ κεηαδίδεηαη ε πιεξνθνξία γηα ηε δεκηνπξγία 

ηνπ «Kansei» θαη αλαθέξεηαη σο αηζζεκαηηθή ξνή (affective flow). Μηα ζπγθεθξηκέλε 

ηδηφηεηα ελφο πξντφληνο δηαζέηεη νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ κεηαθέξνληαη κέζσ θπζηθψλ 

ζεκάησλ ζε έλα αηζζεκαηηθφ δίαπιν (affective channel). Απηή ε πιεξνθνξία ιακβάλεηαη 

θαηφπηλ απφ ηηο αηζζήζεηο ησλ ρξεζηψλ θαη κεηαηξέπεηαη ζε έλα «Kansei». Απηή ε 

δηαδηθαζία φκσο απνηειεί κηα ηδαληθή πξννπηηθή. ηελ πξάμε, ππάξρνπλ νξηζκέλα εκπφδηα 

πνπ πεξηνξίδνπλ ή δελ επηηξέπνπλ ηε ξνή.  

 

ρήκα 22: Αηζζεκαηηθή ξνή (affective flow) (Schütte et al., 2008) 

Οη Schütte et al. (2008) ηζρπξίδνληαη πσο ηα εκπφδηα πνπ πεξηνξίδνπλ ή 

παξεκβάιινληαη ζηε ξνή κεηάδνζεο ησλ ηδηνηήησλ ηνπ πξντφληνο ζηηο αηζζήζεηο ησλ 

ρξεζηψλ, απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηεη ην «Kansei», αλαθέξνληαη ζηελ «Δγγχηεηα ηεο 

Παξνπζίαζεο» θαη ζηελ «Δγγχηεηα ηεο Αιιειεπίδξαζεο». Σα δχν απηά ραξαθηεξηζηηθά 

δξνπλ θαζνξηζηηθά γηα ηελ αηζζεκαηηθή ξνή (affective flow) θαη πξέπεη λα ξπζκίδνληαη κε 

ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα κεηαδίδνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πιήξε θαη 

ηθαλνπνηεηηθή δηακφξθσζε ηνπ «Kansei».  ε απηφ ην ζεκείν επεμεγνχληαη νη έλλνηεο 

«Δγγχηεηα ηεο Παξνπζίαζεο» θαη «Δγγχηεηα ηεο Αιιειεπίδξαζεο». 

Δγγύηεηα ηεο Παξνπζίαζεο (proximity of presentation) 

Πξνθεηκέλνπ νη ηδηφηεηεο λα δηακνξθψζνπλ έλα πξνζσπηθφ «Kansei», απαηηείηαη ε 

αμηνπνίεζε ησλ αηζζήζεσλ ησλ ρξεζηψλ. Γηα ηελ πιήξε αίζζεζε ηνπ «Kansei» 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπγθεθξηκέλα αηζζεκαηηθά θαλάιηα (affective channels), φπσο νπηηθά, 

αθνπζηηθά, ή απηηθά, φια βαζηζκέλα ζηηο αηζζήζεηο ηνπ ρξήζηε. Δπνκέλσο, απηφ ζεκαίλεη 

πσο ν ηξφπνο παξνπζίαζεο ηνπ πξντφληνο θαη ε αιιειεπίδξαζε πνπ επηηξέπεη λα ππάξμεη 

κεηαμχ ηνπ πξντφληνο θαη ηνπ ρξήζηε, παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηνπ «Kansei» 

θαη εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηνπ πξντφληνο. Σν πξντφλ κπνξεί λα παξνπζηαζηεί κέζσ κηαο 

εηθφλαο, ελφο ηξηζδηάζηαηνπ ππνινγηζηηθνχ κνληέινπ, κηαο καθέηαο (mock-up) ή ελφο 

πξσηνηχπνπ θαη ην ζχλνιν απηψλ ησλ ηξφπσλ πεξηνξίδνπλ ηε δηακφξθσζε ηνπ «Kansei». 



Κεθάιαην 4                                                                                                                             126 

 

Γειαδή, ην «Kansei» πνπ δεκηνπξγείηαη δε ζα είλαη ην ίδην κε απηφ πνπ πξνθχπηεη θαηά ηελ 

αιιειεπίδξαζε κε έλα πξαγκαηηθφ πξντφλ.  

πλεπψο, ε εγγχηεηα ηεο παξνπζίαζεο ζεκαίλεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν έλαο ρξήζηεο 

είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζεί ην πξντφλ κε φιεο ηηο αηζζήζεηο ηνπ (ή έζησ απηέο πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο αλάινγα κε ην εθάζηνηε πξντφλ), ρσξίο πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη απφ ηνλ 

ηξφπν παξνπζίαζήο ηνπ. ε γεληθέο γξακκέο, ηα δχν ζεκεία πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππ’ 

φςηλ είλαη ηα εμήο: 

 ν νξηζκφο ησλ δηαχισλ (channels) πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα 

δηακνξθσζεί πιήξσο ην «Kansei» θαη 

 ν νξηζκφο ηνπ απαξαίηεηνπ βαζκνχ αιιειεπίδξαζεο 

Ο θαζνξηζκφο απηψλ ησλ ζεκείσλ πξνζδηνξίδεη απηφκαηα ηελ ειάρηζηε εγγχηεηα ηεο 

παξνπζίαζεο.    

Δγγύηεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο (proximity of interaction) 

Καηά ηελ εθηέιεζε κηαο κειέηεο «Kansei Engineering», ζηφρνο είλαη φινη νη 

ζπκκεηέρνληεο λα βηψζνπλ φιεο ηηο πηπρέο ηνπ «Kansei» ηνπ πξντφληνο πνπ εμεηάδεηαη. 

χκθσλα κε ηνπο Schütte et al. (2008), ε εγγχηεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο ζεκαίλεη ην βαζκφ 

ζηνλ νπνίν ν ρξήζηεο κπνξεί λα αιιειεπηδξάζεη πιήξσο κε έλα πξντφλ ρσξίο πεξηνξηζκνχο 

απφ ηνλ ηξφπν πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί. Η εγγχηεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο επεξεάδεη 

φια ηα είδε αμηνινγήζεσλ ησλ ρξεζηψλ. Δίλαη δπλαηφ λα εληνπηζηνχλ ηξία ζεκεία πνπ έρνπλ 

ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ πνηφηεηα κεηαβίβαζεο ηνπ «Kansei».  

 Η πξφηεξε εκπεηξία ησλ πξντφλησλ 

 Σν ελδηαθέξνλ γηα ηα πξντφληα 

 Ο βαζκφο, ν ρξφλνο θαη ην πιαίζην ηεο αιιειεπίδξαζεο  

Οη Schütte et al. (2008) ππνζηεξίδνπλ πσο άηνκα κε πςειή εγγχηεηα αιιειεπίδξαζεο, 

δειαδή κε ηθαλνπνηεηηθή πξφηεξε εκπεηξία, απμεκέλν ελδηαθέξνλ θαη κεγάιν βαζκφ 

αιιειεπίδξαζεο, παξέρνπλ ζπλήζσο πην ζρεηηθά απνηειέζκαηα.  

4.1.2 Πσο ιεηηνπξγεί ε κέζνδνο «Kansei Engineering» 

Με βάζε ηνπο Schütte et al. (2008) θαη ην Nagamachi (1995) ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ 

έμη δηαθνξεηηθνί ηχπνη ηεο κεζφδνπ «Kansei Engineering», νη νπνίνη ηαμηλνκνχληαη βάζεη ησλ 

εξγαιείσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη ησλ πεξηνρψλ εξγαζίαο πνπ εθαξκφδνληαη. ηελ παξνχζα 

κειέηε ζα αλαθεξζνχλ ελ ζπληνκία δχν απφ απηνχο, νη νπνίνη ζρεηηθά κε ηνπο ππφινηπνπο 

ζεσξνχληαη πεξηζζφηεξν απινί ζηελ θαηαλφεζε θαη ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπο.   
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Σύπνο Ι: Σαμηλόκεζε Καηεγνξηώλ 

ηνλ ηχπν Ι πξνζδηνξίδεηαη ε ζηξαηεγηθή ηνπ πξντφληνο θαη ην ηκήκα ηεο αγνξάο 

ζηφρνπ θαη πξνθχπηεη κηα δνκή δέλδξνπ ζηελ νπνία πξνζδηνξίδνληαη νη ζπλαηζζεκαηηθέο 

αλάγθεο (affective needs) ησλ θαηαλαισηψλ. Απηέο νη αλάγθεο ή «Kansei» ζπλδένληαη 

θαηφπηλ κε ηδηφηεηεο, ζρεδηαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο θαη θπζηθά γλσξίζκαηα ηνπ πξντφληνο 

(Nagamachi, 1995; Schütte et al., 2008).  

Σύπνο ΙΙ: ύζηεκα Kansei Engineering (KES) 

Ο ηχπνο ΙΙ είλαη ζπλήζσο έλα ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηεί κεραλέο 

παξεκβνιήο (interference engines) θαη βάζεηο δεδνκέλσλ «Kansei». Η ζχλδεζε κεηαμχ ησλ 

«Kansei» θαη ησλ ηδηνηήησλ ηνπ πξντφληνο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε βνήζεηα καζεκαηηθψλ 

ζηαηηζηηθψλ εξγαιείσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ηχπν ΙΙ, ε αξρηηεθηνληθή ηνπ ππνινγηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο δηαζέηεη θπξίσο ηέζζεξηο βάζεηο δεδνκέλσλ, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 23. Απηέο 

είλαη νη εμήο: 

(1) ε βάζε δεδνκέλσλ «Kansei», ζηελ νπνία ζπιιέγνληαη νη ιέμεηο πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ ηα αηζζήκαηα ηνπ θαηαλαισηή. Αθνχ ζρεκαηίδνληαη νη θιίκαθεο «SD» 

(Semantic Differential) θαη εθηηκάηαη ν αξηζκφο ησλ πξντφλησλ ζε απηέο ηηο θιίκαθεο, ηα 

αμηνινγεκέλα δεδνκέλα αλαιχνληαη κε ηελ Αλάιπζε Παξαγφλησλ (Factor Analysis). Σα 

απνηειέζκαηα ηεο Αλάιπζεο Παξαγφλησλ πξνηείλνπλ ην ζεκαζηνινγηθφ ρψξν (meaning 

space) ησλ «Kansei» ιέμεσλ, απφ ην νπνίν θαηαζθεπάδεηαη ε βάζε δεδνκέλσλ ησλ «Kansei» 

ιέμεσλ ζην ζχζηεκα. 

(2) Σα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ αμηνινγεζεί απφ ηηο «SD» θιίκαθεο,  αλαιχνληαη 

πεξαηηέξσ απφ ηελ Πνζνηηθή Θεσξία ηνπ Hayashi (Hayashi’s Quantitative Theory Type I, 

Nagamachi, 1995), πνπ απνηειεί έλαλ ηχπν πνιιαπιήο αλάιπζεο γηα πνηνηηθά δεδνκέλα. 

Μέζα απφ ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο αλάιπζεο, είλαη δπλαηφ λα ζρεκαηηζηεί κηα ιίζηα απφ 

ζηαηηζηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ «Kansei» ιέμεσλ θαη ησλ ζρεδηαζηηθψλ ζηνηρείσλ. 

Δπνκέλσο, πξνζδηνξίδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ ζπληεινχλ ζηηο ζρεδηαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο θαη 

πνπ αθνξνχλ κηα ζπγθεθξηκέλε «Kansei» ιέμε. Απηά ηα δεδνκέλα θαηαζθεπάδνπλ ηε βάζε 

δεδνκέλσλ ησλ εηθφλσλ θαη ηε βάζε ησλ θαλφλσλ (rule-base). 

(3) ε βάζε δεδνκέλσλ ηεο γλψζεο (Knowledge-base) απνηειείηαη απφ ηνπο θαλφλεο 

πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα ζπζρεηηδφκελα ζηνηρεία ησλ ζρεδηαζηηθψλ 

ιεπηνκεξεηψλ κε ηηο «Kansei» ιέμεηο. Κάπνηνη θαλφλεο πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ππνινγηζκνχο 

ηεο Πνζνηηθήο Θεσξίαο (Quantification Theory) θαη θάπνηνη απφ ηηο αξρέο ησλ ρξσκάησλ.  

(4) νη ζρεδηαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο εθαξκφδνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ 

ζρεδίαζεο ηεο κνξθήο (form design database) θαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ ησλ ρξσκάησλ (color 
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database). Όιεο νη ζρεδηαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο ζπλίζηαληαη απφ ζρεδηαζηηθά ζηνηρεία πνπ 

έρνπλ ζπζρεηηζηεί ζε έλα ζπλνιηθφ ζρήκα κε ηελ θάζε «Kansei» ιέμε. Η βάζε δεδνκέλσλ 

ησλ ρξσκάησλ απνηειείηαη απφ φια ηα ρξψκαηα πνπ είλαη επίζεο ζε αληηζηνίρηζε κε ηηο 

«Kansei» ιέμεηο. Σα ζπλδπαζκέλα ηκήκαηα ηεο ζρεδίαζεο θαη ηνπ ρξψκαηνο εμάγνληαη απφ 

ην ζχζηεκα εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ (inference system) θαη παξνπζηάδνληαη κε γξαθηθά 

ζηελ νζφλε. 

 

ρήκα 23: Γνκή ζπζηήκαηνο «Kansei Engineering» (Σύπνο ΙΙ) ((Nagamachi, 1995) 

4.1.3 Η δηαδηθαζία ηεο κεζνδνινγίαο «Kansei Engineering» - Μνληέιν ιεηηνπξγίαο 

Παξ’ φιν πνπ ππάξρνπλ έμη δηαθνξεηηθνί δηαζέζηκνη ηχπνη ηεο κεζφδνπ «Kansei 

Engineering», ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη ζηε κέζνδν δελ πεξηγξάθεηαη ζπρλά ζηε 

βηβιηνγξαθία (Schütte et al., 2008). Οη Schütte et al. (2004) πξφηεηλαλ έλα γεληθφ κνληέιν γηα 

ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί ε κεζνδνινγία «Kansei Engineering» (ζρήκα 24).  

 H θεληξηθή ηδέα ηνπ πξντφληνο κπνξεί λα πεξηγξαθεί κε δχν δηαθνξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο: ηε ζεκαζηνινγηθή (semantic) πεξηγξαθή θαη ηελ πεξηγξαθή ησλ ηδηνηήησλ ηνπ 

πξντφληνο. Οη δχν απηέο πεξηγξαθέο θαιχπηνπλ έλα ηκήκα ελφο είδνο δηαλπζκαηηθνχ ρψξνπ. 

Αθνινχζσο, απηνί νη ρψξνη αλαιχνληαη κεηαμχ ηνπο ζηε θάζε ηεο ζχλζεζεο, αλαδεηθλχνληαο 

ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ζπγθεθξηκέλσλ ηδηνηήησλ ηνπ πξντφληνο θαη ηεο ζεκαζηνινγηθήο 

επίπησζήο ηνπο. Αθνχ νινθιεξσζνχλ απηά ηα βήκαηα, είλαη δπλαηφ λα δηεμαρζεί κηα δνθηκή 

εγθπξφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δηαθφξσλ ηχπσλ «post-hoc» αλάιπζεο
2
. Χο 

                                                      
2
 Η «post-hoc» αλάιπζε αλαθέξεηαη ζηελ εμέηαζε ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ 

εχξεζε πξνηχπσλ / ζρέζεσλ πνπ δε ήηαλ δπλαηφ λα γίλεη a priori.  
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απνηέιεζκα απηνχ ηνπ ζηαδίνπ, νη δχν δηαλπζκαηηθνί ρψξνη ελεκεξψλνληαη θαη ε θάζε ηεο 

ζχλζεζεο επαλαιακβάλεηαη. Όηαλ ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο επαλαιεπηηθήο δηεξγαζίαο 

θξηζνχλ φηη είλαη ηθαλνπνηεηηθά, ηφηε κπνξεί λα ζρεκαηηζηεί έλα κνληέιν πεξηγξαθήο ηνπ 

ηξφπνπ πνπ ζπζρεηίδεηαη ν ρψξνο ησλ ηδηνηήησλ ηνπ πξντφληνο κε ην ζεκαζηνινγηθφ ρψξν. 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα επηκέξνπο ζηάδηα ηνπ κνληέινπ  αλαιπηηθά. 

 

ρήκα 24: Πξνηεηλόκελν κνληέιν ηεο κεζόδνπ «Kansei Engineering» (Schütte, 2005) 

Δπηινγή πεδίνπ (choosing domain) 

Η επηινγή ηνπ πεδίνπ πεξηιακβάλεη ηελ επηινγή ηνπ «target group», ηνπ ηκήκαηνο ηεο 

αγνξάο (market-niche) θαη ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ λένπ πξντφληνο. Γεδνκέλσλ απηψλ ησλ 

πιεξνθνξηψλ, ζπιιέγνληαη δείγκαηα πξντφλησλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην πεδίν. Σν πεδίν 

«Kansei» ζεσξείηαη ε ηδαληθή γεληθή ηδέα (ideal concept) γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ θαη 

πεξηέρεη ππάξρνληα πξντφληα, ηδέεο, αθφκα θαη άγλσζηεο ζρεδηαζηηθέο ιχζεηο. 

ηφρνο ζε απηφ ην πξψην βήκα είλαη ν θαζνξηζκφο ηνπ πεδίνπ θαη ε εχξεζε 

αληηπξνζψπσλ (πξντφλησλ, ζθίηζσλ, δεηγκάησλ, θ.α.) πνπ λα θαιχπηνπλ φζν ην δπλαηφλ 

κεγαιχηεξν κέξνο απηνχ ηνπ πεδίνπ. 

εκαζηνινγηθόο Υώξνο (Semantic Space) 

Η κεζνδνινγία «Kansei» είλαη ηεξαξρηθή, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ην πςειφηεξν 

επίπεδν ζπλδέεη νξηζκέλα θαηψηεξα θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν δηεπθνιχλεηαη ε αλαπαξάζηαζε 

ησλ αηζζεκαηηθψλ αμηψλ ηνπ θαηαλαισηή (affective values). Γηα παξάδεηγκα, ιέμεηο φπσο 

αξγφ, γξήγνξν, λσρειηθφ, επθίλεην πνπ αλήθνπλ ζε έλα θαηψηεξν επίπεδν, είλαη δπλαηφ λα 

ζπλνςηζηνχλ ζε έλα κφλν αλψηεξν επίπεδν, ην «θηλεηηθφ». 

ηε κεζνδνινγία «Kansei Engineering» κφλν νη αλψηεξνπ επηπέδνπ ιέμεηο αλαηίζεληαη 

ζε ηδηφηεηεο ηνπ πξντφληνο ζηε θάζε ηεο ζχλζεζεο, έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί φζν ην δπλαηφλ 

κεγαιχηεξε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ. Η θάιπςε ηνπ ζεκαζηνινγηθνχ ρψξνπ (spanning 

the semantic space) πξνζδηνξίδεη απηέο ηηο ιέμεηο απφ έλα κεγάιν αξηζκφ ζεκαζηνινγηθψλ 

εθθξάζεσλ.  
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ρήκα 25: Γηαδηθαζία θάιπςεο ηνπ εκαζηνινγηθνύ ρώξνπ (Schütte, 2005) 

Γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο, ε θάιπςε ηνπ ζεκαζηνινγηθνχ ρψξνπ έρεη ππνδηαηξεζεί ζε 

ηξία επηκέξνπο βήκαηα, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 25. Υξεζηκνπνηψληαο ην επηζπκεηφ πεδίν 

σο αθεηεξία (έρεη θαζνξηζηεί ζην πξψην βήκα ηνπ κνληέινπ), ζπιιέγνληαη νη, θαηψηεξνπ 

επηπέδνπ, ιέμεηο «Kansei» πνπ ηππηθά ζπλήζσο είλαη επίζεηα θαη πεξηγξάθνπλ 

ζεκαζηνινγηθά ην εθάζηνηε πξντφλ. Απφ απηή ηε ζεηξά ζεκαζηνινγηθψλ πεξηγξαθψλ 

πξνζδηνξίδνληαη νη αλψηεξνπ επηπέδνπ ιέμεηο «Kansei» ζην βήκα «Πξνζδηνξηζκφο Γνκήο 

Kansei». Σέινο, ηα δεδνκέλα ζπληάζζνληαη κε έλα ηππνπνηεκέλν ηξφπν, έηζη ψζηε λα 

δηεπθνιχλνπλ ηε θάζε ηεο ζχλζεζεο πνπ αθνινπζεί. Δάλ ζεκαληηθέο ιέμεηο «Kansei» ηπρφλ 

παξαιεηθζνχλ ζε απηφ ην βήκα, ηφηε ην απνηέιεζκα ελδέρεηαη λα έρεη ζεκαληηθά 

πεξηνξηζκέλε ηζρχ θη εγθπξφηεηα. Καηά ζπλέπεηα, ζπλίζηαηαη ε επηινγή πεξηζζφηεξσλ 

ιέμεσλ απφ φηη θαίλεηαη απαξαίηεην.    

Η ιέμε «Kansei» είλαη κηα ιέμε πνπ πεξηγξάθεη ην πεδίν ηνπ πξντφληνο θαη ζπλήζσο 

αληηζηνηρεί ζε θάπνην επίζεην. Γηα παξάδεηγκα, γηα ηελ πεξηγξαθή ελφο πεδίνπ πνπ αθνξά 

έλα πξντφλ αλχςσζεο κεγάινπ βάξνπο κπνξεί λα πξνθχςνπλ επίζεηα, φπσο  

απνηειεζκαηηθφ, δπλαηφ, γξήγνξν, αιιά θαη ξήκαηα ή νπζηαζηηθά, φπσο επηηαρχλσ ή 

επηηάρπλζε. Γηα ην ζρεκαηηζκφ κηαο πιήξνπο θαη νινθιεξσκέλεο ζπιινγήο ιέμεσλ πξέπεη 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ φιεο νη δηαζέζηκεο πεγέο, αθφκα θαη αλ νη ιέμεηο πνπ πξνθχπηνπλ 

θαίλνληαη παξφκνηεο ή ίδηεο κεηαμχ ηνπο. Καηάιιειεο πεγέο κπνξεί λα είλαη πεξηνδηθά, 

ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, εγρεηξίδηα ρξήζεο, έκπεηξνη ρξήζηεο ή ζπλαθείο κειέηεο «Kansei» πνπ 

έρνπλ δηεμαρζεί ζην παξειζφλ. 

Έλα ζεκείν πνπ ρξήδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο είλαη ε κεηάθξαζε ησλ ηδεψλ θαη ησλ 

νξακάησλ ζε ιέμεηο «Kansei», αθνχ κε ππάξρνπζεο ιχζεηο κπνξνχλ εμίζνπ λα ιεθζνχλ ππ’ 

φςηλ. Δπνκέλσο, κε απηφ ηνλ ηξφπν ε κεζνδνινγία «Kansei Engineering» κπνξεί λα 

ζεσξεζεί έλα δεκηνπξγηθφ εξγαιείν αλάπηπμεο πξντφλησλ πνπ είλαη ηθαλφ λα παξάγεη 

θαηλνηφκεο ιχζεηο. Ο ζηφρνο είλαη ε πεξηγξαθή ηνπ πεδίνπ θαη φρη ησλ πθηζηάκελσλ 
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πξντφλησλ. Αλάινγα κε ην πεδίν πνπ εμεηάδεηαη, ν αξηζκφο ησλ ιέμεσλ «Kansei» γεληθά 

πνηθίιιεη απφ 50 έσο 600 ιέμεηο (Nagamachi, 1995). Η δηεξγαζία ζπιινγήο ιέμεσλ 

επαλαιακβάλεηαη κέρξη λα εμαληιεζνχλ νη λέεο ιέμεηο. Σα δεδνκέλα πνπ ζα ζπγθεληξσζνχλ 

είλαη θαζνξηζηηθά θαη ζα επεξεάζνπλ ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ ηζρχ ησλ απνηειεζκάησλ.  

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζεκαζηνινγηθήο δνκήο, δηαθνξεηηθέο κέζνδνη 

αλαπηχζζνληαη, δνθηκάδνληαη θαη είλαη θαηάιιειεο γηα ρξήζε. ε γεληθέο γξακκέο, 

εληνπίδνληαη δχν δηαθνξεηηθνί ηχπνη. Οη ρεηξσλαθηηθέο κέζνδνη ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο 

απφ επαγγεικαηίεο εηδηθνχο θαη έκπεηξνπο ρξήζηεο ηεο κεζφδνπ. Οη ιέμεηο «Kansei» 

νκαδνπνηνχληαη θαη ζπλνςίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Οη θαζηεξσκέλεο κέζνδνη είλαη: 

 Γηάγξακκα ρέζεσλ (Affinity Diagram) 

 Η επηινγή ηνπ ζρεδηαζηή 

 Σερληθή ησλ ζπλεληεχμεσλ 

Σν κεγαιχηεξν κεηνλέθηεκα ηεο ρξήζεο ησλ εηδηθψλ σο βάζε είλαη φηη νη πειάηεο – 

θαηαλαισηέο κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθή γλψκε. Μηα ελαιιαθηηθή ή ζπκπιεξσκαηηθή 

ιχζε είλαη ε ζηήξημε ησλ απνθάζεσλ ζε δεδνκέλα ρξεζηψλ. Σππηθά, απηφ ζπκβαίλεη κε ηα 

εξσηεκαηνιφγηα ή ηηο ζπλεληεχμεηο. Απηφ απαηηεί άιια εξγαιεία αμηνιφγεζεο, φπσο ε 

ζηαηηζηηθή. Μεηαμχ ησλ δηαζέζηκσλ ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ πεξηιακβάλεηαη ε αλάιπζε 

παξαγφλησλ, ε αλάιπζε ζπζηάδσλ θαη ε αλάιπζε βαζηθψλ ζπληζησζψλ (principal 

component analysis). 

Υώξνο ησλ ηδηνηήησλ ηνπ πξντόληνο 

Όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 24 ην πεδίν ηνπ πξντφληνο πεξηγξάθεηαη ηφζν απφ κηα 

ζεκαζηνινγηθή πξννπηηθή, φζν θαη απφ κία θπζηθή. Οη δχν απηέο πξννπηηθέο 

παξνπζηάδνληαη ππφ ηε κνξθή δηαλπζκαηηθψλ ρψξσλ. Χζηφζν, παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ησλ δχν ρψξσλ.  

Δλψ νη ζεκαζηνινγηθέο πεξηγξαθέο θαηέρνπλ έλα πνιχ θαιά δηεξεπλεκέλν ζεσξεηηθφ 

ππφβαζξν πνπ βαζίδεηαη γηα παξάδεηγκα ζηελ ηερληθή ηεο εκαζηνινγηθήο Γηαθνξνπνίεζεο 

(Semantic Differential technique, SD), δελ ππάξρεη αληίζηνηρε ζεσξία γηα ην ρψξν ησλ 

ηδηνηήησλ ηνπ πξντφληνο. Δπνκέλσο, δελ ππάξρεη έλαο ζπλεπήο ηξφπνο γηα ηελ αλάπηπμε θαη 

θάιπςε  απηνχ ηνπ ρψξνπ, παξ’ φιν πνπ ε επηινγή ησλ ηδηνηήησλ παξακέλεη θξίζηκε. πρλά, 

ππαγνξεχνληαη απφ ηελ εηαηξία-πειάηε ή επηιέγνληαη αθφκα θαη ηπραία. ηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο, νη ηδηφηεηεο ησλ πξντφλησλ επηιέγνληαη κε θξηηήξην ηε δηεπθφιπλζε πνπ 

παξέρνπλ ζηελ παξαγσγή παξαδεηγκάησλ πξντφλησλ. Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη ε 

επηινγή ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ γλσξίζκαηνο είλαη ζεκαληηθή γηα ην ρξήζηε, είλαη απαξαίηεηε 
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ε εθηίκεζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο ησλ δηαθνξεηηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ πξντφληνο θαη λα γίλεη απηή 

έλα θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηνπο.    

Τπάξρνπλ κέζνδνη ηθαλέο γηα ηελ επαξθή επηινγή ηδηνηήησλ ηνπ πξντφληνο, αιιά ην 

πξφβιεκα είλαη φηη δελ είλαη δνκεκέλεο θαη δνθηκαζκέλεο γηα απηφ ην ζθνπφ. Οη Schütte et 

al. (2008) παξέρνπλ κηα δνκεκέλε πξνζέγγηζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ρψξνπ ησλ ηδηνηήησλ, 

ε νπνία αθνινπζεί ην αληίζηνηρν κνληέιν ηεο ζπιινγήο θαη ηεο επηινγήο ησλ «Kansei» 

ιέμεσλ. Μπνξεί λα ππνδηαηξεζεί πεξίπνπ ζε ηξία βήκαηα, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 26. ην 

βήκα ηεο ζπιινγήο, ζπιιέγεηαη πιηθφ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο έκπλεπζε απφ 

πνηθίιεο πεγέο θαη αλαγλσξίδνληαη πηζαλέο ηδηφηεηεο ηνπ πξντφληνο. ην δεχηεξν βήκα, 

ηαμηλνκνχληαη νη ηδηφηεηεο ζχκθσλα κε νξηζκέλνπο θαλφλεο. Ο αξηζκφο ησλ ηδηνηήησλ 

πεξηνξίδεηαη κε ηελ ηεξάξρεζε (prioritization) θαη επηιέγνληαη κφλν νη ηδηφηεηεο κε πςειή 

αηζζεκαηηθή επίπησζε γηα πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε.  

 

ρήκα 26: Κάιπςε ρώξνπ ηδηνηήησλ (Schütte, 2005) 

Δλ ηέιεη, βξίζθνληαη παξαδείγκαηα πξντφλησλ πνπ θαηέρνπλ ηηο επηιεγκέλεο ηδηφηεηεο 

θαη αληηπξνζσπεχνπλ θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ην ρψξν ησλ ηδηνηήησλ. Αλάινγα κε ηε κέζνδν 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζρέζεσλ (relationship identification), ε 

ζπιινγή ησλ πξντφλησλ κπνξεί λα δηαθέξεη. Όπσο θαη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ ζεκαζηνινγηθνχ 

ρψξνπ, έηζη θαη ζε απηή ηνπ ρψξνπ ησλ ηδηνηήησλ, ηα δεδνκέλα κπνξνχλ λα ζπιιερζνχλ απφ 

δηαθνξεηηθέο πεγέο. πλήζσο, ηα ππάξρνληα πξντφληα παξέρνπλ κηα επξεία πνηθηιία απφ 

πηζαλέο ηδηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζε λέα πξντφληα. Η άληιεζε έκπλεπζεο 

απφ ππάξρνληα πξντφληα είλαη έλαο απφ ηνπο πην ζπλήζεηο ηξφπνπο αλαγλψξηζεο ζρεηηθψλ 

ηδηνηήησλ. Γηα ην ζθνπφ ηεο αλαγλψξηζεο, κηα ιίζηα απφ ηδηφηεηεο είλαη ζπρλά επαξθήο.  
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Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ζπνπδαηφηεηαο θαη ηεο επηινγήο ησλ πην ζεκαληηθψλ ηδηνηήησλ 

πνπ θέξνπλ ηελ πςειφηεξε αηζζεκαηηθή επίπησζε πξαγκαηνπνηείηαη, θαηά πξνηίκεζε, απφ 

εθπξνζψπνπο θαηαλαισηψλ
3
 (customer representatives). Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο απφθηεζεο 

απηψλ ησλ δεδνκέλσλ, ρξεζηκνπνηνχληαη εξγαιεία, φπσο νη νκάδεο εζηίαζεο
4
(focus groups) 

ή νη ζπλεληεχμεηο έλαο-πξνο-έλαλ. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζπνπδαηφηεηαο, παξαδείγκαηνο 

ράξηλ ηα «δηαγξάκκαηα Pareto»
5
 ζεσξνχληαη ρξήζηκα, αθνχ αλαδεηθλχνπλ ηνλ πην ζεκαληηθφ 

παξάγνληα αλάκεζα ζε έλα κεγάιν ζχλνιν παξαγφλησλ, πνπ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε 

είλαη ην ζχλνιν ησλ ηδηνηήησλ πνπ έρεη αλαγλσξηζηεί.  

ε φιεο ηηο κειέηεο «Kansei Engineering» πνπ εθαξκφδνληαη ζην πεδίν ηεο ζρεδίαζεο 

βηνκεραληθψλ πξντφλησλ, ππάξρεη κηα πξνδηαγξαθή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εηθφλα ηεο 

εηαηξίαο. Οη εηαηξίεο ηείλνπλ λα ελζσκαηψλνπλ κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ζηα 

πξντφληα ηνπο. Η δεμηά ζηήιε ηνπ ζρήκαηνο 26 πξνζδηνξίδεη ηηο ηδηφηεηεο ηνπ πξντφληνο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εηαηξία θαη είλαη ραξαθηεξηζηηθέο γηα ηελ εηθφλα ηεο εηαηξηθήο 

ηαπηφηεηαο. Η ζρεηηθή ζεκαζία απηψλ ησλ ηδηνηήησλ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνπο εηδηθνχο ηνπ 

ηκήκαηνο πξνψζεζεο πξντφλησλ (company marketing experts). Δμαηηίαο ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ 

ηδηνηήησλ πνπ πξνθχπηνπλ ζε ζπλήζσο ζε απηφ ην ηκήκα, δελ έρεη αλαπηπρζεί θάπνην 

ηδηαίηεξν εξγαιείν γηα ηε δηαρείξηζή ηνπο.  

Η θεληξηθή ζηήιε ηνπ ζρήκαηνο 26 αθνξά ηελ νινθιήξσζε ησλ ηδεψλ ηνπ λένπ 

πξντφληνο. Δπεηδή ε κέζνδνο «Kansei Engineering» έρεη επηθξηζεί σο κε θαηλνηφκα, απηφ ην 

ηκήκα παξνπζηάδεη πψο ε δεκηνπξγηθή ζθέςε θαη νη λέεο ηδέεο κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ 

ζηε κέζνδν «Kansei Engineering». Χο θχξηα πεγή ρξεζηκνπνηείηαη ην κπαιφ ησλ 

ζρεδηαζηψλ. Οη ζρεδηαζηέο κπνξνχλ λα θάλνπλ «mock-ups», ζθίηζα ή πξσηφηππα 

                                                      
3
 Έλαο εθπξφζσπνο αγνξαζηή (customer representative) είλαη έλα θπζηθφ πξφζσπν πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ην ζχλνιν ησλ αλζξψπσλ πνπ έρνπλ νξηζηεί σο «target group» ηνπ πεδίνπ ζην νπνίν 

αλήθεη ην ππφ ζρεδίαζε πξντφλ.   

4
 Οη νκάδεο εζηίαζεο είλαη νκάδεο ζπδεηήζεσλ πνπ νξγαλψλνληαη γηα ηε δηεξεχλεζε ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ζπλφινπ δεηεκάησλ. Η βαζηθή ηνπο δηαθνξά απφ ηελ θαηεγνξία ησλ ζπλεληεχμεσλ 

έλαο-πξνο-έλαλ θαη ησλ εξσηεκαηνινγίσλ είλαη ε ρξήζε θαη ε αμηνπνίεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ 

ησλ ζπκκεηερφλησλ σο δεδνκέλα ηεο έξεπλαο (Kitzinger, 1994). 

5
 Η «Pareto» αλάιπζε είλαη κηα ζηαηηζηηθή ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηινγή ελφο 

πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ παξαγφλησλ πνπ θέξνπλ ηε κεγαιχηεξε επίδξαζε. Σν δηάγξακκα «Pareto» 

είλαη έλαο ηχπνο δηαγξάκκαηνο πνπ ν αξηζηεξφο θάζεηνο άμνλαο είλαη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο, ή 

ελαιιαθηηθά κπνξεί λα αληηπξνζσπεχεη κηα άιιε κνλάδα κέηξεζεο, ελψ ν δεμηφο είλαη ην άζξνηζκα 

ηεο επηιεγκέλεο κνλάδαο κέηξεζεο.  
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νιφθιεξσλ ησλ πξντφλησλ ή ηκεκάησλ ηνπο, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχλ λέεο πηζαλέο 

ηδηφηεηεο πνπ εθηηκψληαη θαη επηιέγνληαη απφ κηα νκάδα αμηνιφγεζεο. Παξ’ φια απηά, ην 

ζρήκα 26 παξνπζηάδεη πσο απηέο νη δηεξγαζίεο δελ πξαγκαηνπνηνχληαη απαξαίηεηα 

μερσξηζηά θαη απνκνλσκέλα. ε αληίζεζε, επεξεάδνπλ ε κία ηελ άιιε, φπσο ππνδεηθλχεηαη 

απφ ηα βέιε. Γειαδή, ν ζρεδηαζηήο κπνξεί λα εκπλεπζηεί ηφζν απφ ηα ππάξρνληα πξντφληα, 

φζν θαη απφ ηελ εηθφλα ηεο εηαηξίαο, αλαπηχζζνληαο ζηε ζπλέρεηα κηα λέα πξφηαζε 

πξντφληνο. Απηή ε λέα πξφηαζε κπνξεί λα επεξεάζεη ηε δηεξγαζία απφθαζεο ηεο εηαηξίαο 

πνπ αθνξά ηελ επηινγή ησλ ηδηνηήησλ ηνπ πξντφληνο. Δπηπιένλ, νη λέεο ηάζεηο πνπ 

αλαγλσξίδνληαη απφ ηνπο ζρεδηαζηέο κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ησλ ηδηνηήησλ ζηα 

ππάξρνληα πξντφληα. Σειηθά, φιεο νη επηιεγκέλεο ηδηφηεηεο ζπγθεληξψλνληαη ζε κηα νκάδα, 

απφ ηελ νπνία θαζνξίδνληαη ηα αληηπξνζσπεπηηθά πξντφληα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην 

επφκελν ζηάδην ηεο ζχλζεζεο. 

ύλζεζε 

ην ζηάδην ηεο ζχλζεζεο, ζπλδέεηαη ν ζεκαζηνινγηθφο ρψξνο θαη ν ρψξνο ησλ 

ηδηνηήησλ. Γηα θάζε ιέμε «Kansei», εληνπίδεηαη έλαο αξηζκφο ηδηνηήησλ πνπ επεξεάδεη ην 

«Kansei». Δπίζεο, ππνινγίδεηαη πνζνηηθά ην κέγεζνο ηεο αηζζεκαηηθήο επίπησζεο (affective 

impact) ησλ ηδηνηήησλ ηνπ πξντφληνο ζην «Kansei».  

Η ζχλζεζε είλαη ν ππξήλαο ηεο κεζφδνπ «Kansei Engineering» θαη κηα ζεηξά 

εξγαιείσλ έρεη αλαπηπρζεί γηα απηφ ην ζηάδην. Η θαηεγνξηνπνίεζε κπνξεί λα γίλεη κε ηξεηο 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο: κε ρεηξσλαθηηθέο κεζφδνπο, κε ζηαηηζηηθέο θαη κε άιιεο. Οη 

ρεηξσλαθηηθέο κέζνδνη γηα ηε ζχλδεζε ησλ «Kansei» κε ηηο δηαθνξεηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ 

πξντφληνο είλαη εχθνιεο θαη απαηηνχλ ζπγθξηηηθά ιίγεο πεγέο. Όπσο ζηελ αλαγλψξηζε ηεο 

ζεκαζηνινγηθήο δνκήο, νη ζηαηηζηηθέο κέζνδνη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαρείξηζε κεγάινπ 

φγθνπ δεδνκέλσλ απφ εξσηεκαηνιφγηα. Σα εξγαιεία ρξεηάδεηαη λα ηξνπνπνηεζνχλ 

πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο κεζφδνπ «Kansei Engineering».  Σα άιια 

εξγαιεία ρξεζηκνπνηνχλ κεζφδνπο θαηάηαμεο θαη βαζκνιφγεζεο (ranking and rating 

methods). Απηέο νη κέζνδνη βαζίδνληαη θπξίσο ζε «έμππλα» ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα 

(intelligent computer systems) θαη είλαη ηθαλέο λα ηαμηλνκήζνπλ θαη λα εληνπίζνπλ 

νκνηφηεηεο ζηα δεδνκέλα.  

Καηαζθεπή κνληέινπ θαη έιεγρνο εγθπξόηεηαο 

ε απηφ ην ηειεπηαίν ζηάδην θαηαζθεπάδεηαη έλα καζεκαηηθφ ή κε κνληέιν, αλάινγα 

κε ηε κέζνδν πνπ επηιέρηεθε ζην ζηάδην ηεο ζχλζεζεο. Χζηφζν, πξνηνχ ρξεζηκνπνηεζεί ην 

κνληέιν, πξέπεη λα επηθπξσζεί. Πξνο ην παξφλ, ζχκθσλα κε ηνπο Schütte et al. (2008) 

ππάξρεη αλάγθε γηα πην νινθιεξσκέλεο κεζφδνπο ειέγρνπ ηεο εγθπξφηεηαο, κηαο θαη ε κφλε 

δηαζέζηκε είλαη ε εκαζηνινγηθή Γηαθνξνπνίεζε (Semantic Differential). 
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πλνςίδνληαο, ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο πεξηγξάθεθε αλαιπηηθά ε κέζνδνο «Kansei 

Engineering», ελψ παξνπζηάζηεθαλ εθηελψο ηα βήκαηα ελφο πξνηεηλφκελνπ κνληέινπ 

ιεηηνπξγίαο ηεο πνπ αλαδεηθλχεη ζε πξαθηηθφ επίπεδν ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί απηή ε 

κέζνδνο. Δπηπιένλ, ζπδεηήζεθαλ βάζεη ησλ Schütte et al. (2008), δχν ηδηαίηεξα θξίζηκνη 

παξάγνληεο ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα δεκηνπξγίαο ηνπ «Kansei», ε εγγχηεηα ηεο παξνπζίαζεο 

θαη ε εγγχηεηα ηεο αιιειεπίδξαζεο. Απηνί νη παξάγνληεο παίδνπλ ξφιν ζε φιεο ηηο 

αμηνινγήζεηο πξντφλησλ, πνπ εμεηάδεηαη ε ζπλαηζζεκαηηθή απφθξηζε ησλ ρξεζηψλ θαη 

πξφθεηηαη λα ιεθζνχλ ππ’ φςηλ απφ ηελ παξνχζα κειέηε ζηε κεζνδνινγία πνπ πξνηείλεη ζην 

επφκελν θεθάιαην.  

ηελ αθφινπζε ελφηεηα, ζπδεηείηαη κηα ιηγφηεξν δηαδεδνκέλε πξνζέγγηζε ηεο 

αηζζεηηθήο, απηή ησλ Breemen et al. (1998), ε νπνία ζε ζρέζε κε ηε κέζνδν «Kansei 

Engineering» αλαγλσξίδεη θαη πεξηιακβάλεη ζηηο πξνηεηλφκελεο δηαδηθαζίεο ηεο ιεηηνπξγηθέο 

απαηηήζεηο θαη αηζζεηηθέο αξρέο.  

4.2 Αλαινγία ηεο επηθνηλσλίαο 

Οη Breemen et al. (1998) πξνηείλνπλ κηα κέζνδν πνπ νλνκάδεηαη «ζρεδίαζε γηα ηελ 

αηζζεηηθή» (design for aesthetics) θαη ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ αλαινγία ηεο επηθνηλσλίαο ηεο 

πιεξνθνξίαο. ην ζρήκα 27 παξνπζηάδεηαη ην γεληθφ κνληέιν πνπ αλέπηπμαλ γηα ηελ ελ 

ιφγσ δηεξγαζία επηθνηλσλίαο. Απφ ην κνληέιν απηφ πξνθχπηεη πσο ν ζρεδηαζηήο πξέπεη 

πξψηα λα θαηαλνήζεη πψο ε κνξθή ελφο πξντφληνο κπνξεί λα πξνθαιέζεη αηζζήκαηα ζε έλα 

ζχλνιν θαηαλαισηψλ. ε αληίζεζε κε ηε κηαο θαηεχζπλζεο κεζνδνινγία ζρεδίαζεο, ε 

ζρεδίαζε γηα ηελ αηζζεηηθή δειψλεηαη ζε έλα θιεηζηφ βξφρν. Ο βξφρνο γηα ηελ ελζσκάησζε 

ηεο αηζζεηηθήο ζηε ζρεδίαζε δηακνξθψλεηαη ζπλδένληαο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαηαλφεζεο ηνπ 

ηξφπνπ πνπ κηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή πξντφληνο πξνθαιεί αηζζήκαηα κε ηηο ελέξγεηεο ησλ 

ζρεδηαζηψλ, κε ηηο νπνίεο ζα κπνξέζνπλ λα επηθνηλσλήζνπλ ην αηζζεηηθφ κήλπκα θαη ζα 

επηηχρνπλ ζπλαηζζεκαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη έιμε ζε ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο.  

 

ρήκα 27: : Γηεξγαζία δηπιήο θαηεύζπλζεο (Breemen et al., 1998) 

Σν πξφβιεκα ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ αηζζεηηθψλ πξνζέζεσλ ησλ ζρεδηαζηψλ 

απνζπληίζεηαη ζε κηα δξαζηεξηφηεηα βξφρνπ πνπ εθηείλεηαη ζε ζηαηηζηηθά, ζπληαθηηθά, 

ζεκαζηνινγηθά θαη πξαγκαηηθά επίπεδα επηθνηλσλίαο. Σα ηέζζεξα επίπεδα πξνθχπηνπλ απφ 

ηε δηεξγαζία κεηάδνζεο πιεξνθνξίαο. Γηα απηνχο, ε αηζζεηηθή είλαη κηα ηαπηφρξνλε 
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επηθνηλσλία ζεκαζίαο θαη νκνξθηάο. Σν θχξην κέζν απηήο ηεο επηθνηλσλίαο είλαη ην ζρήκα 

(shape) ελφο αληηθεηκέλνπ, αιιά ην ρξψκα, ε πθή, ην πιηθφ θαη άιιεο νπηηθέο ηδηφηεηεο είλαη 

εμίζνπ ζεκαληηθέο. Παξάιιεια, ηνλίδνπλ ηελ πνιπκνξθία ησλ πηζαλψλ απνθξίζεσλ ησλ 

αλζξψπσλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ. Αθφκα θαη αλ πξνζδηνξηζηνχλ κε αθξίβεηα νη νκάδεο 

ζηφρνη (target groups) θαη νξηνζεηεζνχλ θαη πεξηγξαθνχλ νη πξνζδνθίεο ηνπο, παξακέλεη 

αλνηρηφ ην ζέκα ηνπ πψο νη αηζζεηηθέο ηδηφηεηεο ζα κεηαθξαζηνχλ ψζηε λα απνζπάζνπλ ηελ 

επηζπκεηή απφθξηζε ζε έλα πξντφλ.  Απηή ε κέζνδνο ζρεηίδεη ζρεδηαζηηθέο κεηαβιεηέο κε 

αηζζεηηθέο ηδηφηεηεο θαη απνηειείηαη απφ έλα βξφρν κε κία δηεξγαζία δχν θαηεπζχλζεσλ (two 

way process)- κία δηεξεπλεηηθή θαη κία δεκηνπξγηθή δηεξγαζία.  

ηε δηεξεπλεηηθή δηεξγαζία, πνπ βαζίδεηαη ζηα αηζζήκαηα ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηα 

πξντφληα θαη πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζνχλ νη ζρεδηαζηηθέο κεηαβιεηέο, πξαγκαηνπνηνχληαη 

πεηξάκαηα κε ζπλήζε αληηπξνζσπεπηηθά (typical) πξντφληα. Η αλαινγία ηεο επηθνηλσλίαο 

δηεπθνιχλεη ηελ αληηζηνίρηζε ηνπ ρψξνπ ησλ αηζζεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ 

(πξνθαινχκελα αηζζήκαηα) κε ην ρψξν ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ ζρήκαηνο. ηε δηεξεπλεηηθή 

δηεξγαζία βξφρνπ πνπ αλαπηχζζεηαη, νη δξαζηεξηφηεηεο ζηνρεχνπλ ζηε δηεξεχλεζε θαη ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ γηαηί θαη ηνπ πψο έλα αληηθείκελν πξνθαιεί ζπλαηζζήκαηα. Σν ζρήκα 28 

παξνπζηάδεη ην κνληέιν θαηαλφεζεο ηνπ ηξφπνπ πνπ ε αηζζεηηθή αιιειεπηδξά κε ηνπο 

αλζξψπνπο. Η αλαινγία ηεο επηθνηλσλίαο ππνζηεξίδεη επηπιένλ ηε ζχζηαζε κηαο 

πεηξακαηηθήο δηεξγαζίαο γηα ηελ έξεπλα θαη ηε ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο γλψζεο.  

Αξρηθά δεκηνπξγείηαη έλα ζχλνιν απφ αληηπξνζσπεπηηθά πξντφληα, ην νπνίν νη 

πηζαλνί θαηαλαισηέο / ρξήζηεο ππνδηαηξνχλ ζε κηθξφηεξα ζχκθσλα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο κνξθήο ηνπο. Γεδνκέλνπ φηη έλα πξντφλ κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία 

νκάδεο, παξαηεξείηαη κηα αζαθήο νκαδνπνίεζε (fuzzy clustering). Η αζαθήο νκαδνπνίεζε 

είλαη κηα πξνεγκέλε ηερληθή κνληεινπνίεζεο πνπ είλαη ρξήζηκε γηα πξνβιήκαηα ηαμηλφκεζε 

δεδνκέλσλ θαη αλαγλψξηζεο πξνηχπσλ. Πξφθεηηαη γηα κηα επαλαιεπηηθή ηερληθή πνπ 

θαηαδεηθλχεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν έλα δεδνκέλν αλήθεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα. Όιεο νη 

πξναλαθεξζείζεο ελέξγεηεο ζρεηίδνληαη κε  ην ζηαηηζηηθφ επίπεδν ηεο επηθνηλσλίαο.  

Σν επφκελν βήκα είλαη ε δηεξεχλεζε θαη ε νλνκαζία ησλ αηζζεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

πνπ είλαη θνηλά γηα ηα αληηθείκελα κηαο νκάδαο. Οη ρξήζηεο πεξηγξάθνπλ ηδηφηεηεο πνπ 

παξαηεξνχλ θαη αλαγλσξίδνπλ θαη θαηνλνκάδνπλ ηα αηζζήκαηά ηνπο γηα απηέο. Οη ιεθηηθέο 

πεξηγξαθέο ησλ παξαηεξήζεσλ, ησλ εληππψζεσλ θαη ησλ αηζζεκάησλ ηνπο αλήθνπλ ζην 

ζπληαθηηθφ επίπεδν ηεο επηθνηλσλίαο. 

Σν ζεκαζηνινγηθφ επίπεδν ηεο επηθνηλσλίαο ζρεηίδεη ηα δηεξεπλεκέλα αηζζεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά κε ηα ζρήκαηα ησλ πξντφλησλ θαη αλαιχεη ηηο αληηζηνηρίεο. Μφλν ηα 

θπξίαξρα ραξαθηεξηζηηθά ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ θαη εξεπλψληαη πνηα κνξθνινγηθά 
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ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα θαηαιήγνπλ ζε απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

ζρεκαηίδνληαη νη ελδείμεηο γηα πηζαλέο ζρέζεηο. Δπεηδή ε κνξθή επεξεάδεηαη θαη απφ ηα 

ιηγφηεξν θπξίαξρα αηζζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ν ζρεκαηηζκφο ησλ ζρέζεσλ δελ είλαη 

ληεηεξκηληζηηθφο.  

ην πξαγκαηηθφ επίπεδν δνθηκάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα θαη ε επάξθεηα ησλ ζρέζεσλ 

πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κεηαμχ ησλ αηζζεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ ηδηνηήησλ ηνπ 

ζρήκαηνο.  

 

ρήκα 28: Μνληέιν επηθνηλσλίαο γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ ηξόπνπ πνπ αιιειεπηδξά ε αηζζεηηθή κε 

ηνπο αλζξώπνπο (Breemen et al., 1998 

ηε δεκηνπξγηθή δηεξγαζία, πνπ βαζίδεηαη ζηηο δηεξεπλεκέλεο ζρεδηαζηηθέο 

κεηαβιεηέο, δεκηνπξγνχληαη ζρεδηαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα θαη απεηθνλίζεηο 

πξντφλησλ πνπ ζηε ζπλέρεηα επαιεζεχνληαη απφ πεηξάκαηα ζε ρξήζηεο. Σν ζρήκα 29 

παξνπζηάδεη ην απηφ  ην δεκηνπξγηθφ ηκήκα ηνπ βξφρνπ πνπ αθνξά ηε ζπζηεκαηηθή 

ζρεδίαζε αηζζεηηθά επράξηζησλ πξντφλησλ. Οπζηαζηηθά, θαηεπζχλεηαη απφ ην ρψξν ησλ 

ζρεδηαζηηθψλ κεηαβιεηψλ ζην ρψξν ησλ αηζζεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. ηελ αξρή, νη 

ζρεδηαζηέο παξάγνπλ κηα αξρηθή κνξθή πνπ εθπιεξψλεη ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο. Η 

αξρηθή απηή κνξθή απεηθνλίδεηαη απφ γεσκεηξηθή, ηνπνινγηθή θαη κνξθνινγηθή άπνςε. Ο 

πξνζδηνξηζκφο ηεο αξρηθήο κνξθήο αλήθεη ζην ζηαηηζηηθφ επίπεδν ηεο επηθνηλσλίαο. 

Καηφπηλ, ε κνξθή  απνθηά ηα απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρήκαηνο (ηχπνο, αλαινγίεο, 

κνξθνινγηθή άξζξσζε, θ.α.) θαη ε δηεξγαζία πξνρσξά ζην ζπληαθηηθφ επίπεδν, εθ’ φζνλ 

πξνζδηνξίδεη πεξαηηέξσ ηε ζεκαζία, αιιά δελ ηελ νινθιεξψλεη. ε απηφ ην επίπεδν 

επηθνηλσλίαο πξφζζεηεο ζρεδηαζηηθέο πηπρέο ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ, φπσο ηα πιηθά, ην 

ρξψκα, ε πθή θαη ην ζήκα ηεο κάξθαο. ην ζεκαζηνινγηθφ επίπεδν, νη πξφζζεηεο 

ζρεδηαζηηθέο πηπρέο επεμεξγάδνληαη ψζηε λα θέξνπλ ζπλαηζζεκαηηθέο επηπηψζεηο. ην 

πξαγκαηηθφ επίπεδν, ζπιιέγνληαη νη απφςεηο ησλ ρξεζηψλ / θαηαλαισηψλ γηα ηε κέηξεζε 

ηεο ηθαλνπνίεζεο θαη ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο αηζζεηηθήο εληχπσζεο.  
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ρήκα 29: Μνληέιν επηθνηλσλίαο ηνπ ηξόπνπ πνπ ε αηζζεηηθή κπνξεί λα εθθξαζηεί κέζσ ηεο 

ζρεδίαζεο (Breemen et al., 1998) 

ηελ νπζία, απηή ε πξνζέγγηζε πνπ ζηεξίδεηαη ζε δηεξεπλεηηθέο θαη δεκηνπξγηθέο 

δηεξγαζίεο, είλαη παξφκνηα κε ηε κέζνδν «Kansei engineering» (Nagamachi, 1995). Γηα 

παξάδεηγκα, ζηε κέζνδν «Kansei engineering», ηα αηζζήκαηα ησλ θαηαλαισηψλ 

δηεξεπλψληαη θαη ηα ζρεδηαζηηθά γλσξίζκαηα δεκηνπξγνχληαη, ή, αληίζηνηρα, ζηε κέζνδν πνπ 

πξνηείλνπλ νη Yanagisawa and Fukuda (2005) ρξεζηκνπνηείηαη ε αλάιπζε θαη ε ζχλζεζε, 

έλαληη ηεο δηεξεχλεζεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο. 

Χζηφζν, ζε αληίζεζε κε ηε κέζνδν «Kansei engineering», ζηε κεζνδνινγία ησλ 

Breemen et al. (1998) αλαγλσξίδνληαη νη αηζζεηηθέο αξρέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηε ζρεδίαζε. 

Όπσο ππνζηεξίδεη θαη ν Pham (1999), γηα ηελ επίηεπμε κηαο απνηειεζκαηηθήο δηεξεπλεηηθήο 

δηεξγαζίαο, ρξεζηκνπνηείηαη ζρεηηθή γλψζε (αηζζεηηθέο αξρέο) απφ ηα πεδία ηεο θηινζνθίαο 

ηεο αηζζεηηθήο θαη ηεο ηέρλεο. πκπεξαζκαηηθά, πάλησο ε κεζνδνινγία ησλ Breemen et al. 

(1998), απνηειεί κηα πην νινθιεξσκέλε ζρεδηαζηηθή πξνζέγγηζε απφ ηελ «Kansei 

Engineering», γηαηί ππνινγίδεη ηελ αηζζεηηθή δηάζηαζε ηεο ζρεδίαζεο, ελψ ιακβάλεη ππ’ 

φςηλ θαη ηε ιεηηνπξγηθή. 

ηε ζπλέρεηα, ζπδεηείηαη κηα πην πξφζθαηε ρξνληθά κεζνδνινγία, ε δηπιή δηεξγαζία 

έξεπλαο θαη αμηνιφγεζεο (Liu, 2003), ε νπνία επηρεηξεί λα πξνζδηνξίζεη πνζνηηθά ηελ 

αηζζεηηθή πξνηίκεζε θαη απφθξηζε ηνπ θαηαλαισηή. 

4.3 Γηπιή δηεξγαζία έξεπλαο θαη αμηνιόγεζεο 

Η κεζνδνινγία ηνπ Liu (2003) εηζάγεη δχν αλαιπηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ πνζνηηθή 

εμέηαζε ηεο αηζζεηηθήο ζηε ζρεδίαζε. Ο Liu (2003) πξφηεηλε κηα κεζνδνινγία πνπ ηελ 

νλφκαζε δηπιή δηεξγαζία έξεπλαο θαη αμηνιφγεζεο (dual-process engineering aesthetics 

research methodology). Απηή ε κεζνδνινγία ζπλίζηαηαη απφ δχν δηεξγαζίεο θαη επηρεηξεί κηα 

πεξηεθηηθή, αθξηβή θαη πνζνηηθή θαηαλφεζε ησλ αηζζεηηθψλ απνθξίζεσλ ζην πιαίζην ηεο 

ζρεδίαζεο.  
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Ο Liu (2003) έζεζε δχν ζχλνια εξσηήζεσλ πξνηνχ δηαηππψζεη ηελ πξνηεηλφκελε 

κεζνδνινγία ηνπ. Σν πξψην ζχλνιν πνπ είλαη «απφ επάλσ πξνο ηα θάησ» πεξηιακβάλεη ηηο 

εμήο εξσηήζεηο: Πνηα είλαη ε ελλνηνινγηθή θαη καζεκαηηθή δνκή ησλ ελ ιφγσ αηζζεηηθψλ 

θαηαζθεπαζκάησλ; Πνηεο είλαη νη ζεκαληηθφηεξεο ςπρνινγηθέο θαη θπζηθέο δηαζηάζεηο πνπ 

εκπεξηέρνληαη; Πψο κεηξψληαη απηέο νη δηαζηάζεηο (ηαθηηθά, κε δηάζηεκα, ή κε θιίκαθα 

αλαινγηψλ); Πψο ζρεηίδνληαη νη δηαζηάζεηο κεηαμχ ηνπο θαη πνηα είλαη ε αλάινγε ζεκαζία 

ηεο θάζε δηάζηαζεο; Ση ηχπνο πνιπδηάζηαηεο θιίκαθαο αμηνιφγεζεο κπνξεί λα αλαπηπρζεί 

γηα λα κεηξήζεη ην αηζζεηηθφ θαηαζθεχαζκα κε επαξθή ηζρχ θαη αμηνπηζηία;  

Σν δεχηεξν ζχλνιν εξσηήζεσλ είλαη «απφ θάησ πξνο ηα επάλσ» θαη πεξηέρεη ηα εμήο 

εξσηήκαηα: Πφζν επαίζζεηνη είλαη νη δέθηεο ζηελ αλίρλεπζε κηθξψλ παξαιιαγψλ ησλ 

αηζζεηηθψλ κεηαβιεηψλ; Πνηα είλαη ηα απφιπηα θαη ηα ζρεηηθά θαηψηαηα φξηα (thresholds) 

ησλ αλζξψπσλ ζηελ αλίρλεπζε; Πνηεο είλαη νη δπλαηφηεηέο ηνπο λα αληηιακβάλνληαη θαη λα 

θξίλνπλ ηηο αμίεο, ηηο κεηαβνιέο θαη ηηο παξαιιαγέο ζηηο ζρεδηαζηηθέο παξακέηξνπο; Πνηεο 

είλαη νη πξνηηκήζεηο ηνπο γηα ηα επίπεδα ησλ ηηκψλ αηζζεηηθψλ κεηαβιεηψλ; 

Σα δχν ζχλνια εξσηήζεσλ κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ κε δχν ηχπνπο εξεπλεηηθψλ 

κεζφδσλ, φπσο θαίλεηαη ζηελ εξεπλεηηθή κεζνδνινγία αηζζεηηθήο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο 

δηπιήο-δηεξγαζίαο πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνλ Liu (2000). Απηή ε κεζνδνινγία δηπιήο-

δηεξγαζίαο απνηειείηαη απφ δχν παξάιιειεο, αιιά πνιχ ζρεηηθέο γξακκέο έξεπλαο (ζρήκα 

30). 
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ρήκα 30: Μεζνδνινγία δηπιήο-δηεξγαζίαο γηα ηελ αηζζεηηθή έξεπλα θαη ηελ αμηνιόγεζε ηεο 

εθαξκνζκέλεο κεραληθήο (Liu, 2003) 

Η πξψηε δηεξγαζία («απφ πάλσ πξνο ηα θάησ» δηεξγαζία, πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ 

αξηζηεξή πιεπξά ζην ζρήκα 30) θαιείηαη «πνιπδηάζηαηε αλάιπζε θαηαζθεπάζκαηνο ή 

πνιιψλ κεηαβιεηψλ ςπρνκεηξηθή αλάιπζε» θαη ν ζηφρνο ηεο είλαη λα θαζηεξψζεη κηα 

γεληθή, «ζθαηξηθή» (global), «απφ επάλσ πξνο ηα θάησ» θαη πνζνηηθή άπνςε ησλ θξίζηκσλ 

δηαζηάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε δηεξγαζία αηζζεηηθήο απφθξηζεο. Γηα 

απηή ηε δηεξγαζία, νη εξεπλεηέο ζπρλά ρξεζηκνπνηνχλ θιίκαθεο ζπκπεξηθνξάο (attitude 

scales) απφ ην πεδίν ηεο ςπρνινγίαο. 

Η δεχηεξε δηεξγαζία (δεμηά πιεπξά ζην ζρήκα 30) θαιείηαη «ςπρνθπζηθή αλάιπζε» 

θαη ν ζηφρνο ηεο είλαη λα θαζηεξσζεί κηα «ηνπηθή», «απφ θάησ πξνο ηα επάλσ» θαη πνζνηηθή 

άπνςε ησλ αληηιεπηηθψλ δπλαηνηήησλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο αηφκνπ ζηελ παξαγσγή 

ιεπηνκεξψλ αηζζεηηθψλ δηαθξίζεσλ θαηά κήθνο επηιεγκέλσλ δηαζηάζεσλ. Πξνζδηνξίδεη 

πφζν έληνλεο είλαη νη αηζζήζεηο ησλ δεθηψλ ζηελ αλίρλεπζε ησλ παξαιιαγψλ θαηά κήθνο 

ησλ θξίζηκσλ αηζζεηηθψλ δηαζηάζεσλ θαη πψο ηα επίπεδα πξνηίκεζήο ηνπο πνηθίιινπλ κε ηηο 



141                                                                                                                             Κεθάιαην 4 

 

αιιαγέο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζρεδηαζηηθψλ παξακέηξσλ ή ησλ αηζζεηηθψλ κεηαβιεηψλ. 

Αθνξά ηε ζρεδίαζε θαη ηε δηεμαγσγή πεηξακάησλ γηα ηε κέηξεζε ησλ αηζζεηηθψλ 

απνθξίζεσλ ζε θπζηθά εξεζίζκαηα θαη αθφινπζεο εληππψζεηο (resulting sensations). 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε εμέηαζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θίλεζεο ηνπ καηηνχ ελφο 

παξαηεξεηή ζε έλα αληηθείκελν ζρεηίδεηαη κε ηε δεχηεξε δηεξγαζία.  

Σν αθφινπζν παξάδεηγκα παξνπζηάδεη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο απηήο ηεο κεζνδνινγίαο. 

πγθεθξηκέλα, εάλ ε «ζθαηξηθή» δηεξγαζία (ε 1
ε 

δηεξγαζία) απνθαιχςεη φηη νη άλζξσπνη 

ζεσξνχλ ηελ επίπεδε θαη ηε ιεία επηθάλεηα θξίζηκε γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ, ηφηε 

ρξεζηκνπνηείηαη ε «ηνπηθή» δηεξγαζία (ε 2
ε
 δηεξγαζία) γηα λα εμαθξηβψζεη πφζν επίπεδε θαη 

πφζν ιεία πξέπεη λα είλαη ε ελ ιφγσ επηθάλεηα γηα λα γίλεη αληηιεπηή σο επίπεδε θαη ιεία. Η 

«ηνπηθή» δηεξγαζία ζπκβάιιεη ηφζν ζηελ ελίζρπζε ηεο αηζζεηηθήο ηνπ αληηθεηκέλνπ, αιιά 

θαη ζηε κείσζε ελδερνκέλσο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ηνπ αληηθεηκέλνπ. Αλ ε ςπρνθπζηθή 

αλάιπζε απνθαιχςεη φηη ν άλζξσπνο δελ κπνξεί λα δηαπηζηψζεη κε αθξίβεηα κηα κηθξή 

δηαθνξνπνίεζε ηεο νκαιφηεηαο ή ηεο ιεηφηεηαο, ηφηε ηα πεξηζψξηα είλαη πην ειαζηηθά γηα ην 

ζρεδηαζηή ζηε ιήςε ηεο αηζζεηηθήο απφθαζεο. Απφ απηφ ην παξάδεηγκα πξνθχπηεη φηη 

δεηήκαηα αηζζεηηθήο πξέπεη λα εμεηάδνληαη ηφζν κε ηελ ςπρνκεηξηθή φζν θαη κε ηε 

ςπρνθπζηθή πξνζέγγηζε. Άιισζηε, ν Liu (2003) επηζεκαίλεη πσο είλαη ζεκαληηθφ λα 

ελνπνηεζεί ε ςπρνκεηξηθή κε ηε ςπρνθπζηθή δηεξγαζία έξεπλαο. 

ε απηφ ην ζεκείν, πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο νη δχν δηεξγαζίεο ηεο κεζφδνπ. 

4.3.1 1
ε
 δηεξγαζία: Η πνιπδηάζηαηε αλάιπζε θαηαζθεπάζκαηνο ή πνιιώλ 

κεηαβιεηώλ ςπρνκεηξηθή αλάιπζε 

Όπσο θαίλεηαη ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ ζρήκαηνο 30, ην πξψην ζηάδην κεηά ηε 

βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε απνηειείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο βαζηθνχο ηχπνπο αλάιπζεο: 

αλάιπζε πεξηερνκέλνπ, αλάιπζε αιιειεπίδξαζεο θαη εκπνξηθή αλάιπζε θαη αλάιπζε άιισλ 

ζηνηρείσλ.  

ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ, νη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ζαθψο θαζνξηζκέλεο 

δηεξγαζίεο γηα λα αλαιχζνπλ επηιεγκέλα θείκελα, κε ζθνπφ λα απνθνκίζνπλ ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο θαη λα εμάγνπλ έγθπξα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ έξεπλά ηνπο. Σα θείκελα πξνο 

αλάιπζε κπνξνχλ λα πξνέξρνληαη απφ κηα πνηθηιία πεγψλ, φπσο επίζεκεο ή αλεπίζεκεο 

ζπλεληεχμεηο θαη επηζθνπήζεηο (surveys), ζρεηηθέο δεκνζηεχζεηο θαη αξρεία ηζηνξηθνχ 

πιηθνχ. Σν ηζηνξηθφ πιηθφ είλαη ηδηαίηεξα αμηφινγν θαη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί, εάλ νη 

εξεπλεηέο ρξεηάδεηαη λα αλαιχζνπλ ηάζεηο θαη πξφηππα κεηαβνιψλ ζην ρξφλν.  

Η αλάιπζε αιιειεπίδξαζεο αλαθέξεηαη ζηε δηεξγαζία θαηά ηελ νπνία νη εξεπλεηέο 

ρξεζηκνπνηνχλ ζπζηεκαηηθέο κεζφδνπο γηα λα κεηξήζνπλ πψο ην άηνκν αιιειεπηδξά κε ην 

αληηθείκελν, φπσο ε εμέηαζε ηεο θίλεζεο ηνπ καηηνχ θαηά ηελ παξαηήξεζε ελφο 
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αληηθεηκέλνπ, ηεο θίλεζεο ηνπ ρεξηνχ θαηά ην άγγηγκα ή ην ρεηξηζκφ ελφο αληηθεηκέλνπ θαη 

δηάθνξσλ εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε κε έλα αληηθείκελν.  

Η εκπνξηθή αλάιπζε θαη ε αλάιπζε άιισλ ζηνηρείσλ παξέρνπλ, κεηαμχ άιισλ, 

πιεξνθνξίεο γηα ηα ζρφιηα, ηα αγνξαζηηθά πξφηππα θαη ηα δεκνγξαθηθά δεδνκέλα ησλ 

θαηαλαισηψλ. Απηά ηα δεδνκέλα βνεζνχλ ηνπο εξεπλεηέο λα απνθηήζνπλ κηα αξρηθή 

θαηαλφεζε ησλ πνιιψλ παξαγφλησλ θαη λα πξνεηνηκάζνπλ έλα ζχλνιν ζπγθεθξηκέλσλ 

εξσηήζεσλ πνπ ζα ηεζνχλ ζην επφκελν ζηάδην ησλ επίζεκσλ ή δνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ. 

ην ζηάδην ηεο δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο, νη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ην ζχλνιν ησλ 

εξσηήζεσλ πνπ έρεη πξνεηνηκαζηεί ζην πξψην ζηάδην, γηα λα εξεπλήζνπλ εηο βάζνο ην ρψξν 

ηεο αηζζεηηθήο θξίζεο ζην κπαιφ ησλ αλζξψπσλ, ελψ ζπλερίδνπλ λα ζέηνπλ αλνηρηέο 

εξσηήζεηο. Όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα, νη εξεπλεηέο κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα πεξάζνπλ απφ 

δηάθνξνπο θχθινπο επαλάιεςεο κεηαμχ ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ δεχηεξνπ ζηαδίνπ, πξνθεηκέλνπ 

λα είλαη έηνηκνη λα θαηαζθεπάζνπλ ηηο θιίκαθεο θαη ηα εξσηεκαηνιφγηα. 

ην ηξίην ζηάδην, νη εξεπλεηέο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κνλνθαηεπζπληηθέο 

(unidimensional) κεζφδνπο θιίκαθαο θαη κεζφδνπο εξεπλψλ γηα λα θαηαζθεπάζνπλ ηηο 

ππνθεηκεληθέο θιίκαθεο εθηίκεζεο. Οη κνλνθαηεπζπληηθέο κέζνδνη θιίκαθαο, φπσο ε 

ζπγθξηηηθή θξίζε ηνπ Thurstone, ηα δηαδνρηθά δηαζηήκαηα ηνπ Green, νη εθηηκήζεηο ηνπ 

Likert, νη κέζνδνη αλάιπζεο ζηνηρείσλ θαη νη κέζνδνη άκεζεο αλαινγίαο ηεο θιίκαθαο ηνπ 

Steven, κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ θαη λα επηιερζνχλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ ηεο έξεπλαο 

(Rankin 1983, φπσο παξαηίζεηαη ζην Liu (2003)). Σα πνζνηηθά ζηνηρεία ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ 

δεχηεξνπ ζηαδίνπ βξίζθνληαη, θπξίσο, ππφ κνξθή ζπρλφηεηαο εκθάληζεο νξηζκέλσλ ιέμεσλ 

ή ζπρλφηεηαο ζηαζεξνπνίεζεο ησλ καηηψλ ζε νξηζκέλεο ζέζεηο. Η ζπρλφηεηα ηεο ρξήζεο 

ζεσξείηαη έλδεημε ζπνπδαηφηεηαο. ην ηξίην ζηάδην, ηα θχξηα πνζνηηθά ζηνηρεία πξνέξρνληαη 

απφ ππνθεηκεληθέο εθηηκήζεηο ζηηο κνλνθαηεπζπληηθέο θιίκαθεο. 

ην ηέηαξην ζηάδην, ηα ππνθεηκεληθά ζηνηρεία εθηίκεζεο πνπ ζπιιέγνληαη ζην ηξίην 

ζηάδην θαη άιια ζρεηηθά ζηνηρεία, φπσο ηα ζηνηρεία αιιειεπίδξαζεο θαη ηα εκπνξηθά 

ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη ζην πξψην ζηάδην, αλαιχνληαη κε κεζφδνπο πνιιψλ κεηαβιεηψλ 

κείσζεο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, φπσο είλαη ε αλάιπζε ζπζηάδσλ (cluster analysis), ε 

αλάιπζε παξαγφλησλ, ε πνιπδηάζηαηε θιηκάθσζε θαη ε κεκνλσκέλε θιίκαθα δηαθνξψλ 

(Rankin 1983, φπσο παξαηίζεηαη ζην Liu (2003)). Απηέο νη κέζνδνη βνεζνχλ ζηελ 

απνθάιπςε ησλ δνκψλ πνιιψλ κεηαβιεηψλ ηνπ ζπλφινπ ησλ ζηνηρείσλ θαη ηεο 

ειινρεχνπζαο δνκήο ηνπ εξεπλεκέλνπ θαηαζθεπάζκαηνο. Η ελσκέλε αλάιπζε (conjoint 

analysis) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα δνζνχλ απαληήζεηο ζηηο αθφινπζεο εξσηήζεηο: 

Πψο νη δηάθνξεο ςπρνινγηθέο δηαζηάζεηο ζπλδπάδνληαη γηα λα δηακνξθψζνπλ ηε γεληθή 

αηζζεηηθή εληχπσζε θαη ην θξηηήξην; Πνηα είλαη ε αλάινγε ζεκαζία ηεο θάζε δηάζηαζεο ζηε 
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δηακφξθσζε ηνπ γεληθνχ αηζζεηηθνχ θξηηεξίνπ; Οη ππνηηζέκελεο αηηηψδεηο ξνέο ή νη ζρέζεηο 

κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ κεηαβιεηψλ θαη ησλ δηαζηάζεσλ κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ κε κεζφδνπο 

αηηηψδεο δηακφξθσζεο (causal modeling methods), φπσο ε αλάιπζε  πνξείαο (path analysis). 

Η εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ηέηαξηνπ ζηαδίνπ απαηηεί νπζηαζηηθέο θαη 

ζεσξεηηθέο εθηηκήζεηο, θαζψο επίζεο θαη ζηαηηζηηθέο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε ηθαλφηεηα 

εξκελείαο (interpretability), ε επθνιία θαηαλφεζεο θαη επηθνηλσλίαο, νη ζεσξεηηθέο θαη 

νπζηαζηηθέο ππνζηεξίμεηο δηαδξακαηίδνπλ ζπρλά έλαλ θεληξηθφ ξφιν ζηελ επηινγή κεηαμχ 

ησλ ελαιιαθηηθψλ εμεγήζεσλ ησλ ζηνηρείσλ. Λφγσ ηεο θχζεο ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηήζεσλ 

πνπ πεξηιακβάλνληαη, απηή ε γξακκή έξεπλαο ηείλεη λα είλαη ηδηαίηεξα επαλαιεπηηθή, 

δηεξεπλεηηθή θαη είλαη πην «open-ended» ζηελ αξρή θαη πην «δνκεκέλε» ζηελ ηειεπηαία 

θάζε. Η επαλαιεπηηθή θχζε ηεο απεηθνλίδεηαη κε ηα ακθίδξνκα βέιε κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ 

ζηαδίσλ ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ ζρήκαηνο 30. 

4.3.2 2
ε
 δηεξγαζία: Φπρνθπζηθά πεηξάκαηα 

Οη ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη απηήο ηεο γξακκήο έξεπλαο (δεμηά πιεπξά ζην ζρήκα 30) 

είλαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ςπρνθπζηθέο κέζνδνη γηα λα εξεπλεζνχλ πνζνηηθά νη αληηιεπηηθέο 

δπλαηφηεηεο ελφο αηφκνπ ζηελ παξαγσγή ιεπηνκεξψλ αηζζεηηθψλ δηαθξίζεσλ θαηά κήθνο 

ησλ επηιεγκέλσλ δηαζηάζεσλ. Δπηπιένλ, πξνζδηνξίδεηαη πφζν έληνλεο είλαη νη αηζζήζεηο ησλ 

δεθηψλ ζηελ αλίρλεπζε παξαιιαγψλ θαηά κήθνο ησλ θξίζηκσλ αηζζεηηθψλ δηαζηάζεσλ, 

θαζψο θαη ηα επίπεδα ησλ πξνηηκήζεψλ ηνπο γηα  ζπγθεθξηκέλεο ζρεδηαζηηθέο παξακέηξνπο ή 

αηζζεηηθέο κεηαβιεηέο.  

Οη ζεκαληηθφηεξεο εξεπλεηηθέο εξσηήζεηο είλαη: Πνηεο είλαη νη δπλαηφηεηεο ηνπ δέθηε 

λα αληηιεθζεί θαη λα θξίλεη ηηο ηηκέο, ηηο κεηαβνιέο θαη ηηο παξαιιαγέο ζηηο αηζζεηηθέο 

κεηαβιεηέο ή ηηο ζρεδηαζηηθέο παξακέηξνπο; Πνηα είλαη πξφηππα πνπ δηέπνπλ ηηο πξνηηκήζεηο 

ηνπο; Πην ζπγθεθξηκέλα, πνηα είλαη ηα απφιπηα θαη ηα ζρεηηθά θαηψηαηα αηζζεηήξηα φξηά 

ηνπο; Πνηα είλαη ε πνζνηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο απφθξηζεο ελφο αηφκνπ (πξνηίκεζε ή 

δπλαηφηεηα λα αληηιεθζεί ή λα θξίλεη) θαη ησλ αιιαγψλ ζπγθεθξηκέλσλ αηζζεηηθψλ 

κεηαβιεηψλ (απνθαινχκελεο ζπρλά «ςπρνθπζηθέο ιεηηνπξγίεο κεγέζνπο»); 

Σα ειεγρφκελα μερσξηζηά (single) ή πνιιψλ παξαγφλησλ (multi-factor) ςπρνθπζηθά 

πεηξάκαηα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε απηήλ ηελ γξακκή έξεπλαο. Οη ςπρνθπζηθέο 

κέζνδνη ζηαζεξψλ εξεζηζκάησλ, νη κέζνδνη νξίσλ, ε κέζνδνο ξχζκηζεο θαη νη κέζνδνη 

θιίκαθαο άκεζεο αλαινγίαο πξέπεη λα ζπγθξηζνχλ κεηαμχ ηνπο θαη λα επηιερζνχλ θαηάιιεια 

γηα ρξήζε ζε απηά ηα πεηξάκαηα. Άιιεο κέζνδνη αηζζεηήξηαο θαη αληηιεπηηθήο έξεπλαο, φπσο 

ε ζεσξία αλίρλεπζεο ζεκάησλ, κπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αληίζηνηρα. Σα 

απνηειέζκαηα ησλ ςπρνθπζηθψλ πεηξακάησλ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ δηνξαηηθφηεηα ζε 
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δεηήκαηα αλάπηπμεο θιίκαθαο θαη εξκελείαο ησλ πξνηχπσλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ δηεμάγνληαη 

ζηελ πξψηε δηεξγαζία. 

4.4 Κξηηηθή Δπηζθόπεζε ησλ Μεζόδσλ - Βαζηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ηεο κεζνδνινγίαο 

ηεο δηπιήο δηεξγαζίαο θαη ηεο κεζόδνπ «Kansei Engineering» 

Πνιιέο έξεπλεο ζηα αηζζήκαηα θαη ζηε ζρεδίαζε (Hsiao et al., 1997; Lai et al., 2006; 

Nagamachi, 1995) βαζίδνληαη ζηε κέζνδν «Kansei Engineering». Απηή ε ζρεδηαζηηθή 

κέζνδνο είλαη αξθεηά δεκνθηιήο  γηα ηελ πνζνηηθνπνηεκέλε αμηνιφγεζε ησλ αηζζεηηθψλ 

ηδηνηήησλ θαη φπσο ήδε αλαθέξζεθε, αζρνιείηαη κε ηε κεηάθξαζε ησλ αηζζεκάησλ ησλ 

θαηαλαισηψλ γηα ηα πξντφληα ζε ζρεδηαζηηθά ζηνηρεία θαη παξακέηξνπο ησλ πξντφλησλ. 

Δπνκέλσο, θξίλεηαη ζεκαληηθφ λα ζπδεηεζεί ε ζρέζε ηεο κε ηε, πην πξφζθαηε ρξνληθά, 

κεζνδνινγία ηεο δηπιήο δηεξγαζίαο ηνπ Liu (2003), αθνχ πξψηα ζπδεηεζνχλ νξηζκέλα 

δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηε κέζνδν «Kansei Engineering». 

Η κέζνδνο «Kansei Engineering» έρεη επηθξηζεί ζηε βάζε ηεο έιιεηςεο θαηλνηνκηθνχ 

ραξαθηήξα. Παξ’ φιν πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλάπηπμε επηηπρψλ πξντφλησλ, φπσο 

απηά πνπ παξαδεηγκαηηθά παξαζέηνπλ νη Schütte et al. (2008), ζεσξείηαη φηη απφ ηελ 

απνθιεηζηηθή εθαξκνγή απηήο ηεο κεζφδνπ δελ είλαη δπλαηφ λα πξνθχςνπλ λέα 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα. Η κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ππαξρφλησλ πξντφλησλ, κπνξεί λα δηαθξίλεη πνηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο είλαη 

ζεκαληηθά γηα ηε δηακφξθσζε κηαο εληχπσζεο ή ελφο «Kansei» θαη λα πξνηείλεη ηνλ ηξφπν 

πνπ ζα ζπλδπαζηνχλ κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα επηηεπρζεί ην πξνηηζέκελν «Kansei». Χζηφζν, νη 

θαηαλαισηέο / ρξήζηεο είλαη ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζνπλ ην «Kansei», εμαηηίαο ηεο επαξθνχο 

εκπεηξίαο ηνπο κε ην πξντφλ. ηελ πεξίπησζε ζρεδίαζεο ελφο λένπ πξντφληνο θξίλεηαη αξθεηά 

δχζθνιν λα εληνπηζηεί ην «Kansei», αθνχ δελ ππάξρεη πξνεγνχκελε αιιειεπίδξαζε. 

πλεπψο, ε κέζνδνο «Kansei Engineering» ελδείθλπηαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ αμηνιφγεζε 

πξντφλησλ κεηά απφ καθξφρξνλε ρξήζε.  

Πεξαηηέξσ, κε βάζε ηα παξαδείγκαηα ζρεδίαζεο πξντφλησλ ησλ Schütte et al. (2008), 

θαίλεηαη πσο ην δπλαηφ ζεκείν ηεο κεζφδνπ είλαη φηη βειηηζηνπνηεί ηελ αληίιεςε ηδηνηήησλ 

πνπ δελ είλαη άκεζα αληρλεχζηκεο ή νξαηέο. Παξάιιεια κε ηε ζπκβνιή ηεο ζηε ζρεδίαζε ηεο 

εμσηεξηθήο κνξθήο ηνπ πξντφληνο, κπνξεί λα εληζρχζεη θαη ηελ επηζπκεηή ζπλαηζζεκαηηθή 

εληχπσζε. Απφ ηελ άιιε κεξηά, εάλ ε εμσηεξηθή ζρεδίαζε βξίζθεηαη ζε αζπκθσλία κε ηηο 

κεραληθέο ηδηφηεηεο είλαη πξνθαλέο πσο ε ζρεδίαζε ζα είλαη αλεπηηπρήο. Δπνκέλσο, ε 

εθαξκνγή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ζρεδίαζεο κπνξεί λα εληζρχζεη ζεκαληηθά αηζζήκαηα, φπσο 

ε πνηφηεηα, ε ρξεζηηθφηεηα, ε άλεζε, ε αζθάιεηα ή ε αληνρή (Schütte et al., 2008). 

Όζνλ αθνξά ηε ζχγθξηζε ησλ δχν απηψλ πξνζεγγίζεσλ, είλαη δπλαηφλ λα εληνπηζηνχλ 

ηξεηο θχξηεο δηαθνξέο. Καη’ αξρήλ, ε κέζνδνο «Kansei Engineering» επηθεληξψλεηαη ζηελ 
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πξψηε δηεξγαζία πνπ δηαηππψλεη ν Liu (2003), ηε γεληθή (global). Όκσο, ν Liu (2003), φπσο 

θαη ε παξνχζα κειέηε, ζεσξεί ζεκαληηθή ηελ ελνπνίεζε ηεο πξψηεο δηεξγαζίαο κε ηε 

δεχηεξε, δειαδή ππνζηεξίδεη ηελ ελζσκάησζε ηεο γεληθήο ςπρνκεηξηθήο δηεξγαζίαο έξεπλαο 

κε ηελ ηνπηθή ςπρνθπζηθή δηεξγαζία έξεπλαο. Με ηελ ελνπνίεζε ησλ δχν απηψλ δηεξγαζηψλ 

επηζεκαίλεηαη πσο επηηπγράλεηαη ζε έλα κεγάιν βαζκφ ε εθαξκνγή θαη ε πξνζαξκνγή ζε 

ζρεδηαζηηθέο  απαηηήζεηο πνπ ηίζεληαη θπξίσο απφ ηηο δαπάλεο (δείηε §2.6 θαη ζρήκα 7), φπσο 

πξνθχπηεη απφ ην παξάδεηγκα πνπ παξαηίζεηαη ζηελ §4.3 ηεο παξνχζαο κειέηεο.  

Δπίζεο, ζηε κέζνδν «Kansei Engineering», νη εξεπλεηέο / ζρεδηαζηέο είλαη ζπρλά πνπ 

πξνηείλνπλ ηελ αξρηθή ιίζηα κε ηηο ηδηφηεηεο ηνπ πξντφληνο πνπ, ελ ζπλερεία, ηαμηλνκείηαη 

θαη εθηηκάηαη (ranked and rated) απφ ηα ππνθείκελα. Δπνκέλσο, ηα ζηνηρεία απνηεινχλ ζέκα 

κηαο αλάιπζεο παξαγφλησλ. ηε κεζνδνινγία ηνπ Liu (2003), δελ πξνηείλνπλ νη εξεπλεηέο 

απηή ηελ αξρηθή ιίζηα. Η ιίζηα ζπληάζζεηαη ζε μερσξηζηή βάζε, κηα εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε 

αλάιπζε πεξηερνκέλνπ επηιεγκέλσλ θεηκέλσλ απφ ηα ππνθείκελα.  

Σέινο, ζηε κέζνδν δηπιήο δηεξγαζίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ειάηησζε ησλ ζηνηρείσλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ αλάιπζε παξαγφλησλ θαη άιιεο κεζφδνπο, ηίζεληαη θαη άιιεο 

ζεκαληηθέο εξσηήζεηο, φπσο πψο ηα ππνθείκελα αθνκνηψλνπλ (integrate) ηηο πιεξνθνξίεο γηα 

ην ζρεκαηηζκφ ηεο ζπλνιηθήο εληχπσζεο θαη πνηεο είλαη νη αηηηψδεηο ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ, 

κε ηε βνήζεηα κεζφδσλ, φπσο ε ελσκέλε αλάιπζε (conjoint analysis) θαη ε αηηηψδεο 

δηακφξθσζε (causal modeling). Καηά ζπλέπεηα, είλαη πξνθαλέο πσο ε κέζνδνο δηπιήο 

δηεξγαζίαο απνηειεί κηα πην πεξηεθηηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε κέζνδν 

«Kansei Engineering» σο εηδηθή πεξίπησζε.  

Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κεζνδνινγίαο πνπ πξνηείλεη ν Liu (2003) είλαη φηη βαζίδεηαη ζε 

κεηξήζεηο (measurement-based). Οη δχν δηεξγαζίεο ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ Liu (2003) 

ζηεξίδνληαη ζε ςπρνκεηξηθέο θαη ςπρνθπζηθέο κεηξήζεηο. Χζηφζν, ε κεζνδνινγία ηνπ Liu 

(2003) ζεσξείηαη απφ ηελ παξνχζα κειέηε φηη δελ ππνζηεξίδεη ην ζρεδηαζηή ζην θνκκάηη πνπ 

αθνξά ηηο πξνζέζεηο ηνπ, θαζψο θαη ζε φηη αθνξά ηηο ζρεδηαζηηθέο απαηηήζεηο πνπ ηίζεληαη 

ελδερνκέλσο απφ ηελ εηαηξηθή ηαπηφηεηα. ε αληίζεζε, ε κεζνδνινγία «Kansei 

Engineering», φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 26 ζηε δεμηά ζηήιε, ιακβάλεη ππ’ φςηλ ηελ 

πξνδηαγξαθή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εηθφλα ηεο εηαηξίαο (brand image) θαη επηρεηξεί λα 

πξνζδηνξίζεη ηδηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εηαηξία.  

πκπεξαζκαηηθά, θαη νη δχν απηέο κεζνδνινγίεο ππνζηεξίδνπλ ηελ αηζζεηηθή 

απφθαζε ηνπ ζρεδηαζηή κέζα απφ ηελ παξνρή γλψζεο γηα ηνπο αλζξψπνπο – ρξήζηεο. 

Γειαδή, επηρεηξνχλ λα ζπγθεληξψζνπλ θαη λα εξκελεχζνπλ ηα αηζζήκαηα ή ηηο αηζζεηηθέο 

πξνηηκήζεηο θαη απνθξίζεηο ησλ αλζξψπσλ ζε ζρεδηαζηηθέο παξακέηξνπο, δηεπθνιχλνληαο 

θαη θαηεπζχλνληαο ην ζρεδηαζηή ζηελ αηζζεηηθή απφθαζε.  
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4.5 Μνληεινπνίεζε ηεο αηζζεηηθήο 

ε απηφ ην ζεκείν κειεηψληαη νξηζκέλεο πξνζεγγίζεηο ηεο αηζζεηηθήο πνπ επηρεηξνχλ 

λα πνζνηηθνπνηήζνπλ θαη λα αληηθεηκελνπνηήζνπλ ηε δεκηνπξγία ηεο θαη, επνκέλσο λα 

κεζνδεχζνπλ ηελ αηζζεηηθή απφθαζε. Χζηφζν, ζηελ παξνχζα κειέηε ππνζηεξίδεηαη πσο 

ηέηνηνπ είδνπο πξνζπάζεηεο κνληεινπνίεζεο ηεο αηζζεηηθήο πνπ δηαηππψλνπλ γεληθεπκέλεο 

ζηαηηθέο αξρέο θαη ηχπνπο, απνηπγράλνπλ ζηελ απφδνζε ηεο ππνθεηκεληθήο θαη δπλακηθήο 

θχζεο ηεο. Δλδερνκέλσο, νη ζρεδηαζηέο λα πξνζαξκφδνπλ ζε έλα βαζκφ ηηο αηζζεηηθέο 

απνθάζεηο ηνπο ζηηο αξρέο πνπ ππαγνξεχνπλ ηέηνηνπ είδνπο πξνζεγγίζεηο κηαο θαη κεηαηξέπν 

ηελ αηζζεηηθή έλα κεηξήζηκν ζπζηαηηθφ θαη πην πξνζηηή ζην ζρεδηαζηή. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Pham (1999) πξνηείλεη κηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε γηα ηε 

δηεξεχλεζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ αηζζεηηθψλ ηδηνηήησλ θαη ησλ ζρεδηαζηηθψλ 

κεηαβιεηψλ, ζηα πιαίζηα ηνπ ζρήκαηνο (shape), ηεο ζχλζεζεο (composition) θαη ησλ 

θπζηθψλ ηδηνηήησλ (physical properties), κέζσ ηεο ελζσκάησζεο γλψζεο απφ άιια πεδία, 

φπσο ηεο θηινζνθίαο, ηεο ςπρνινγίαο θαη ηεο ηέρλεο. Απφ ηελ έξεπλά ηνπ πξνθχπηεη κηα 

ιίζηα απφ ελλέα αηζζεηηθέο αξρέο γηα ηελ αλάιπζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ησλ αηζζεηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ ηδηνηήησλ ησλ πξντφλησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Pham (1999) 

δηαηππψλεη ηηο εμήο αηζζεηηθέο αξρέο: ηζνξξνπία, αλαινγία, θπξηαξρία, παξαιιαγή / 

αληίζεζε, δηαβάζκηζε / ζπλέρεηα, ζηαζεξφηεηα / ζπλνρή ζηε δνκή, απιφηεηα, δπλακηθή θαη 

ξπζκφ, γηα θάζε κία απφ ηηο νπνίεο πξνζδηνξίδεη ζπγθεθξηκέλεο θαη ππνινγίζηκεο ηδηφηεηεο 

πξντφλησλ πνπ κπνξνχλ λα πνηθίιινπλ, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη δηαθνξεηηθφο βαζκφο 

εθπιήξσζεο ηεο θάζε αηζζεηηθήο αξρήο. Η ιίζηα ησλ ζρεδηαζηηθψλ κεηαβιεηψλ ζε φηη 

αθνξά ην ζρήκα, ηε ζχλζεζε θαη ηηο θπζηθέο ηδηφηεηεο ηνπ πξντφληνο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο 

ελλέα αηζζεηηθέο αξρέο παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 2. 
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Πίλαθαο 2: Λίζηα αηζζεηηθώλ αξρώλ (Pham, 1999) 

 

ην πεδίν ηεο ζρεδίαζεο αιιειεπίδξαζεο αλζξψπνπ – ππνινγηζηή, νη Ngo et al. (2003) 

πξνζπάζεζαλ λα ζπλζέζνπλ ηηο ζρεδηαζηηθέο νδεγίεο θαη ηα εκπεηξηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε 

κνξθνπνίεζε ησλ γξαθηθψλ απεηθνλίζεσλ ζε έλα θαζνξηζκέλν πιαίζην. Αλέπηπμαλ 

δεθαηέζζεξηο καζεκαηηθνχο ηχπνπο κέηξεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο αηζζεηηθήο γηα ηηο 

γξαθηθέο απεηθνλίζεηο: ηζνξξνπία (balance & equilibrium), ζπκκεηξία, αθνινπζία, ζπλνρή, 

ελφηεηα, αλαινγία, απιφηεηα, ππθλφηεηα, ηαθηηθφηεηα, νηθνλνκία, νκνηνγέλεηα, ξπζκφο, ηάμε 

θαη πνιππινθφηεηα.  
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Μέηξν ηεο ηζνξξνπίαο (balance & equilibrium) 

Η ηζνξξνπία σο «balance» κπνξεί λα νξηζηεί σο ε δηαλνκή ηνπ νπηηθνχ βάξνπο ζε κηα 

εηθφλα. Σν νπηηθφ βάξνο αλαθέξεηαη ζηελ αληίιεςε φηη κεξηθά αληηθείκελα εκθαλίδνληαη 

βαξχηεξα απφ άιια. Σα κεγαιχηεξα αληηθείκελα είλαη βαξχηεξα, ελψ ηα κηθξφηεξα είλαη 

ειαθξχηεξα. Η ηζνξξνπία ζηε ζρεδίαζε νζνλψλ επηηπγράλεηαη κε ηελ παξνρή ηζνδχλακνπ 

βάξνπο ζηα νπηηθά ζηνηρεία, αξηζηεξά, δεμηά θαη πάλσ, θάησ. Η ηζνξξνπία σο «equilibrium» 

αλαθέξεηαη ζηε ζηαζεξνπνίεζε, δειαδή ην θέληξν ηνπ ίδηνπ ηνπ «layout». 

Μέηξν ηεο ζπκκεηξίαο 

Η ζπκκεηξία είλαη έλα αμνληθφ αληίγξαθν: κηα κνλάδα ζε κηα πιεπξά ηνπ άμνλα 

θαηαζθεπάδεηαη νκνίσο απφ ηελ άιιε πιεπξά. Η θάζεηε ζπκκεηξία αλαθέξεηαη ζηελ 

ηζνξξνπεκέλε ξχζκηζε ησλ ηζνδχλακσλ ζηνηρείσλ ζηνλ θάζεην άμνλα, ελψ ε νξηδφληηα 

ζπκκεηξία αληίζηνηρα ζηνλ νξηδφληην άμνλα. Η αθηηλσηή ζπκκεηξία απνηειείηαη απφ 

ηζνδχλακα ζηνηρεία πνπ ηζνξξνπνχληαη ζε δχν ή πεξηζζφηεξνπο άμνλεο πνπ ηέκλνληαη ζε έλα 

θεληξηθφ ζεκείν. 

Μέηξν ηεο ζπλέρεηαο 

Η ζπλέρεηα αλαθέξεηαη ζηε ξχζκηζε ησλ αληηθεηκέλσλ ζε κία δηάηαμε, κε ηέηνην ηξφπν 

ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε κεηαθίλεζε ηνπ καηηνχ κέζσ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ επηδεηθλχνληαη. 

Καλνληθά ην κάηη, θαηά ηελ αλάγλσζε, αξρίδεη απφ αλψηεξν ζεκείν αξηζηεξά θαη θηλείηαη  

ζηελ νζφλε πξνο ην ρακειφηεξν ζεκείν δεμηά. Οη αληηιεπηηθνί ςπρνιφγνη έρνπλ δηαπηζηψζεη 

φηη νξηζκέλα πξάγκαηα πξνζειθχνπλ ην κάηη. Σν κάηη θηλείηαη απφ ηα κεγαιχηεξα πξνο ηα 

κηθξφηεξα αληηθείκελα.  Η ζπλέρεηα, εμ νξηζκνχ, είλαη έλα κέηξν γηα ην πψο δηαηάζζνληαη νη 

πιεξνθνξίεο ζε κηα απεηθφληζε, ζε ζρέζε κε έλα νξηζκέλν πξφηππν αλάγλσζεο πνπ είλαη 

θνηλφ κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. 

Μέηξν ηεο ζπλνρήο 

ηε ζρεδίαζε νζνλψλ, ε παξφκνηα αλαινγία ησλ δηαζηάζεσλ πξνσζεί ηε ζπλνρή. Ο 

φξνο αλαινγία δηαζηάζεσλ αλαθέξεηαη ζηε ζρέζε ηνπ πιάηνπο κε ην χςνο. Η αιιαγή ηεο 

αλαινγίαο ησλ δηαζηάζεσλ ελφο νπηηθνχ πεδίνπ κπνξεί λα έρεη επηπηψζεηο ζηα πξφηππα 

θίλεζεο ησλ καηηψλ, ηφζν ψζηε λα πξνθιεζνχλ δηαθνξέο ζηελ απφδνζε. Η αλαινγία 

δηαζηάζεσλ ελφο νπηηθνχ πεδίνπ πξέπεη λα παξακέλεη ίδηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο θαη 

ηεο ζάξσζεο κηαο απεηθφληζεο. 
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Μέηξν ηεο ελόηεηαο 

Η ελφηεηα είλαη ζπλέπεηα, έλα ζχλνιν ζηνηρείσλ πνπ απνηειεί νπηηθά έλα 

νινθιεξσκέλν θνκκάηη. Με ηελ επίηεπμε ηεο ελφηεηαο, ηα ζηνηρεία θαίλνληαη λα αλήθνπλ 

καδί, λα εθαξκφδνπλ ηφζν απφιπηα ψζηε λα αληηκεησπίδνληαη σο έλα εληαίν ηκήκα. Η 

ελφηεηα επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε παξφκνησλ κεγεζψλ θαη ηελ παξαρψξεζε ιηγφηεξνπ 

ρψξνπ κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ απφ φηη ηνπ ρψξνπ πνπ αθήλεηαη ζηα πεξηζψξηα. 

Μέηξν ηεο αλαινγίαο 

Απηφ πνπ απνηειεί ηελ νκνξθηά ζε έλαλ πνιηηηζκφ δελ ζεσξείηαη απαξαηηήησο ην ίδην 

πξάγκα απφ έλαλ άιιν πνιηηηζκφ, αιιά κεξηθέο αλάινγεο κνξθέο έρνπλ αληέμεη ζην ρξφλν 

θαη βξίζθνληαη ζε αθζνλία ζήκεξα. Ο Marcus (1992), φπσο παξαηίζεηαη απφ ηνπο Ngo et al. 

(2003) νξηζκέλεο κνξθέο σο αηζζεηηθά επράξηζηεο. Η αλαινγία, εμ νξηζκνχ, είλαη ε 

ζπγθξηηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ δηαζηάζεσλ ησλ ζηνηρείσλ ηεο νζφλεο θαη ησλ αλάινγσλ 

ζρεκάησλ. 

Μέηξν ηεο απιόηεηαο 

Η απιφηεηα είλαη ε ακεζφηεηα θαη ε κνλαδηθφηεηα ηεο κνξθήο, έλαο ζπλδπαζκφο 

ζηνηρείσλ πνπ νδεγεί ζηελ επθνιία θαηαλφεζεο ηεο ζρεδίαζεο. Η απιφηεηα ζηε ζρεδίαζε 

νζνλψλ επηηπγράλεηαη κε ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζηνηρείσλ θαη ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζεκείσλ επζπγξάκκηζεο.  

Μέηξν ηεο ππθλόηεηαο 

Η ππθλφηεηα είλαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ε νζφλε θαιχπηεηαη κε ηα αληηθείκελα. Η 

ππθλφηεηα επηηπγράλεηαη κε ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ επηπέδσλ ππθλφηεηαο ζε έλα βέιηηζην 

πνζνζηφ.  

Μέηξν ηεο νκαιόηεηαο 

Η νκαιφηεηα είλαη ε νκνηνκνξθία ησλ ζηνηρείσλ πνπ βαζίδεηαη ζε θάπνηα αξρή ή 

πξφηππν. Δπηηπγράλεηαη κε ηελ θαζηέξσζε ησλ ηππνπνηεκέλσλ θαη κε ζπλέπεηα ρσξηζκέλσλ 

θαηά δηαζηήκαηα νξηδφληησλ θαη θάζεησλ ζεκείσλ επζπγξάκκηζεο γηα ηα ζηνηρεία ηεο 

νζφλεο θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζεκείσλ επζπγξάκκηζεο. 

Μέηξν ηεο νηθνλνκίαο 

Η νηθνλνκία είλαη ε πξνζεθηηθή θαη δηαθξηηηθή ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο απεηθφληζεο 

γηα λα κεηαδνζεί ην κήλπκα, φζν ην δπλαηφλ απινχζηεξν. Η νηθνλνκία επηηπγράλεηαη κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε σο φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξσλ κεγεζψλ. 
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Μέηξν ηεο νκνηνγέλεηαο 

Ο ζρεηηθφο βαζκφο νκνηνγέλεηαο κηαο ζχλζεζεο θαζνξίδεηαη απφ πφζν νκνηφκνξθα 

δηαλέκνληαη ηα αληηθείκελα κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ ηεηαξηεκφξησλ ηεο νζφλεο. Ο βαζκφο ηεο 

νκαιφηεηαο είλαη ζέκα ηνπ θαηά πφζν ηα ηεηαξηεκφξηα πεξηέρνπλ ζρεδφλ ηνλ ίδην αξηζκφ 

αληηθεηκέλσλ. 

Μέηξν ηνπ ξπζκνύ 

Ο ξπζκφο ζην ζρέδην αλαθέξεηαη ζηα πξφηππα ησλ αιιαγψλ ζηα ζηνηρεία. Ο 

ζπλδπαζκφο ηεο ηάμεο κε ηελ πνηθηιία βνεζά ηελ εκθάληζε λα γίλεη ζπλαξπαζηηθή. Ο ξπζκφο 

επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο παξαιιαγήο ηεο δηαξξχζκηζεο, ηεο δηάζηαζεο, ηνπ αξηζκνχ θαη ηεο 

κνξθήο ησλ ζηνηρείσλ. Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν ν ξπζκφο εηζάγεηαη ζε κηα νκάδα ζηνηρείσλ 

εμαξηάηαη απφ ηελ πνιππινθφηεηα (αξηζκφο θαη αλνκνηνκνξθία ησλ ζηνηρείσλ). 

Μέηξν ηεο ηάμεο θαη ηεο πνιππινθόηεηαο 

Σν κέηξν ηεο ηάμεο είλαη ην ζχλνιν ησλ παξαπάλσ κέηξσλ ζε κηα δηάηαμε. Ο 

αληίζεηνο πφινο είλαη ε πνιππινθφηεηα. Η θιίκαθα πνπ δεκηνπξγείηαη κπνξεί επίζεο λα 

ζεσξεζεί θιίκαθα ηεο πνιππινθφηεηαο, κε ηε κέγηζηε πνιππινθφηεηα ζε κηα άθξε θαη ηελ 

ειάρηζηε πνιππινθφηεηα (ηάμε) ζηελ άιιε. 

πκπεξαζκαηηθά, παξαηεξείηαη πσο νη πξνζεγγίζεηο ησλ Ngo et al. (2003) θαη ηνπ 

Pham (1999) επηθεληξψλνληαη ζηε δηαηχπσζε θαλφλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ νπηηθή απεηθφληζε 

θαη ζηνρεχνπλ πεξηζζφηεξν ζηε δεκηνπξγία κηαο ζεηηθήο πξψηεο εληχπσζεο.  
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4.6 πκπεξάζκαηα 

Απηφ ην θεθάιαην είρε σο ζηφρν ηε δηεξεχλεζε, ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ θξηηηθή 

επηζθφπεζε ήδε ππαξρνπζψλ κεζνδνινγηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ζπζηεκαηηθά ηελ αηζζεηηθή 

απφθαζε ηνπ ζρεδηαζηή. Μειεηήζεθαλ πξαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο αηζζεηηθήο πνπ 

επηρεηξνχλ λα ελζαξξχλνπλ ηε δεκηνπξγία θαη ελ γέλεη ηελ έληαμε ηεο αηζζεηηθήο ζηε 

ζρεδηαζηηθή δηεξγαζία ελφο πξντφληνο. Οη πξνζεγγίζεηο απηέο δηαθξίλνληαη ζε αδξέο γξακκέο 

ζε εθείλεο πνπ παξέρνπλ κηα κέζνδν γηα ηελ θαηαλφεζε θαη πνζνηηθνπνίεζε ηεο αηζζεηηθήο 

πξνηίκεζεο, απφθξηζεο θαη ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηνπ θαηαλαισηή θαη ζε εθείλεο πνπ 

βαζίδνληαη ζε καζεκαηηθά κνληέια θαη θαλφλεο ζρεδίαζεο. 

Έλα κεγάιν κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ αθηεξψζεθε ζηελ πεξηγξαθή θαη ζηε ζχγθξηζε δχν 

θπξίσο κεζνδνινγηψλ, ηεο κεζφδνπ «Kansei Engineering» (Nagamachi, 1995) θαη ηεο δηπιήο 

δηεξγαζίαο έξεπλαο θαη αμηνιφγεζεο πνπ πξφηεηλε ν Liu (2003). Η πξψηε απνηειεί κέζνδν 

γηα ηελ εμέηαζε θαη ηε κειέηε ησλ αηζζεηηθψλ πξνηηκήζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ θαη βαζίδεηαη 

θπξίσο ζηελ αμηνιφγεζε ππαξρφλησλ πξντφλησλ γηα ηελ επηινγή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ 

ζπληεινχλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ «Kansei». Η δεχηεξε κεζνδνινγία ηνπ Liu (2003) 

πξνζεγγίδεη κε κεγαιχηεξε πιεξφηεηα ηελ αηζζεηηθή απφθαζε, εηζάγνληαο κηα δηεξγαζία 

έξεπλαο ησλ αηζζεηηθψλ πξνηηκήζεσλ θαη κηα παξάιιειε δηεξγαζία αμηνιφγεζεο απηψλ.  

Απηφ ζεκαίλεη πσο ε πξψηε δηεξγαζία ηνπ Liu (2003), ε δηεξεπλεηηθή, απεηθνλίδεη θαη 

επηρεηξεί λα εθπιεξψζεη ηνπο ζηφρνπο ηεο κεζφδνπ «Kansei Engineering». Καηά ζπλέπεηα, 

γίλεηαη θαηαλνεηφ πσο ε κέζνδνο «Kansei Engineering» πεξηιακβάλεηαη ζηε δηπιή δηεξγαζία 

ηνπ Liu (2003) θαη απνηειεί εηδηθή πεξίπησζε απηήο.    

Χζηφζν θαη νη δχν αλσηέξσ κεζνδνινγίεο ζεσξείηαη πσο δελ ππνζηεξίδνπλ επαξθψο 

ην ζρεδηαζηή ζηε ιήςε ηεο αηζζεηηθήο απφθαζεο, αθνχ δελ ελζσκαηψλνπλ επηκέξνπο 

παξάγνληεο πνπ ηίζεληαη θαηά ηε ζρεδηαζηηθή δηεξγαζία θαη νη νπνίνη, φπσο δείρηεθε ζην 2
ν
 

θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, πεξηνξίδνπλ θαη θαηεπζχλνπλ ζεκαληηθά ην ζρεδηαζηή. 

Γελ αξθεί ε γλψζε θαη ν απνινγηζκφο ησλ αηζζεηηθψλ πξνηηκήζεσλ ησλ αηφκσλ θαη ησλ 

πξνζέζεσλ ησλ ζρεδηαζηψλ, γηαηί έρεη δεηρηεί πσο κηα ζεηξά ζρεδηαζηηθψλ απαηηήζεσλ, πνπ 

ιεηηνπξγνχλ είηε πεξηνξηζηηθά είηε παξαθηλεηηθά, αζθνχλ αλαπφθεπθηε επηξξνή. Με άιια 

ιφγηα, απηέο νη κεζνδνινγίεο δε δηεπθνιχλνπλ ην ζρεδηαζηή ζηε δηαρείξηζε ησλ 

ζρεδηαζηηθψλ πεξηνξηζκψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ πνπ παξνπζηάδεη ζρεδφλ θάζε 

ζρεδηαζηηθή δηεξγαζία θαη δελ πξνηείλνπλ ην ζπλδπαζκφ ηνπο κε ηηο αηζζεηηθέο δηαζηάζεηο 

πνπ απνθνκίδνπλ απφ ηελ εθηέιεζή ηνπο. Δηδηθά ζε φηη αθνξά ηε κεζνδνινγία «Kansei 

Engineering» ζεσξείηαη φηη δελ πξνσζεί ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηελ θαηλνηνκία. Η 

δηαπίζησζε απηή νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη πξνυπνζέηεη απφ ηα άηνκα λα έρνπλ ήδε κηα 

δηακνξθσκέλε επαξθή εκπεηξία ρξήζεο γηα ηα πξντφληα πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζνπλ ην 
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«Kansei». Δπνκέλσο, ζηελ πεξίπησζε ζρεδίαζεο λέσλ πξντφλησλ, πξνθχπηεη ην δήηεκα ηεο 

αδπλακίαο έθθξαζεο ηνπ «Kansei». 

Πεξαηηέξσ, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζε φηη αθνξά ηε δεχηεξε θαηεγνξία πξνζεγγίζεσλ, ε 

κειέηε ησλ Ngo et al. (2003), φπσο θαη ηνπ Pham (1999), ζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε νδεγίεο 

γηα «θαζαξή» ζρεδίαζε παξά γηα ηελ αηζζεηηθή, εληζρχνληαο πεξηζζφηεξν δεηήκαηα 

επρξεζηίαο, θαηαλφεζεο, παξαγσγηθφηεηαο, απνδνρήο ή εθκάζεζεο, αιιά θαη δεκηνπξγίαο 

κηαο ζεηηθήο πξψηεο εληχπσζεο. Παξ’ φηη ε γλψζε ηέηνησλ νδεγηψλ απφ ηνπο ζρεδηαζηέο 

ελδερνκέλσο απφ ηε κηα κεξηά ηνπο δηεπθνιχλεη θαη ε εθαξκνγή ηνπο εγγπάηαη ζε έλα βαζκφ 

ηελ απνδνρή ησλ πξντφλησλ, απφ ηελ άιιε κεξηά φκσο δελ εληζρχεηαη ε δεκηνπξγία 

πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ. Άιισζηε, ε αηζζεηηθή δελ αλαθέξεηαη ζε επηκέξνπο ζηαηηθέο θαη 

αληηθεηκεληθέο ηδηφηεηεο ησλ αληηθεηκέλσλ, αιιά ζηηο αληηιεπηηθέο δηεξγαζίεο πνπ 

εμαξηψληαη ηφζν απφ ηνλ άλζξσπν, φζν θαη απφ ην πιαίζην. Ο Sibley (Lyas, 2001) ζηελ ίδηα 

θαηεχζπλζε ππνζηεξίδεη πσο νη αηζζεηηθέο ηδηφηεηεο είλαη αλαδπφκελεο θαη εμαξηψκελεο θαη 

είλαη αδχλαην λα θαηαγξαθνχλ.  

Χζηφζν, θαη εμαηηίαο ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπο ζηε δηακφξθσζε κηαο ζεηηθήο πξψηεο 

εληχπσζεο, θαζψο θαη ηεο απνδνρήο ηνπ πξντφληνο ζε έλα πξψην βαζηθφ επίπεδν, θξίλεηαη 

ρξήζηκν λα εληαρζνχλ ζηελ κεζνδνινγία πνπ πξνηείλεηαη ζην αθφινπζν θεθάιαην.  

Αλαθεθαιαηψλνληαο, ζηφρνο είλαη λα αμηνπνηεζνχλ ζην επφκελν θεθάιαην ηεο 

παξνχζαο κειέηεο νξηζκέλεο ζεκαληηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζηνηρεία πνπ πξνηείλνληαη απφ ηηο 

ππάξρνπζεο κεζνδνινγίεο. Απηέο δηαθξίλνληαη βάζεη ηεο δπλαηφηεηάο ηνπο λα ππνζηεξίδνπλ 

ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ εξκελεία ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ησλ αηζζεηηθψλ πξνηηκήζεσλ θαη 

απνθξίζεσλ ησλ αλζξψπσλ. Δπηπιένλ, σο θξηηήξην ηίζεηαη θαηά πφζν ιακβάλνπλ ππ’ φςηλ ή 

κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζε ζρεδηαζηηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη νδεγίεο πνπ ηίζεληαη θαηά 

ηε ζρεδηαζηηθή δηεξγαζία θαη πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά, ελψ ζπρλά πεξηνξίδνπλ, φπσο 

άιισζηε έρεη δεηρζεί ζην 2
ν
 θεθάιαην, ηελ αηζζεηηθή απφθαζε. Θεσξείηαη πσο, εάλ 

ζπλδπαζηνχλ επηιεθηηθά ηφζν κεηαμχ ηνπο, φζν θαη κε θάπνηα επηπξφζζεηα βήκαηα πνπ 

πξνηείλνληαη ζην αθφινπζν θεθάιαην, ζα απνηειέζνπλ κηα πην νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε 

γηα ηελ έληαμε ηεο αηζζεηηθήο απφθαζεο.  
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5 Μεζνδνινγία δηπιήο θαηεύζπλζεο πνπ ελζσκαηώλεη ηελ 

αηζζεηηθή απόθαζε 

ε απηφ ην θεθάιαην επηρεηξείηαη ε ππνζηήξημε ηνπ ζρεδηαζηή ζηε ιήςε ηεο 

αηζζεηηθήο απφθαζεο κέζα απφ ηελ πξφηαζε κηαο κεζνδνινγίαο ζρεδίαζεο πνπ ηελ 

ελζσκαηψλεη. Η πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία πηνζεηεί θαη ζπλδπάδεη επηιεθηηθά, ζηνηρεία θαη 

δηαδηθαζίεο απφ ηηο ήδε ππάξρνπζεο πξαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο αηζζεηηθήο πνπ εμεηάζηεθαλ 

ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ελψ πεξηιακβάλεη θαη ζπλζέηεη λέα βήκαηα, ηα νπνία 

πξνθχπηνπλ θαη ηεθκεξηψλνληαη: 

 βάζεη ησλ πξνζέζεσλ ησλ ζρεδηαζηψλ (§2.3 έσο θαη §2.5), ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

απαηηήζεσλ θαη ησλ ζρεδηαζηηθψλ πεξηνξηζκψλ (§2.6) πνπ ηίζεληαη θαηά ηε 

ζρεδηαζηηθή δηεξγαζία θαη  

 βάζεη ηεο γλψζεο πνπ έρεη απνθνκηζηεί απφ ηελ πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ηεο 

έλλνηαο ηεο αηζζεηηθήο (δείηε Κεθ. 1), ηνπ αλζξψπηλνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ηε 

δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ επηξξνήο θαη δηακφξθσζεο ηεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο 

(δείηε Κεθ. 3).    

ηελ παξνχζα κειέηε ππνζηεξίδεηαη ε πξνζέγγηζε ησλ πξαγκαηηζηψλ ζηε αηζζεηηθή, 

νπφηε θξίζηκε είλαη ε έλλνηα ηεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο, φπνπ ε αηζζεηηθή απνθαιχπηεηαη 

ζηνλ ηξφπν πνπ ηε βηψλεη ν θάζε άλζξσπνο, αλαδεηθλχνληαο έηζη ηνλ ππνθεηκεληθφ, δπλακηθφ 

θαη θαηά πεξίζηαζε (εμαξηψκελν απφ ην πιαίζην) ραξαθηήξα ηεο. Η αηζζεηηθή δελ απνηειεί 

αληίδξαζε ζε θάπνηα ηδηφηεηα ελφο πξντφληνο αιιά δξάζε, κηα δεκηνπξγηθή θαη πξνζσπηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ηεο νπνίαο ην απνηέιεζκα θαζνξίδεηαη απφ ην ίδην ην άηνκν, ηηο αληηιεπηηθέο 

δηεξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηεί θαη νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε άκεζε εμάξηεζε κε ην πιαίζην, 

φπνπ ην άηνκν εκπιέθεηαη ελεξγά ηφζν ζπλαηζζεκαηηθά, φζν θαη γλσζηηθά.  

Δπνκέλσο, ζηε κεζνδνινγία πνπ ελζσκαηψλεηαη ε αηζζεηηθή απφθαζε ηνπ ζρεδηαζηή 

θπξηαξρεί ην άηνκν θαη είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηηο αληηιεπηηθέο δηεξγαζίεο πνπ 

πξαγκαηνπνηεί, ζηηο πξνζδνθίεο, αλάγθεο θαη επηζπκίεο ηνπ, ζην βαζκφ πνπ κπνξνχλ απηέο 

λα πξνβιεθζνχλ θαη λα ππνζηεξηρζνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ θαηά ηε ζρεδηαζηηθή δηεξγαζία. Η 

αηζζεηηθή έγθεηηαη πξσηίζησο ζην άηνκν θαη, θαη’ επέθηαζε ζην πξντφλ θαη ζηηο ηδηφηεηέο 

ηνπ. Αθφκα, βαζηθφ θξηηήξην δηαηχπσζεο απηνχ ηνπ πιαηζίνπ απνηειεί ε φζν ην δπλαηφλ 

κεγαιχηεξε απιφηεηά ηνπ ζηελ εθαξκνγή ηνπ απφ ηνπο ζρεδηαζηέο, εθ’ φζνλ ζηφρνο είλαη ε 

ππνζηήξημή ηνπο.  

Όπσο ζπδεηήζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, νη αξρέο ηεο αηζζεηηθήο επηρεηξνχλ λα 

θαηαζηήζνπλ ηελ αηζζεηηθή έλα κεηξήζηκν ραξαθηεξηζηηθφ, αιιά ε δηαηχπσζή ηνπο 
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απνηπγράλεη λα απνδψζεη ηηο αληηιεπηηθέο δηεξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αηζζεηηθή θαη 

αθνξά πεξηζζφηεξν ηηο ηδηφηεηεο ησλ αληηθεηκέλσλ. Δπίζεο, ν ηξφπνο πνπ πεξηγξάθνληαη δελ 

επηηξέπεη ηελ πξνζαξκνγή, ηελ επέθηαζε θαη ηε γελίθεπζή ηνπο. Φαίλεηαη ζα λα 

πξνθαζνξίδνπλ ηελ αηζζεηηθή εκπεηξία θαη δε ζέηνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εκπινθή ηνπ 

ρξήζηε ζηε δεκηνπξγία απηήο, αθνχ δελ απνηππψλνπλ ηελ ππνθεηκεληθή, δπλακηθή θαη 

ζπλνιηθή θχζε ηεο αηζζεηηθήο.  

Χζηφζν, ε γλψζε ηέηνησλ αξρψλ θαη ε επηιεθηηθή εθαξκνγή ηνπο ζην πεδίν ηεο 

ζρεδίαζεο ησλ πξντφλησλ είλαη δπλαηφλ ηφζν λα θαηαζηήζεη ηελ αηζζεηηθή πην πξνζηηή 

ζηνπο ζρεδηαζηέο, φζν θαη λα δηαζθαιίζεη ζε έλα πξψην βαζηθφ επίπεδν ηελ απνδνρή ηνπ 

πξντφληνο απφ ηνπο αλζξψπνπο, κέζσ ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπο ζηε δηακφξθσζε κηαο ζεηηθήο 

πξψηεο εληχπσζεο. Γη’ απηφλ αθξηβψο ην ιφγν, ελδείθλπηαη ε ελζσκάησζή ηνπο ζηε 

κεζνδνινγία πνπ πξνηείλεηαη αθνινχζσο. 

Η κεζνδνινγία πνπ πξνηείλεηαη απφ ηελ παξνχζα κειέηε εκθαλίδεη κηα δηεξγαζία 

δηπιήο θαηεχζπλζεο, ε νπνία ζπλίζηαηαη απφ ηε δηεξεπλεηηθή θαη ηε δεκηνπξγηθή δηεξγαζία, 

θάζε κία απφ ηηο νπνίεο πεξηιακβάλεη επηκέξνπο δηαθεθξηκέλα βήκαηα. Απηέο νη δχν 

δηεξγαζίεο ηνπνζεηνχληαη ζε έλαλ θιεηζηφ βξφρν (ζρήκα 31) πνπ επηηξέπεη ηε ξνή θαη ηελ 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ηνπο. ε αληίζεζε κε ηε κηαο θαηεχζπλζεο ζεηξηαθή 

αθνινπζία βεκάησλ πνπ εθαξκφδνπλ ζπρλά νη ζρεδηαζηηθέο κεζνδνινγίεο, ε παξνχζα 

κεζνδνινγία πνπ πξνηείλεηαη γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο αηζζεηηθήο απφθαζεο εθδειψλεηαη ζε 

έλαλ θιεηζηφ βξφρν. Με άιια ιφγηα, ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηεξεπλεηηθή 

δηεξγαζία εηζάγνληαη σο παξάκεηξνη θαη εληζρχνπλ ηε δεκηνπξγηθή δηεξγαζία, ηεο νπνίαο ηα 

απνηειέζκαηα ηειηθά επαιεζεχνληαη κέζσ ηεο δηεξεπλεηηθήο δηεξγαζίαο. 

 

ρήκα 31: Γηεξγαζία δηπιήο θαηεύζπλζεο 

Ο βξφρνο δηακνξθψλεηαη ζπλδένληαο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πξνζδηνξηζκνχ θαη 

θαηαλφεζεο ηνπ ηξφπνπ πνπ ε αηζζεηηθή ελφο δεδνκέλνπ πξντφληνο πξνθαιεί ζπλαηζζήκαηα 

ζε έλα νξηζκέλν ζχλνιν θαηαλαισηψλ (δηεξεπλεηηθή δηεξγαζία) κε εθείλεο πνπ πξέπεη 
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ηειηθά λα εθηειέζνπλ θαηά ηε δεκηνπξγηθή δηεξγαζία νη ζρεδηαζηέο, ψζηε ηα πξντφληα λα 

επηηπγράλνπλ ην επίπεδν ηεο αηζζεηηθήο επραξίζηεζεο θαη ηθαλνπνίεζεο.   

Σα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνηεηλφκελεο κεζνδνινγίαο ζρεδίαζεο είλαη ηα 

εμήο: 

 Βαζίδεηαη ζην γεληθφ κνληέιν ιεηηνπξγίαο ηεο κεζφδνπ «Kansei Engineering» 

(Schütte et al.,2004) (δείηε §4.1.3)  θαη ζηε κεζνδνινγία πνπ πξνηείλνπλ νη Breemen 

et al. (1998) (δείηε §4.2). Μέζα απφ ηε δηεμαγσγή πεηξακάησλ (δηεξεπλεηηθή 

δηεξγαζία) επηρεηξεί λα εηδηθεπηεί ζηε κεηάθξαζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ απνθξίζεσλ 

ζε ζπγθεθξηκέλεο ζρεδηαζηηθέο κεηαβιεηέο πξντφλησλ. Παξάιιεια, απφ ηελ 

επηζθφπεζε ιηζηψλ ηδηνηήησλ θαηαγεγξακκέλεο απφ επηιεγκέλα άηνκα (δηεξεπλεηηθή 

δηεξγαζία) ζηνρεχεη ζηελ εξκελεία ησλ πξνηχπσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ απηέο (δειαδή απφ ηηο ιίζηεο).  

 Λακβάλεη ππ’ φςηλ ην πιαίζην ηεο αγνξάο, φπσο απηφ δηαηππψλεηαη απφ ηνπο Jaako 

& Mattelmaki (2003) (δείηε §3.3.2), ελψ πεξηιακβάλεη θαη ην πιαίζην ρξήζεο, ηφζν 

κέζσ ηεο πξνζπάζεηαο πξφβιεςεο ησλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ, φζν θαη κέζα απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ ηδηνηήησλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πεξηβάιινληνο, ζε θνηλσληθν-

πνιηηηζκηθφ επίπεδν, φπσο επηηάζζεη άιισζηε θαη ε πξνζέγγηζε ησλ πξαγκαηηζηψλ.  

 Αμηνπνηεί αξρέο αηζζεηηθήο φπσο απηέο δηαηππψλνληαη απφ ην Pham (1999) (δείηε 

§4.5).  Απηέο νη αξρέο αληηζηνηρίδνληαη κε νξηζκέλεο ππνινγίζηκεο ηδηφηεηεο ηνπ 

πξντφληνο πνπ ε δηαθχκαλζή ηνπο κεηαβάιιεη ην βαζκφ νινθιήξσζεο ηεο θάζε 

αξρήο. Δπίζεο, πεξηιακβάλεη ηηο αξρέο ηεο αηζζεηηθήο επραξίζηεζεο πνπ, ζχκθσλα 

κε ην Hekkert (2006) (δείηε §1.4.2), είλαη δπλαηφ λα πξνβιέςνπλ θαη λα 

εξκελεχζνπλ ηηο αηζζεηηθέο απνθξίζεηο ησλ αλζξψπσλ θαη νη νπνίεο ζπλδπάδνληαη 

θαηά ηε δεκηνπξγηθή δηεξγαζία κε ηηο αξρέο ηεο αηζζεηηθήο. Ο βαζκφο εθπιήξσζεο 

ηεο θάζε αξρήο πεξηνξίδεηαη πεξαηηέξσ βάζεη ησλ αξρψλ ηεο αηζζεηηθήο 

επραξίζηεζεο. 

 Καηά ηε δεκηνπξγηθή δηεξγαζία ππνινγίδνληαη ζρεδηαζηηθέο απαηηήζεηο θαη 

πεξηνξηζκνί πνπ ηίζεληαη ηφζν απφ ηελ πξνηηζέκελε ιεηηνπξγία ηνπ πξντφληνο, φζν 

θαη απφ άιινπο παξάγνληεο, θαζψο θαη ζρεδηαζηηθέο αξρέο γηα ηελ επρξεζηία θαη ηελ 

θαηαλφεζε, φπσο πεξηγξάθνληαη απφ ην Norman (2002), πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζεη 

κηα πεξηζζφηεξν νινθιεξσκέλε ζρεδηαζηηθή πξνζέγγηζε.  

ε απηφ ην ζεκείν παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη δχν δηεξγαζίεο απφ ηηο νπνίεο 

ζπγθξνηείηαη ε πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία ζρεδίαζεο: ε δηεξεπλεηηθή θαη ε δεκηνπξγηθή. 
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5.1 Γηεξεπλεηηθή Γηεξγαζία 

ηελ πξψηε δηεξγαζία, ζηφρνο είλαη ε αληηζηνίρηζε κεηαμχ ησλ αηζζεηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ ζρεδηαζηηθψλ κεηαβιεηψλ, κέζα απφ ηελ πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο 

ηνπ ηξφπνπ πνπ έλα πξντφλ κε ζπγθεθξηκέλεο ηδηφηεηεο πξνθαιεί ζπγθεθξηκέλα 

ζπλαηζζήκαηα. Ο ρψξνο ησλ αηζζεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ απνηειείηαη απφ ηα ζπλαηζζήκαηα 

πνπ αλαδχνληαη σο απφθξηζε ζηελ αιιειεπίδξαζε ελφο ρξήζηε κε έλα πξντφλ πνπ θέξεη 

δεδνκέλεο ηδηφηεηεο, ελψ νη ζρεδηαζηηθέο κεηαβιεηέο αθνξνχλ ηηο κνξθνινγηθέο ηδηφηεηεο 

θαη ηα θπζηθά γλσξίζκαηα ηνπ πξντφληνο. Μεηά ην πέξαο απηήο ηεο δηεξγαζίαο, ζηφρνο είλαη 

ν ζρεδηαζηήο λα δηαζέηεη έλα ζχλνιν ζρεδηαζηηθψλ κεηαβιεηψλ, ηθαλφ λα πξνζδηνξίζεη ζε 

φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν βαζκφ ηε ζπλαηζζεκαηηθή απφθξηζε ησλ ρξεζηψλ πνπ ηνπο 

αληηζηνηρεί. Οπζηαζηηθά, φιεο νη κνξθνινγηθέο ηδηφηεηεο πνπ ζα ζπγθεληξσζνχλ θαηά ηε 

δηεξεπλεηηθή δηεξγαζία απνηεινχλ βνεζεηηθφ εξγαιείν θαη κηα ζεκαληηθή βάζε γηα ηελ 

έλαξμε ηεο παξαγσγήο ηδεψλ θαη ηεο ζρεδίαζεο πνπ αθνινπζεί ζηε δεκηνπξγηθή δηεξγαζία.  

 Σα ζπλαηζζήκαηα, φπσο εηπψζεθε θαη ζην Κεθ. 3 (§3.3.1), πξνθχπηνπλ σο αληίδξαζε 

ζε γεγνλφηα πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα ηνπο ζηφρνπο, ηα θίλεηξα θαη ηηο αλάγθεο ηνπ 

ππνθεηκέλνπ (Frijda, 1988). Κάζε ζπλαίζζεκα θξχβεη κηα αλεζπρία, δειαδή κηα κηθξφηεξεο 

ή κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο πξνδηάζεζε γηα πξνηίκεζε ζπγθεθξηκέλσλ θαηαζηάζεσλ ηνπ 

πεξηβάιινληνο ή ηνπ πιαηζίνπ, κε απνηέιεζκα λα ζπληζηνχλ ηελ πξψηε χιε γηα ηε 

δηεξεχλεζε ησλ αλεζπρηψλ ηνπ αηφκνπ. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε ηθαλνπνίεζε σο 

ζπλαηζζεκαηηθή απφθξηζε, πξνθχπηεη σο ζπλέπεηα ηεο ζηνρεπφκελεο ρξήζεο ελφο πξντφληνο 

θαη θαζφηη ζπλδέεηαη κε ην ζηφρν θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ ζηφρνπ (Hassenzahl, 2003) 

ππνζηεξίδεηαη πσο απφ ηε δηεξεχλεζή ηεο είλαη δπλαηφ λα εμεηαζηνχλ νη πξνζδνθίεο. 

 

ρήκα 32: Γηεξεπλεηηθή Γηεξγαζία 

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ έλαξμε ηεο δηεξεπλεηηθήο δηεξγαζίαο είλαη ε χπαξμε ελφο 

θαζνξηζκέλνπ πεδίνπ πνπ αλήθεη ην ππφ ζρεδίαζε πξντφλ. Απηφ ζεκαίλεη πσο γηα ηελ 

εθηέιεζε απηήο ηεο δηεξγαζίαο είλαη αλάγθε λα έρεη ζπγθεθξηκελνπνηεζεί ε αγνξά ζηφρνπ 
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(target market), ζηελ νπνία νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ αλζξψπσλ – θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ πνπ 

απεπζχλεηαη ην ππφ ζρεδίαζε πξντφλ. Σν ζχλνιν απηφ κνηξάδεηαη θνηλά ραξαθηεξηζηηθά θαη 

αλάγθεο πνπ πξνηίζεηαη ην ππφ ζρεδίαζε πξντφλ λα ηθαλνπνηήζεη. Σα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά 

κπνξεί λα αλαθέξνληαη ζε δεκνγξαθηθά θξηηήξηα, φπσο ε ειηθία, ην θχιν, ην κνξθσηηθφ 

επίπεδν, ζε γεσγξαθηθά θξηηήξηα, φπσο ην αλ ην πξντφλ απεπζχλεηαη ζε ηνπηθφ, εζληθφ ή 

παγθφζκην επίπεδν ή ζε ςπρνγξαθηθά θξηηήξηα, φπσο ε θνηλσληθή ηάμε θαη ν ηξφπνο δσήο. 

Όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 32, ην πξψην βήκα ηεο δηεξεπλεηηθήο δηεξγαζίαο 

απνηειείηαη απφ δχν επηκέξνπο ελέξγεηεο: ηελ εθηέιεζε πεηξακάησλ κε αληηπξνζσπεπηηθά 

(typical) ηνπ πεδίνπ πξντφληα θαη ηελ θαηαγξαθή επηζπκεηψλ θαη πξνζδνθψκελσλ ηδηνηήησλ 

απφ άηνκα πνπ αλήθνπλ ζην πξνζδηνξηζκέλν «target group». Απηέο νη ελέξγεηεο δελ 

εθηεινχληαη παξάιιεια, νχηε δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζε κηα απφ ηηο δχν. Αληίζεηα ε ζεηξά 

εθηέιεζήο ηνπο έγθεηηαη ζηε βνχιεζε ηνπ ζρεδηαζηή. Κάζε κηα απφ ηηο ελέξγεηεο ζπλίζηαηαη 

απφ ηξία δηαθεθξηκέλα βήκαηα πνπ θαηαιήγνπλ ζην ηειεπηαίν βήκα ηεο δηεξγαζίαο, ην νπνίν 

είλαη θνηλφ. Δπηπιένλ, ην καχξν γεκηζκέλν βέινο ζην ζρήκα, ηνπνζεηείηαη γηα λα δειψζεη 

πσο ελδερνκέλσο νξηζκέλεο ηδηφηεηεο πνπ εληνπίδνληαη απφ ηελ επηζθφπεζε ηαπηίδνληαη κε 

εθείλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα πεηξάκαηα, κε απνηέιεζκα λα αλαδεηθλχεηαη ε ζεκαζία ηνπο. 

Καη γηα ηηο δχν ελέξγεηεο πνπ πξνηείλνληαη ζην πξψην βήκα, βάζεη ηνπ επηιεγκέλνπ 

πεδίνπ θαη ηεο πξνζδηνξηζκέλεο αγνξάο ζηφρνπ:  

 επηιέγνληαη, ζχκθσλα κε ηε γλψκε ηνπ ζρεδηαζηή, δείγκαηα πξντφλησλ πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ ην πεδίν θαη ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηα πεηξάκαηα 

θαη 

 δηαθξίλνληαη ηα άηνκα – ρξήζηεο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηα πεηξάκαηα, φπσο 

αληίζηνηρα θαη ζηελ θαηαγξαθή ησλ ηδηνηήησλ. 

Μέζα απφ ηε δηεμαγσγή πεηξακάησλ κε ζπλήζε αληηπξνζσπεπηηθά πξντφληα θαη θαηφπηλ 

κέζα απφ ηελ επηζθφπεζε ιηζηψλ απφ ηδηφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, 

είλαη δπλαηφ λα ζπγθεληξσζεί έλα ζχλνιν αηζζεηηθψλ δηαζηάζεσλ (δειαδή κνξθνινγηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ) πνπ αλαιχνληαη ζε ζρέζε κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή απφθξηζε πνπ 

πξνθαινχλ, κε ζθνπφ ηελ φζν ην δπλαηφλ πην αθξηβή, εμαθξίβσζε ησλ αηζζεηηθψλ 

πξνηηκήζεψλ ησλ αηφκσλ.  
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5.1.1 1
ν
 βήκα: α. Πεηξάκαηα κε αληηπξνζσπεπηηθά (ηνπ επηιεγκέλνπ πεδίνπ) πξντόληα 

 

ρήκα 33: Γηεξεπλεηηθή - Πεηξάκαηα κε αληηπξνζσπεπηηθά (ηνπ πεδίνπ πξντόληα) 

Η εθηέιεζε ησλ πεηξακάησλ ζηα νπνία ην άηνκν -ν ζπκκεηέρσλ- πξφθεηηαη λα 

αιιειεπηδξάζεη κε, αληηπξνζσπεπηηθά ηνπ επηιεγκέλνπ πεδίνπ πξντφληα πξνθχπηεη απφ ηελ 

παξαδνρή ηεο πξαγκαηηζηηθήο πξνζέγγηζεο πνπ ππαγνξεχεη φηη ε αηζζεηηθή αλαδχεηαη κέζα 

απφ ηελ εκπεηξία ηεο ρξήζεο ελφο αληηθεηκέλνπ. Έρεη ζεκαζία ζπλεπψο ε χπαξμε απηήο ηεο 

αιιειεπίδξαζεο. Με ηα πεηξάκαηα απηά, νπζηαζηηθά ελλνείηαη πσο δίλεηαη ζην άηνκν ε 

δπλαηφηεηα λα αιιειεπηδξάζεη άκεζα κε ην πξντφλ, αθνχ επηηξέπεηαη ν ρεηξηζκφο ηνπ 

πξντφληνο θαηά ηελ πξνζσπηθή βνχιεζή ηνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ε δηακφξθσζε κηαο 

εκπεηξίαο ρξήζεο ηνπ πξντφληνο (product experience).  

Όζνλ αθνξά ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην πείξακα, θαζψο θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπο κε 

ην πξντφλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πεηξάκαηνο επηζεκαίλνληαη ηξία ζεκεία πξνζνρήο (Schütte 

et al., 2008). Σα ηξία απηά ραξαθηεξηζηηθά πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο ίδηαο ηεο 

αμηνιφγεζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θαη, θαηά ζπλέπεηα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ, είλαη ηα 

εμήο:  

 ε πξφηεξε εκπεηξία ησλ ζπκκεηερφλησλ επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεδίνπ πνπ 

αλήθνπλ ηα πξντφληα,  

 ην ελδηαθέξνλ γηα ηα πξντφληα θαη  

 ν βαζκφο, ν ρξφλνο θαη ην πιαίζην ηεο αιιειεπίδξαζεο  

Δπηπιένλ, ππνγξακκίδεηαη ε ζεκαζία ηνπ ηξφπνπ ηεο παξνπζίαζεο ηνπ πξντφληνο  

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην πείξακα, ν νπνίνο επεξεάδεη ηφζν ηελ πνηφηεηα θαη ην είδνο ηεο 

αιιειεπίδξαζεο, φζν θαη ηελ αληίιεςε ηνπ πξντφληνο απφ ηηο αηζζήζεηο ηνπ ρξήζηε, απφ ηηο 

νπνίεο πξνθχπηεη ην ζπλαίζζεκα (εγγχηεηα ηεο παξνπζίαζεο, proximity of presentation). Οη 

ζρεδηαζηέο πξέπεη λα αλαγλσξίζνπλ ηηο θξίζηκεο ηδηφηεηεο ηνπ πξντφληνο θαη θαηφπηλ λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηηο αηζζήζεηο ηνπ ρξήζηε πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αληίιεςε απηψλ ησλ 

ηδηνηήησλ. Κξίζηκεο είλαη εθείλεο νη ηδηφηεηεο ή αιιηψο εθείλα ηα εξεζίζκαηα πνπ ζεσξνχληαη 

απφ ηνπο ζρεδηαζηέο φηη πξέπεη νπσζδήπνηε λα κεηαδνζνχλ θαη ηα νπνία είλαη θαζνξηζηηθά 

γηα ηελ πξφθιεζε θαη δηακφξθσζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη δπλαηφ λα 

νξηζηεί ν θαηάιιεινο ηξφπνο παξνπζίαζεο ηνπ πξντφληνο πνπ εμεηάδεηαη. Παξαδείγκαηνο 
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ράξηλ, ε νπηηθή εμέηαζε ελφο θηλεηνχ ηειεθψλνπ δελ είλαη αξθεηή, φηαλ εμίζνπ θξίζηκεο γηα 

ηελ αηζζεηηθή αμηνιφγεζή ηνπ θαη ηελ αλάδπζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο είλαη ηδηφηεηεο, φπσο  ην 

βάξνο ηνπ, ε πθή ηνπ πιηθνχ ηνπ ή ν ήρνο ησλ πιήθηξσλ ηνπ. Δπνκέλσο, ε εγγχηεηα ηεο 

παξνπζίαζεο ζεκαίλεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν έλαο ρξήζηεο είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζεί ην 

πξντφλ κε φιεο ηηο αλαγθαίεο αηζζήζεηο ηνπ ρσξίο πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη απφ ηνλ ηξφπν 

παξνπζίαζήο ηνπ. Άξα, ε εγγχηεηα ηεο παξνπζίαζεο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο ζπληζηνχλ δχν 

θνκβηθά ζεκεία πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππ’ φςηλ θαηά ηε ζρεδίαζε θαη ηελ εθηέιεζε ησλ 

πεηξακάησλ. 

ε φ, ηη αθνξά απνθιεηζηηθά ην πείξακα, νη ζπλζήθεο δηεμαγσγήο ηνπ πξέπεη λα 

ζπγθιίλνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν κε ηηο πξαγκαηηθέο θαη παξάκεηξνη, φπσο ν ρξφλνο 

εθηέιεζεο ηνπ πεηξάκαηνο πξέπεη λα ππνινγηζηνχλ θαη λα ιεθζνχλ ππ’ φςηλ, αθνχ ε πάξνδνο 

ηνπ ρξφλνπ ειαηηψλεη ην επίπεδν δηέγεξζεο ηνπ ρξήζηε απέλαληη ζην πξντφλ (Karapanos et 

al., 2008). Δπνκέλσο, ν ρξφλνο πνπ ζα δνζεί ζην ρξήζηε γηα ηελ αλαθάιπςε θαη ηελ 

αιιειεπίδξαζε κε έλα πξντφλ, νη ζπλζήθεο ηνπ πιαηζίνπ δηεμαγσγήο ηνπ πεηξάκαηνο, θαζψο 

θαη ην πξνζσπηθφ ελδηαθέξνλ ηνπ ρξήζηε γηα ην πξντφλ ζπγθξνηνχλ βαζηθέο πξνυπνζέζεηο 

γηα ηελ αλάδπζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, ηεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο θαη θαηά ζπλέπεηα γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πεηξάκαηνο.   

Η επηινγή αληηπξνζσπεπηηθψλ πξντφλησλ γηα ηε δηεμαγσγή ησλ πεηξακάησλ νθείιεηαη 

ζηνπο εμήο ιφγνπο, νη νπνίνη ζην ζχλνιφ ηνπο βαζίδνληαη ηφζν ζε κηα πξνζπάζεηα λα 

ζπκπεξηιεθζεί ελ γέλεη ζηελ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία παξάγνληεο ηνπ πιαίζην ηνπ 

αλζξψπνπ (δείηε Κεθ. 3, φπσο απηφ δηαηππψλεηαη απφ ηνπο Locher et al., 2010), φζν θαη λα 

ππνζηεξηρζνχλ ζε έλα ζεκαληηθφ βαζκφ νη πξνζέζεηο ησλ ζρεδηαζηψλ (δείηε Κεθ. 2).  

 

ρήκα 34: Πιαίζην ηνπ αλζξώπνπ (Locher et al., 2010) 

πγθεθξηκέλα, ε επηινγή ησλ αληηπξνζσπεπηηθψλ πξντφλησλ έγθεηηαη ζηηο παξαθάησ 

δηαπηζηψζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε κειέηε ησλ πξνεγνχκελσλ θεθαιαίσλ: 

 ην Κεθ. 3 (§3.3.2) ζπδεηήζεθε ε αηζζεηηθή εκπεηξία θαη επηρεηξήζεθε ε 

απνδφκεζε ηεο κε ζθνπφ ηελ εμαθξίβσζε ησλ παξαγφλησλ πνπ ηελ 

επεξεάδνπλ θαη ηε δηακνξθψλνπλ. Απηνί νη παξάγνληεο αλαδεηθλχνπλ ηελ 
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ππνθεηκεληθή θαη ηελ εμαξηψκελε απφ ην πιαίζην ηνπ αλζξψπνπ θχζε ηεο 

αηζζεηηθήο εκπεηξίαο. Η εμάξηεζε ηνπ πιαηζίνπ ηνπ αλζξψπνπ κε ηελ πξφηεξε 

εκπεηξία είλαη δηπιήο θαηεπζχλζεσο (ζρήκα 1, §1.2.1). Απηφ νθείιεηαη ζην φηη 

ε πξφηεξε εκπεηξία επεξεάδεη ην πιαίζην ηνπ αλζξψπνπ θαη κε ηε ζεηξά ηνπ ην 

πιαίζην πξνζδηνξίδεη ζε έλαλ πςειφ βαζκφ ηελ εκπεηξία. Σν δήηεκα, φκσο, 

είλαη φηη ε πξφηεξε εκπεηξία απνηειείηαη απφ ην επίπεδν ηεο αηζζεηηθήο 

πείξαο, ην νπνίν έρεη δηακνξθσζεί απφ ηελ εκπεηξία πξντφλησλ ηεο ίδηαο 

θαηεγνξίαο κε ην ππφ ζρεδίαζε πξντφλ. 

 ε ζρέζε κε ηηο πξνζέζεηο ησλ ζρεδηαζηψλ πνπ ζπδεηήζεθαλ ζην Κεθ. 2 

(§2.5.1), ζεσξείηαη πσο αθνχ ηα πξνζσπηθά πξφηππα ησλ ρξεζηψλ 

ζπλίζηαληαη θπξίσο, (Hassenzahl, 2003), απφ ζπγθξίζεηο ηνπ πξντφληνο κε 

άιια πξντφληα, ηφηε ζπλδένληαη κε ηελ πξφζεζε ηνπ ζρεδηαζηή γηα νκνηφηεηα 

ή δηαθνξνπνίεζε. Άιισζηε, απηά ηα πξνζσπηθά πξφηππα πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

αιιειεπίδξαζε κε παξφκνηα πξντφληα ηνπ ππφ ζρεδίαζε πξντφληνο θαη ε 

αλάιπζή ηνπο κπνξεί λα απνθαιχςεη ζηνηρεία πνπ, παξαδείγκαηνο ράξηλ 

πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ή φρη ζην λέν πξντφλ. Τπελζπκίδεηαη πσο ηα 

πξνζσπηθά πξφηππα ζχκθσλα κε ηνπο Locher et al. (2010) αλήθνπλ ζην 

πιαίζην ηνπ αλζξψπνπ, ην νπνίν ζπληειεί ζηνλ ηξφπν πνπ ν ρξήζηεο 

αληηιακβάλεηαη θαη αμηνινγεί ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην πξντφλ (ζρήκα 34). 

 χκθσλα κε ην πιαίζην ησλ Crilly et al. (2009) γηα ηελ πξφζεζε ηνπ ζρεδηαζηή 

φζνλ αθνξά ηελ αηζζεηηθή απφθαζε (§2.8), θαίλεηαη φηη νη ζρεδηαζηέο 

ρξεζηκνπνηνχλ σο αλαθνξά έλα ζχλνιν νπηηθψλ πεγψλ πνπ κεηαμχ άιισλ 

πεξηιακβάλνπλ παξφκνηα πξντφληα, δειαδή ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο, ή 

θαζηεξσκέλα ζηελ αγνξά πξντφληα.  

 Ο Whitfield (2005) ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο σο αληηιεπηηθή 

ιεηηνπξγία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηελ αληηκεηψπηζε ελφο αληηθεηκέλνπ. 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί (§1.3.2), ε θαηεγνξηνπνίεζε εληζρχεη ηε δπλαηφηεηα 

αλαγλψξηζεο λέσλ πξντφλησλ κε ηα νπνία ν άλζξσπνο δελ έρεη 

αιιειεπηδξάζεη πξσηχηεξα θαη ζπκβάιιεη ζηελ έληαμε απηψλ ζε κηα ήδε 

δηακνξθσκέλε θαηεγνξία. Κξίζηκα ζε απηήλ ηελ έληαμε είλαη ηα πξσηφηππα, 

ηα νπνία αληηζηνηρνχλ κε ηα πξνζσπηθά πξφηππα πνπ πξνηείλεη ν Hassezahl 

(2003). Απηά απνηεινχλ ηα πην αληηπξνζσπεπηηθά παξαδείγκαηα πξντφλησλ, 

ηφζν ζε επίπεδν ζπγθέληξσζεο ησλ πεξηζζφηεξσλ θνηλψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

γλσξηζκάησλ, φζν θαη ζε επίπεδν εθπιήξσζεο ηνπ ίδηνπ ζηφρνπ (θαηεγνξίεο 

goal-derived).  
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 ε ζρέζε κε ηελ θαηαλαισηηθή απφθξηζε πνπ επηδηψθνπλ νη ζρεδηαζηέο 

(§2.3.1) πεξηιακβάλεηαη ε πξφζεζε λα θαηαζηήζνπλ ην εθάζηνηε πξντφλ 

αλαγλσξίζηκν απφ ηνπο αλζξψπνπο, δειαδή λα είλαη δπλαηφ λα αλαγλσξηζηεί 

πσο αλήθεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ή αθφκα φηη πξνέξρεηαη απφ κηα 

ηδηαίηεξε πεγή, φπσο έλα εκπνξηθφ ζήκα, γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη πεξαηηέξσ 

ηε ζεκαζία ηεο αλαγλψξηζεο κέζσ ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο. 

 ε ζρέζε κε ηε δηάθξηζε ησλ πιαηζίσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ νη Jaako & 

Mattelmaki (2003) (ζρήκα 20, §3.3.2), ε νπνία αλαδεηθλχεη ηε ζεκαζία θαη 

ηελ επηξξνή ηνπ πιαηζίνπ ζηελ θαηαλαισηηθή απφθξηζε θαη ζεσξείηαη θξίζηκε 

γηα ηελ αηζζεηηθή απφθαζε, ε δηεμαγσγή πεηξακάησλ κε αληηπξνζσπεπηηθά 

πξντφληα αλήθεη ζηελ πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ ηνπ πιαηζίνπ ηεο αγνξάο, ην 

νπνίν πεξηγξάθεηαη απφ έλλνηεο φπσο ε θαηλνηνκία, ε ζχγθξηζε κε άιια 

πξντφληα θαη ε ζρέζε κε ηηο επηθξαηνχζεο ηάζεηο.  

Δπνκέλσο, ζεσξείηαη θξίζηκε ε ζπγθέληξσζε θαη ε δηεμαγσγή πεηξακάησλ κε εθείλα 

ηα πξντφληα πνπ είλαη αληηπξνζσπεπηηθά ή ιεηηνπξγνχλ σο πξφηππα κηαο θαηεγνξίαο, ζηελ 

νπνία εληάζζεηαη ην ππφ ζρεδίαζε πξντφλ. 

Γηαίξεζε ζπιινγήο ησλ πξντόλησλ βάζεη ηνπ ζπλαηζζήκαηνο 

Αθνχ νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ην ζχλνιν 

ησλ αληηπξνζσπεπηηθψλ πξντφλησλ, ζεσξείηαη πσο είλαη ζε ζέζε λα δηαηξέζνπλ ηε ζπιινγή 

ησλ πξντφλησλ βάζεη ηνπ ζπλαηζζήκαηνο / «Kansei». Σν «Kansei» ππελζπκίδεηαη πσο 

αλαθέξεηαη ζηελ εληχπσζε πνπ δηαζέηεη θαη απνθνκίδεη θάζε ρξήζηεο απφ έλα πξντφλ 

ρξεζηκνπνηψληαο φιεο ηηο αηζζήζεηο ηνπ, θαζψο θαη ηε γλσζηηθή θαηάζηαζή ηνπ, ελψ 

παξάιιεια αληαλαθιά θαη ην ζπλαίζζεκα ηνπ ρξήζηε ή αιιηψο ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

απφθξηζε (Nagamachi, 1995; Schütte et al., 2008).  

Δπεηδή ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα, ηδηαίηεξα εάλ ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη 

κεγάιν ζε αξηζκφ, ηα «Kansei» λα είλαη αλνκνηνγελή κεηαμχ ηνπο θαη λα θαηαζηεί δχζθνιε ε 

θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο ζε δηαθεθξηκέλεο νκάδεο. Γηα απηφ ην ιφγν, πξνηείλεηαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ ζα θαηαγξαθνχλ, λα ππνβιεζνχλ ζε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ, ψζηε λα 

ζπλνςηζηνχλ κε έλαλ πην πεξηεθηηθφ θαη αθξηβή ηξφπν. 

Δλαιιαθηηθά, ζα κπνξνχζε ν ζρεδηαζηήο λα αλαζέζεη ζην πξντφλ ζπγθεθξηκέλεο 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαηεγνξίεο, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζεί κηα ζπιινγή θαηεγνξηψλ πνπ 

λα πξνζεγγίδεη φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξα ην ζχλνιν ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ επηζπκεί ν 

ζρεδηαζηήο λα εμεηάζεη. Με απηφλ ηνλ ηξφπν επηρεηξείηαη ε δηεπθφιπλζε ηεο δηαρείξηζεο θαη 

ν έιεγρνο ησλ απνθξίζεσλ ησλ ρξεζηψλ. Χζηφζν, πξνθαζνξίδνληαο ην είδνο ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ απνθξίζεσλ, πεξηνξίδεηαη ε ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο ησλ ρξεζηψλ, κε 
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απνηέιεζκα ε κεζνδνινγία λα επηθξηζεί πηζαλψο, αθνχ ε ζπιινγή ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

πξνθχπηεη απφ ηνπο ζρεδηαζηέο θαη φρη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο - ρξήζηεο. Δπνκέλσο, απηφ 

απνηειεί έλα ζεκείν πνπ εμαξηάηαη απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ εθάζηνηε ζρεδηαζηηθνχ 

δεηήκαηνο.  

Δύξεζε θνηλώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηεγνξίεο 

Καηφπηλ, εθ’ φζνλ έρνπλ ζρεκαηηζηεί νη ζπιινγέο ησλ πξντφλησλ βάζεη ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο απφθξηζεο πνπ πξνθαινχλ, νη ζρεδηαζηέο δηεξεπλνχλ θαη εμαθξηβψλνπλ ηα 

θνηλά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα κεηαμχ ησλ πξντφλησλ ηεο θάζε ζπιινγήο πνπ 

δεκηνπξγήζεθε, έηζη ψζηε απηά λα κπνξνχλ λα ζπζρεηηζηνχλ πεξαηηέξσ κε ηα 

ζπλαηζζήκαηα.  

Δάλ έλα πξντφλ αλήθεη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα θαηεγνξίεο, ζεσξείηαη κηα αζαθήο 

νκαδνπνίεζε (fuzzy clustering), ε νπνία απνηειεί κηα επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία πνπ 

θαηαδεηθλχεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο αλήθνπλ ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία. Οπζηαζηηθά, ε αζαθήο νκαδνπνίεζε επεθηείλεη ηελ έλλνηα ηνπ 

«έλα ραξαθηεξηζηηθφ αληηζηνηρεί ζε κία θαη κφλν νκάδα» θαη ζπλδέεη θάζε ζηνηρείν κε ηηο 

θαηεγνξίεο ρξεζηκνπνηψληαο κηα ζπλάξηεζε κέινπο. Δπνκέλσο, ηα ζηνηρεία ησλ θαηεγνξηψλ 

ζπλνδεχνληαη απφ κηα ηηκή ζπκκεηνρήο ζε θάζε θαηεγνξία πνπ ηνπνζεηνχληαη. Ο 

πξνζδηνξηζκφο ηεο ζεκαζίαο θαη ε επηινγή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηε κεγαιχηεξε ζεκαζία 

γίλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο εξγαιεία, φπσο νη ζπλεληεχμεηο έλαλ-πξνο-έλαλ (Schütte et al., 

2008).   

ύλζεζε 

Αθνινχζσο, ε δεκηνπξγία ησλ ζπζρεηίζεσλ απνηειεί κηα θάζε ζχλζεζεο, φπνπ ηα 

ζπλαηζζήκαηα αληηζηνηρίδνληαη θαη ζπλδένληαη κε ηα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

πξντφλησλ. Απηέο νη ηδηφηεηεο είλαη εθείλεο πνπ δηαπηζηψζεθαλ ζην πξνεγνχκελν βήκα φηη 

είλαη θνηλέο ή παξφκνηεο γηα ηα πξντφληα ηεο θάζε ζπιινγήο. Γηα θάζε ζπλαίζζεκα, 

δηεξεπλάηαη έλαο αξηζκφο ηδηνηήησλ πνπ επεξεάδνπλ θαη αλαδχνπλ ην αλάινγν ζπλαίζζεκα.  
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5.1.2 1ν βήκα: β. Καηαγξαθή επηζπκεηώλ θαη πξνζδνθώκελσλ ηδηνηήησλ  

 

ρήκα 35: Γηεξεπλεηηθή δηεξγαζία - Δπηζθόπεζε 

Η επηζθφπεζε, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ζην πξψην βήκα καδί κε ηε δηεμαγσγή ησλ 

πεηξακάησλ, πξνηείλεηαη λα πεξηιακβάλεη ιίζηεο απφ ηδηφηεηεο πξντφλησλ πνπ 

ζπγθξνηνχληαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο (άηνκα πνπ αλήθνπλ ζην θαζνξηζκέλν «target 

group») (Liu, 2003). Απηέο νη ηδηφηεηεο πνπ ζα δεηεζεί απφ ην ζρεδηαζηή λα θαηαγξάςνπλ νη 

ζπκκεηέρνληεο, ζεσξνχληαη απφ ηνπο ίδηνπο θξίζηκεο θαηά ηελ αηζζεηηθή αμηνιφγεζε ηνπ 

ππφ ζρεδίαζε πξντφληνο, κε απνηέιεζκα λα ζπκβάιινπλ ζην πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνζδνθηψλ 

ηνπο θαη ηεο δηάζεζεο γηα απνδνρή θαη ρξήζε ηνπ πξντφληνο. Σνλίδεηαη φηη νη ηδηφηεηεο πνπ 

πξνθχπηνπλ αθνξνχλ ηε δηάζεζε γηα ρξήζε, ζε αληίζεζε κε ηηο ηδηφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηα πεηξάκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ίδηα ηε ρξήζε, αθνχ ζην πείξακα πθίζηαηαη 

πξαγκαηηθή αιιειεπίδξαζε κε ην πξντφλ.  

Δπηπιένλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ζπκκεηέρνληεο επηζεκάλνπλ, θαηά ηελ θαηαγξαθή 

ηεο ιίζηαο, ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ή απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ην πξντφλ, πξνηείλεηαη λα 

ηηο εξεπλήζεη ν ζρεδηαζηήο ππφ ην πξίζκα ησλ επηπηψζεσλ πνπ έρνπλ ζηε κνξθή ηνπ 

πξντφληνο. Με άιια ιφγηα, πξνηείλεηαη λα εμεηάζεη ν ζρεδηαζηήο πψο ηα ιεηηνπξγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαθέξνληαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο εκπίπηνπλ θαη ελδερνκέλσο 

πξνζδηνξίδνπλ ηε κνξθή ηνπ ππφ ζρεδίαζε πξντφληνο, ψζηε λα εληνπηζηνχλ φζν ην δπλαηφλ 

πην ζπγθεθξηκέλα ηα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ εθπιεξψλνπλ ηα αλαθεξζέληα 

ιεηηνπξγηθά.  

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, δεηείηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ε θαηαγξαθή ελφο 

πεπεξαζκέλνπ αξηζκνχ ηδηνηήησλ πνπ ζπληεινχλ θαηά ηε γλψκε ηνπο ζηελ αηζζεηηθή ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο. Γειαδή δεηείηαη λα εθθξάζνπλ εθείλα ην ζχλνιν ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ, είηε έρνπλ δηαπηζηψζεη απφ ηελ εκπεηξία ηνπο φηη ηνπο πξνθαινχλ, 

είηε πνπ αλακέλνπλ λα ηνπο πξνθαιέζνπλ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα (φπσο επραξίζηεζε/ 

ηθαλνπνίεζε). Σνλίδεηαη πσο ν αξηζκφο ησλ ηδηνηήησλ πξέπεη λα είλαη δεδνκέλνο, έηζη ψζηε 

λα απνηππσζνχλ νη πξαγκαηηθά θξίζηκεο ηδηφηεηεο. πγρξφλσο, πξέπεη λα ιεθζεί ππ’ φςηλ 
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απφ ην ζρεδηαζηή ε παξάκεηξνο ηνπ ρξφλνπ πνπ ζα δνζεί ζηνλ θάζε ζπκκεηέρνληα γηα ηελ 

θαηαγξαθή απηψλ ησλ ηδηνηήησλ. Καηφπηλ, κέζα απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο αλάιπζεο 

πεξηερνκέλνπ (content analysis) ζηηο πξνθχπηνπζεο ιίζηεο ηδηνηήησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, ζα 

κπνξνχζε λα πξνθχςεη κηα ζπγθεληξσηηθή ιίζηα απηψλ. ε πεξίπησζε πνπ ν ζρεδηαζηήο 

ρξεηάδεηαη λα πξνζδηνξίζεη ηε ζεκαληηθφηεηα πνπ θέξεη θάζε ηδηφηεηα ζε θάζε ζπκκεηέρνληα 

ρξεζηκνπνηείηαη κηα κνλνθαηεπζπληηθή κέζνδνο θιηκάθσζεο (unidimensional scaling 

method) πνπ επηηξέπεη ηελ ηεξάξρεζε κεγάινπ αξηζκνχ δεδνκέλσλ. Μηα ηέηνηνπ είδνπο 

κέζνδνο απνηειεί ε «Balance Incomplete Blocked (BIB)» (Liu, 2003), απφ ηελ εθαξκνγή ηεο 

νπνίαο πξνθχπηεη ηφζν κηα γεληθή θαηάηαμε (overall ranking) ησλ ηδηνηήησλ, φζν θαη 

κεηξήζεηο θιίκαθαο δηαζηήκαηνο (interval scale measurements) γηα ηε ζρεηηθή ζεκαζία ησλ 

ηδηνηήησλ ζηηο αηζζεηηθέο αμηνινγήζεηο ησλ ππνθεηκέλσλ. ηε ζπλέρεηα, απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη ηηο κεηξήζεηο θιίκαθαο δηαζηήκαηνο δεκηνπξγείηαη έλαο πίλαθαο, απφ ηνλ 

νπνίν κε ηε βνήζεηα ηεο αλάιπζεο παξαγφλησλ (factor analysis), ησλ κεζφδσλ 

πνιπδηάζηαηεο θιηκάθσζεο (multidimensional scaling methods) θαη ηεο αλάιπζεο ζπζηάδσλ 

(cluster analysis) αλαδεηθλχνληαη νη θξίζηκεο αηζζεηηθέο δηαζηάζεηο. Οη αηζζεηηθέο 

δηαζηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ επηζθφπεζε εληζρχνπλ πεξαηηέξσ ηελ θαηαλφεζε ησλ 

αλαγθψλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ ησλ αηφκσλ ηνπ «target group» θαη είλαη δπλαηφ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα αθφινπζα βήκαηα πνπ εξκελεχνπλ ηε ζπνπδαηφηεηά ηνπο, λα εκπινπηίζνπλ 

ην ρψξν ησλ ζρεδηαζηηθψλ κεηαβιεηψλ. 

Όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 35, κεηά ηελ θαηαγξαθή ησλ ιηζηψλ, εξεπλψληαη νη 

αληηιεπηηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ αηφκνπ ζρεηηθά κε ηελ αηζζεηηθή απφθξηζή ηνπ θαηά κήθνο 

ησλ αλαγλσξηζκέλσλ αηζζεηηθψλ δηαζηάζεσλ θαη θαζίζηαηαη δπλαηφο ν ζπζρεηηζκφο κεηαμχ 

ηεο αηζζεηηθήο απφθξηζεο θαη κηαο ζπγθεθξηκέλεο δηάζηαζεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, πέξα απφ 

ην φηη δηαπηζηψλεηαη ε έληαζε ησλ αηζζήζεσλ θαη ηα θαηψηαηα φξηα ζηελ αλίρλεπζε 

παξαιιαγψλ ζηηο επηιεγκέλεο αηζζεηηθέο δηαζηάζεηο, εμππεξεηνχληαη ζρεδηαζηηθνί 

πεξηνξηζκνί, φπσο ην θφζηνο θαη ε κείσζε ησλ δαπαλψλ. Με άιια ιφγηα, ηα ηξία βήκαηα πνπ 

αθνινπζνχλ ηελ επηζθφπεζε, απνηεινχλ έλα είδνο αηζζεηήξηαο θαη αληηιεπηηθήο έξεπλαο θαη 

ζηνρεχνπλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ηδηνηήησλ πνπ θαηεγξάθεζαλ, κέζσ ηεο 

αληηζηνίρηζεο ηνπο κε πξαγκαηηθέο ζρεδηαζηηθέο κεηαβιεηέο πξντφληνο.  

Σν καχξν βέινο (ζρήκα 35) κεηαμχ ηνπ 2
νπ

 βήκαηνο (ηεο επηζθφπεζεο) θαη ηνπ 3
νπ 

(ησλ πεηξακάησλ κε αληηπξνζσπεπηηθά πξντφληα) ηνπνζεηείηαη γηα λα δειψζεη πσο εάλ ν 

ζρεδηαζηήο δηαπηζηψζεη φηη νξηζκέλεο ηδηφηεηεο ή κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη θνηλά, 

ηφηε ππνγξακκίδεηαη ή ζε αληίζεηε πεξίπησζε πηζαλψο κεηξηάδεηαη ε ζεκαζία ηνπο. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν επηρεηξείηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα αλαγλψξηζε ζπνπδαηφηεηαο ησλ 

κνξθνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ.  
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5.1.3 Έιεγρνο & επαιήζεπζε 

Σν ηειεπηαίν βήκα, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 36, ηεο δηεξεπλεηηθήο δηεξγαζίαο είλαη 

θνηλφ ηφζν γηα ηα πεηξάκαηα κε αληηπξνζσπεπηηθά πξντφληα, φζν θαη γηα ηελ επηζθφπεζε. Η 

επαιήζεπζε ησλ θξίζηκσλ ηδηνηήησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ επηζθφπεζε, θαζψο θαη ν 

έιεγρνο ηεο εγθπξφηεηαο ησλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ ηδηνηήησλ 

ησλ αληηπξνζσπεπηηθψλ πξντφλησλ απφ ηα άηνκα – ζπκκεηέρνληεο είλαη απαξαίηεηνο θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη κε κηα δηαδεδνκέλε κέζνδν, ηε εκαζηνινγηθή Γηαθνξνπνίεζε (Semantic 

Differential).  

Καηά ηε εκαζηνινγηθή Γηαθνξνπνίεζε, νη ζπκκεηέρνληεο θξίλνπλ ηελ επάξθεηα ησλ 

ζπζρεηίζεσλ κέζσ κηαο ζεηξάο δηπνιηθψλ θιηκάθσλ νξηζκέλσλ απφ πεξηγξαθηθά αληίζεηα 

κεηαμχ ηνπο (ζπλήζσο πξφθεηηαη γηα δεχγε αληίζεησλ ελλνηνινγηθά επηζεηηθψλ 

πξνζδηνξηζκψλ). πγθεθξηκέλα, πξνηείλεηαη λα παξνπζηαζηνχλ πιένλ ζε θσηνγξαθίεο ηα 

πξντφληα κε επδηάθξηηεο ηηο ηδηφηεηεο ηνπο πνπ αλαθέξζεθαλ θαη ζπγρξφλσο ε 

ζπλαηζζεκαηηθή απφθξηζε πνπ ζπζρεηίζηεθαλ. Καηφπηλ νη ζπκκεηέρνληεο λα αμηνινγήζνπλ 

ζε κηα δηπνιηθή θιίκαθα ηελ εγθπξφηεηά ηνπο.  Δπεηδή έρεη παξαηεξεζεί πσο ζε ηέηνηεο 

πεξηπηψζεηο, ηα «rating scores» ηείλνπλ λα ηνπνζεηνχληαη θπξίσο ζε κεζαίεο ηηκέο ηεο 

θιίκαθαο (centralization of rating scores, Chuang et al., 2001), πξνηείλεηαη λα αθνινπζεζνχλ 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηα παξαθάησ βήκαηα: 

 Σαμηλφκεζε ησλ πξντφλησλ ζε ηξεηο νκάδεο, θάζε κηα απφ ηηο νπνίεο 

αληηπξνζσπεχεη ρακειφ / κεζαίν / πςειφ βαζκφ ζηελ θιίκαθα. 

 Αλάζεζε βαζκνχ ζε θάζε πξντφλ. Γηα ηελ νκάδα ησλ ρακειφβαζκσλ 

πξντφλησλ θαη γηα κηα θιίκαθα αμηνιφγεζεο ελλέα ζεκείσλ, νη βαζκνί 

θπκαίλνληαη απφ ην 1-3. Γηα ηελ νκάδα ησλ κεζαίσλ βαζκψλ απφ ην 4-6, ελψ 

γηα ηελ νκάδα ησλ πςειψλ βαζκψλ απφ ην 7-9. 

 

ρήκα 36: Έιεγρνο & επαλάιεςε ζηε δηεξεπλεηηθή δηεξγαζία 
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Όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 36, ην είδνο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επαιήζεπζεο θαη ηνπ ειέγρνπ 

επάξθεηαο ησλ ζπζρεηίζεσλ απνηειεί θξηηήξην γηα ηελ επαλάιεςε ηεο δηεξεπλεηηθήο 

δηεξγαζίαο απφ ηελ έλαξμή ηεο. Η επαλάιεςε εθηειείηαη έσο φηνπ νη ρξήζηεο επαιεζεχζνπλ 

ηηο ζπζρεηίζεηο θαη θξίλνπλ φζν ην δπλαηφλ πην επαξθή θαη νινθιεξσκέλν ην ρψξν ησλ 

ζρεδηαζηηθψλ κεηαβιεηψλ πνπ δεκηνπξγήζεθε.  

5.2 Γεκηνπξγηθή Γηεξγαζία 

Η δεκηνπξγηθή δηεξγαζία ρξεζηκνπνηεί ηηο δηεξεπλεκέλεο ζρεδηαζηηθέο κεηαβιεηέο ηεο 

πξψηεο δηεξγαζίαο γηα λα δεκηνπξγήζεη ζρεδηαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα θαη ηειηθά 

απεηθνλίζεηο / πξσηφηππα πξντφλησλ πνπ επηθπξψλνληαη κε πεηξάκαηα ζε ρξήζηεο. Απψηεξνο 

ζηφρνο ηεο δεκηνπξγηθήο δηεξγαζίαο είλαη ε ζπγθέληξσζε πνηνηηθψλ πξνδηαγξαθψλ, ηθαλψλ 

λα πξνβιέςνπλ θαη λα δηαζθαιίζνπλ ζε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ πξφθιεζε 

ζεηηθψλ ζπλαηζζεκαηηθψλ απνθξίζεσλ θαηά ηελ αηζζεηηθή εκπεηξία ηνπ ππφ ζρεδίαζε 

πξντφληνο. 

Όπσο θαίλεηαη απφ ην ζρήκα 37, ε δηεξγαζία απηή έρεη αληίζεηε θνξά απφ ηε 

δηεξεπλεηηθή δηεξγαζία θαη θαηεπζχλεηαη απφ ην ρψξν ησλ ζρεδηαζηηθψλ κεηαβιεηψλ ζην 

ρψξν ησλ αηζζεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Ο ρψξνο ησλ ζρεδηαζηηθψλ κεηαβιεηψλ πνπ 

ζρεκαηίζηεθε θαηά ηελ πξψηε δηεξγαζία, ηε δηεξεπλεηηθή, πξφθεηηαη λα εκπινπηηζηεί ή λα 

ζπξξηθλσζεί θαη ελ γέλεη ην πην πηζαλφ είλαη λα κεηαβιεζεί, αθνχ ζε απηή ηε δηεξγαζία 

εηζάγνληαη νη απαηηήζεηο θαη νη πεξηνξηζκνί, θαζψο θαη ε πξνζσπηθή δεκηνπξγηθφηεηα, 

εκπεηξία θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζρεδηαζηή. Ο ηεξκαηηζκφο ηεο δηεξγαζίαο ζην ρψξν ησλ 

αηζζεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εθηέιεζε πεηξακάησλ πνπ αμηνινγνχλ 

ηηο ηδέεο (concepts) ησλ πξντφλησλ βάζεη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο απφθξηζεο πνπ πξνθαινχλ 

ζηνπο ρξήζηεο.   

 



167                                                                                                                             Κεθάιαην 5 

 

ρήκα 37: Γεκηνπξγηθή δηεξγαζία 

Όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα, ην πξψην βήκα ζπλίζηαηαη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ θαη ζρεδηαζηηθψλ απαηηήζεσλ ζηελ παξαγσγή ηεο κνξθήο ηνπ πξντφληνο. Οη 

ζρεδηαζηέο θαινχληαη λα ζρεδηάζνπλ κηα αξρηθή κνξθή κε ηε βνήζεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ 

δηεξεπλεκέλσλ ζρεδηαζηηθψλ κεηαβιεηψλ, ε νπνία ζα πεξηέρεη ηηο απαηηνχκελεο ιεηηνπξγίεο 

πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ρξεζηψλ. Άιισζηε, ην 

πξντφλ πξέπεη λα δηαζέηεη έλα ιφγν χπαξμεο σο βαζηθή πξνυπφζεζε (Jordan, 2000). 

Δπηπιένλ, νη ζρεδηαζηηθέο αξρέο γηα ηελ επρξεζηία θαη ηελ θαηαλφεζε (δείηε §2.10.1, 

Norman, 2002) ζπλδπάδνληαη κε ηηο ζρεδηαζηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο γηα λα 

βειηηψζνπλ ηελ απφδνζε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο (δει. ησλ απαηηήζεσλ).   

Παξάιιεια, ζρεηηθά κε ην θάζεην βέινο πνπ θαίλεηαη ζην ζρήκα 37, εθπιεξψλνληαη 

απαηηήζεηο πνπ ηίζεληαη απφ ηηο αμίεο θαη ηελ θιεξνλνκηά (ηα πξντφληα πνπ έρνπλ ήδε 

ζρεδηαζηεί θαη εηζαρζεί ζηελ αγνξά) ηεο εηαηξηθήο ηαπηφηεηαο, θαζψο θαη απφ ηνπο θαλφλεο 

θαη ηηο λνκηθέο ξπζκίζεηο, ηελ ηερλνινγία, ηηο δηαζέζηκεο κεζφδνπο παξαγσγήο, ηηο δαπάλεο, 

ηε δηαλνκή θαη ηε ιηαληθή πψιεζε (δείηε §2.6). Απηέο νη ζρεδηαζηηθέο απαηηήζεηο 

ιεηηνπξγνχλ είηε παξαθηλεηηθά, είηε πεξηνξηζηηθά θαη νξηνζεηνχλ πεξαηηέξσ ην εχξνο ησλ 

πηζαλψλ κνξθψλ ηνπ πξντφληνο. Απηφ πνπ δηαθνξνπνηεί απηέο ηηο απαηηήζεηο απφ ηηο 

αληίζηνηρεο ιεηηνπξγηθέο θαη ζρεδηαζηηθέο, κε απνηέιεζκα λα ηνπνζεηνχληαη ζε μερσξηζηφ 

πιαίζην ζην ζρήκα 37, είλαη θπξίσο φηη βξίζθνληαη πέξα απφ ηνλ έιεγρν ηνπ ζρεδηαζηή, είλαη 
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εμσηεξηθά επηβεβιεκέλεο θαη ππνρξεψλνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ην ζρεδηαζηή λα 

πξνζαξκφζεη ηηο αηζζεηηθέο πξνζέζεηο θαη θαη’ επέθηαζε ηηο αηζζεηηθέο απνθάζεηο ηνπ ζε 

απηέο. πγρξφλσο, ε ηήξεζε απηψλ ησλ αξρψλ (αμίεο ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο) ζπκβάιιεη 

ζηελ αηζζεηηθή ζπλνρή (aesthetic consistency) πνπ εληζρχεη ηελ αλαγλψξηζε θαη ζέηεη 

ζπλαηζζεκαηηθέο πξνζδνθίεο ζην άηνκν (Lidwell et al., 2003).  

Όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 37, ζην ίδην πιαίζην κε ηελ εθαξκνγή ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη 

ζρεδηαζηηθψλ απαηηήζεσλ, πξνηείλνληαη ηέζζεξα βήκαηα. Απηά ηα βήκαηα δε δηαηππψλνληαη 

θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο. Η ηνπνζέηεζή ηνπο ζε απηφ ην βήκα ηεο δηεξγαζίαο νθείιεηαη 

ζηελ πξνζπάζεηα ππνζηήξημεο ηνπ ζρεδηαζηή, αθνχ νπζηαζηηθά απνηεινχλ βνεζήκαηα πνπ 

παξέρνπλ δηεπθφιπλζε ζηε ζρεδίαζε ηεο κνξθήο ηνπ πξντφληνο.  

Καη’ αξρήλ, νη αξρέο ηεο αηζζεηηθήο επραξίζηεζεο πνπ αλαιχζεθαλ ζην 1
ν
 θεθάιαην 

(δείηε §1.4.2)  κε βάζε ηνλ Hekkert (2006), απεηθνλίδνπλ θαζνιηθνχο ςπρνινγηθνχο 

κεραληζκνχο θαη είλαη δπλαηφ λα πξνβιέςνπλ θαη λα εξκελεχζνπλ ηηο αηζζεηηθέο απνθξίζεηο 

ησλ αλζξψπσλ. Η γλψζε απηψλ ησλ αξρψλ αλαδεηθλχεη δνκέο, πξφηππα θαη ηδηφηεηεο, 

ζρεηηθά κε ηηο νπνίεο νη άλζξσπνη, είλαη πιένλ πνιχ πηζαλφ φηη ζα ζπκθσλήζνπλ φζνλ αθνξά 

ηεο αηζζεηηθή ηνπο αμία. Άιισζηε, εθ’ φζνλ ε αηζζεηηθή ζεσξεζεί αληηιεπηηθή δηεξγαζία, 

απφ ηελ νπνία κπνξεί λα πξνθχςεη ην ζπλαίζζεκα ηεο επραξίζηεζεο, ππάξρεη πεξηζψξην λα 

είλαη ζπκβαηή ζε έλα βαζκφ κε κηα δπλαηφηεηα αληηθεηκεληθφηεηαο (Lyas, 2001).  

 Έηζη, νη αξρέο απηέο πξνηείλεηαη λα εθαξκνζηνχλ ζπλδπαζηηθά κε ηηο αξρέο ηεο 

αηζζεηηθήο, φπσο απηέο παξαηίζεληαη απφ ηηο πξνζπάζεηεο κνληεινπνίεζεο ηεο αηζζεηηθήο 

(δείηε §4.5), ή αθφκα απφ ηε ζεσξία θαη ηνπο θαλφλεο ηνπ Gestalt. Απηέο νη κειέηεο, φπσο 

έρεη ήδε ζπδεηεζεί ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ελψ επηρεηξνχλ λα κεηαηξέςνπλ ηελ 

αηζζεηηθή απφ «αθεξεκέλε» έλλνηα ζε κεηξήζηκν ζπζηαηηθφ, ηειηθά ζηνρεχνπλ πεξηζζφηεξν 

ζηε βειηίσζε ηεο επρξεζηίαο, ηεο απφδνζεο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο, δηαηππψλνληαο 

αληηθεηκεληθά, ζηαηηθά, κε πξνζαξκφζηκα θαη κε επεθηάζηκα απνηειέζκαηα. Χζηφζν, ε αμία 

ηνπο ζαλ νδεγνί θαη σο πξνο ηε δηεπθφιπλζε πνπ πξνζθέξνπλ ζηελ απνδνρή ηνπ πξντφληνο 

ζε έλα πξψην βαζηθφ επίπεδν, είλαη δχζθνιν λα ακθηζβεηεζεί. Σαπηφρξνλα, έρνπλ έλα 

βνεζεηηθφ ξφιν ζηε ζρεδίαζε θαη εηδηθά ζηελ νπηηθή έθθιεζε θαη απεηθφληζε, 

ζπκβάιινληαο ζε κηα ζεηηθή πξψηε εληχπσζε. Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο, ζεσξείηαη πσο ν 

ζπλππνινγηζκφο ηνπο κε ηηο αξρέο ηεο αηζζεηηθήο επραξίζηεζεο ηφζν επηηξέπεη ηελ αιιειν-

ελίζρπζή ηνπο, φζν απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα επηηπρίαο ηεο ζρεδίαζεο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε 

γλψζε ησλ αξρψλ ηεο ζηαζεξφηεηαο, ηεο ζπκκεηξίαο, ηνπ ξπζκνχ θαη ηεο αληίζεζεο 

εληζρχνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο αηζζεηηθήο επραξίζηεζεο «ελφηεηα ζηελ πνηθηιία» 

(Unity in Variety). 
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Πεξαηηέξσ, ε δηάθξηζε ησλ πιαηζίσλ ζε θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ, ρξήζεο θαη αγνξάο 

παξέρεη κεγαιχηεξε δηνξαηηθφηεηα ζηελ εμαθξίβσζε ησλ δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ αληίιεςε, ηελ εξκελεία θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην πξντφλ.  

Αλαθνξηθά κε ην πιαίζην ρξήζεο θαη ζχκθσλα κε ην Hassenzahl (2003), ε πνηθηιία 

ησλ δηαθνξεηηθψλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεο κπνξεί λα κεησζεί νξίδνληαο δχν δηαθνξεηηθέο 

θαηεγνξίεο ηξφπσλ ρξήζεο, ην ζηφρν θαη ηε δξάζε (δείηε §3.1). ηε ιεηηνπξγία ζηφρν 

ππάξρεη έλαο γεληθφο ζηφρνο πνπ αλακέλεη λα εθπιεξσζεί ζην κέιινλ. Απηφο ν γεληθφο 

ζηφρνο πξνθαζνξίδεη φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζδνθία. 

Μφιηο ην άηνκν μεθηλά ηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ ζηφρνπ, ν ζηφρνο παχεη λα είλαη πιένλ έλα 

εληαίν ζχλνιν θαη δηαζπάηαη ζε επηκέξνπο κηθξφηεξνπο ζηφρνπο. ηε ιεηηνπξγία δξάζεο, νη 

κηθξφηεξνη ζηφρνη πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ γεληθνχ ζηφρνπ, εμειίζζνληαη 

θαη θαζνξίδνληαη απφ ηε δξάζε δπλακηθά (on the fly). Απφ απηήλ ηελ αζηάζεηα ησλ 

κηθξφηεξσλ ζηφρσλ θαίλεηαη ε απξφβιεπηε θαη πνιχπινθε θχζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ 

εκπεηξηψλ. Απηή ε πξνζέγγηζε ηνπ Hassenzahl (2003), επηρεηξεί λα δηεπθνιχλεη ηελ 

αλαγλψξηζε ηνπ πιαηζίνπ ρξήζεο.  

Όζνλ αθνξά ην θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ πιαίζην, απηφ ιακβάλεηαη ζηα πιαίζηα ηεο 

ηήξεζεο ησλ επηθξαηνπζψλ ζπκβάζεσλ, ηεο δηεξεχλεζεο ηεο ζρέζεο ηνπ πξντφληνο κε ηηο 

ηάζεηο θαη ηεο ζπγθξηηηθήο εμέηαζεο ησλ αληηπξνζσπεπηηθψλ πξντφλησλ, απφ ηελ νπνία 

δηαθαίλεηαη ε πξφηεξε εκπεηξία ησλ ρξεζηψλ. ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, ν Norman (1999) 

ππνζηεξίδεη φηη νη ζρεδηαζηέο πξέπεη λα βαζίζνπλ ηηο πξνβιέςεηο ηνπο γηα ηνπο αλζξψπνπο – 

ρξήζηεο ζηηο ζπκβαηηθέο εξκελείεο ησλ ζρεδηαζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλδένληαη κε ην 

θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ πιαίζην πνπ ζα εθηεζεί ην ππφ ζρεδίαζε πξντφλ. Άιισζηε, κεγάιν 

κέξνο ηεο έξεπλαο γηα ηα «affordances» (δείηε  §2.10.1)  απηφ πνπ εμεηάδεη πξαγκαηηθά είλαη 

νη ζπκβάζεηο ή απηφ πνπ απνθαιεί ν Norman (1999) πνιηηηζκηθνί πεξηνξηζκνί θαη ζεσξεί 

πσο νη πεξηνξηζκνί ηεο ζπκπεξηθνξάο απνηεινχλ ρξήζηκα ζρεδηαζηηθά εξγαιεία, ελψ 

δηαθξίλνληαη ζε ηξία είδε: θπζηθνί, ινγηθνί θαη πνιηηηζκηθνί. Οη θπζηθνί πεξηνξηζκνί 

ζπλδένληαη κε ηα πξαγκαηηθά «affordances» θαη πεξηνξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ρξήζηε ζε 

απηφ πνπ είλαη δπλαηφ θη εθηθηφ. Οη ινγηθνί πεξηνξηζκνί ρξεζηκνπνηνχλ κηα ζπιινγηζηηθή γηα 

ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ελαιιαθηηθψλ θαη είλαη ρξήζηκνη γηα ηελ θαζνδήγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο. 

Καζηζηψληαο ην κνληέιν ζρεδίαζεο (ζρήκα 38, Norman, 2002) νξαηφ, νη ρξήζηεο είλαη ζε 

ζέζε εχθνια (ινγηθά) λα ζπκπεξάλνπλ πνηεο ελέξγεηεο απαηηνχληαη. Οη πνιηηηζκηθνί 

πεξηνξηζκνί είλαη νη ζπκβάζεηο πνπ έρεη αλαπηχμεη ην άηνκν κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη νη 

νπνίεο απνηξέπνπλ νξηζκέλεο ελέξγεηεο, ελψ ελζαξξχλνπλ άιιεο. Οη ζπκβάζεηο δελ είλαη 

απζαίξεηεο, εμειίζζνληαη, πηνζεηνχληαη δχζθνια απφ ηα άηνκα, θη άιιν ηφζν δχζθνια 

μεπεξληνχληαη.  
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Παξάιιεια, είλαη πνιχ θξίζηκε ε δηαζθάιηζε ηεο εηιηθξηλνχο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ 

ρξήζηε θαη ηνπ πξντφληνο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε αηζζεηηθή δελ πξννξίδεηαη γηα λα 

παξαπιαλήζεη ην ρξήζηε θαη ν ζρεδηαζηήο κε ηελ πξφβιεςε ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ ρξήζηε 

πξέπεη λα ελζσκαηψζεη ζηελ αηζζεηηθή απφθαζή ηνπ φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ζα ηηο 

ηθαλνπνηήζνπλ (ηηο πξνζδνθίεο) θαη ηειηθά ζα νδεγήζνπλ ζηελ αηζζεηηθή επραξίζηεζή ηνπ. 

Η αξρή ηεο βέιηηζηεο αληηζηνηρίαο, (Hekkert, 2006) σο αξρή αηζζεηηθήο επραξίζηεζεο, 

αθνξά νπζηαζηηθά ηελ εηιηθξηλή ζρεδίαζε, φπνπ ε νκνηνγέλεηα θαη ε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ 

αηζζεηήξησλ κελπκάησλ θαη αληηιήςεσλ πξνάγεη ηε ζπλνιηθή αηζζεηηθή εκπεηξία. Γηα απηφ 

ην ζθνπφ επίζεο, ηα ελλνηνινγηθά κνληέια πνπ πξνηείλεη ν Norman (2002) (ζρήκα 38), φπσο 

θαη ηα επηά ζηάδηα ηεο δξάζεο κε έλα πξντφλ (ζρήκα 39, the seven stages of action) (Norman, 

2002) κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ην ζρεδηαζηή 

πγθεθξηκέλα, ηα λνεηηθά κνληέια είλαη δνκέο γλψζεο πνπ νη άλζξσπνη αλαπηχζζνπλ 

γηα λα θαηαλνήζνπλ ηνλ θφζκν θαη λα εμεγήζνπλ ηελ εκπεηξία θαη κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ 

σο ελλνηνινγηθά δηαζηήκαηα, φπνπ νη αηζζεηήξηεο πιεξνθνξίεο είλαη δνκεκέλεο θαη 

ιεηηνπξγνχλ ζαλ βάζε γηα ηηο ηδέεο θαη ηηο έλλνηεο. Με άιια ιφγηα, πξφθεηηαη γηα 

αλαπαξαζηάζεηο γλψζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ άλζξσπν γηα ηελ νξγάλσζε ηεο 

εκπεηξίαο ηνπ ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ θαη ηα αληηθείκελα κε ηα νπνία αιιειεπηδξά. Οη 

άλζξσπνη θαηαλννχλ θαη αιιειεπηδξνχλ κε ηα πξντφληα θαη ην πεξηβάιινλ, ζπγθξίλνληαο ηα 

απνηειέζκαηα ησλ λνεηηθψλ κνληέισλ ηνπο κε ηα πξαγκαηηθά πξντφληα θαη ην πεξηβάιινλ. 

Όηαλ ηα πξνζδνθψκελα κε ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ηαπηίδνληαη, ηφηε ην λνεηηθφ 

κνληέιν είλαη αθξηβέο θαη πιήξεο. ην πεδίν ηεο ζρεδίαζεο, ν Norman (2002) ζπδεηά πψο 

έλαο ζρεδηαζηήο πξέπεη λα παξέρεη έλα ελλνηνινγηθφ κνληέιν (conceptual model) πνπ κπνξεί 

λα γίλεη θαηαλνεηφ απφ ην ρξήζηε θαη δηαθξίλεη ηξεηο πηπρέο ησλ λνεηηθψλ κνληέισλ: 

 Σν κνληέιν ζρεδίαζεο 

 Σν κνληέιν ηνπ ρξήζηε 

 Η εηθφλα ηνπ ζπζηήκαηνο 

 

ρήκα 38: Δλλνηνινγηθά Μνληέια (Norman, 2002) 
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Σν κνληέιν ζρεδίαζεο είλαη ην ελλνηνινγηθφ κνληέιν ηνπ ζρεδηαζηή θαη ην κνληέιν 

ηνπ ρξήζε είλαη απηφ πνπ αλαπηχζζεηαη απφ ην ρξήζηε γηα λα θαηαιάβεη θαη λα εμεγήζεη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ιδαληθά, ην κνληέιν ζρεδίαζεο θαη ην κνληέιν ηνπ ρξήζηε 

πξέπεη λα είλαη ηζνδχλακα. Απηφ φκσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη δχζθνιν λα επηηεπρζεί, 

δεδνκέλνπ φηη ε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ ρξήζηε θαη ηνπ ζρεδηαζηή πξαγκαηνπνηείηαη κέζα 

απφ ην ζχζηεκα. Χο εθ ηνχηνπ, ε εηθφλα ησλ ζπζηεκάησλ (π.ρ. ε εκθάληζε, νη ιεηηνπξγίεο, νη 

απνθξίζεηο, ηα εγρεηξίδηα) είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο θαη ν ζρεδηαζηήο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη 

φηη ππάξρεη ζπλέπεηα κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πξντφληνο, ψζηε λα θέξεη ηελ θαηάιιειε 

εηθφλα. Βάζεη ησλ Lidwell et al. (2003) πξνηείλεηαη πσο νη ζρεδηαζηέο κπνξνχλ λα 

απνθηήζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην κνληέιν ηνπ ρξήζηε, κέζσ πξνζσπηθήο ρξήζεο ηνπ 

πξντφληνο, νκάδσλ εζηίαζεο (focus groups) θαη άκεζεο παξαθνινχζεζεο αηφκσλ πνπ 

αιιειεπηδξνχλ κε ην πξντφλ ή κε παξφκνηα πξντφληα. 

Δπηπιένλ, ηα επηά ζηάδηα ηεο δξάζεο (Norman, 2002) απνηεινχλ έλα ρξήζηκν 

βνήζεκα γηα ην ζρεδηαζηή, γηαηί παξέρνπλ κηα βαζηθή ιίζηα εξσηεκάησλ πνπ πξέπεη λα 

εμαζθαιίζεη, ψζηε λα γεθπξψλεηαη ην ράζκα ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο εθηέιεζεο (gulfs of 

evaluation and execution). Σν ράζκα ηεο εθηέιεζεο αθνξά ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

πξνζέζεσλ ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ δξάζεσλ πνπ επηηξέπεη ην πξντφλ λα εθηειεζηνχλ. Σν 

ράζκα ηεο αμηνιφγεζεο αληαλαθιά ην κέγεζνο ηεο πξνζπάζεηαο πνπ πξέπεη λα θαηαβάιιεη ν 

ρξήζηεο γηα λα εξκελεχζεη ηε θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ πξντφληνο θαη λα πξνζδηνξίζεη ην 

βαζκφ πνπ εθπιεξψζεθαλ νη πξνζδνθίεο θαη νη πξνζέζεηο ηνπ. Η ιίζηα ησλ εξσηεκάησλ 

παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 40, ελψ ηα επηά ζηάδηα ηεο δξάζεο ζηα νπνία ζηεξίδεηαη ζην 

ζρήκα 39. πλνιηθά, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 40, νη εξσηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ βάζεη θάζε 

ζηαδίνπ ηεο δξάζεο ζπκππθλψλνληαη ζηηο ζρεδηαζηηθέο αξρέο γηα ηελ επρξεζηία θαη ηελ 

θαηαλφεζε (δείηε §2.10, Norman, 2002).  
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ρήκα 39: Σα επηά ζηάδηα ηεο δξάζεο (Norman, 2002) 

 

ρήκα 40: Υξεζηκνπνηώληαο ηα επηά ζηάδηα ηεο δξάζεο γηα λα ζέζεη ν ζρεδηαζηήο εξσηήκαηα 

θαηά ηε δεκηνπξγηθή δηεξγαζία (Norman, 2002) 

πλνςίδνληαο, ζην πξψην βήκα ηεο δεκηνπξγηθήο δηεξγαζίαο εθαξκφδνληαη απαηηήζεηο 

θαη πεξηνξηζκνί πνπ πξνθχπηνπλ είηε απφ ηελ πξνηηζέκελε ιεηηνπξγία ηνπ εθάζηνηε 

πξντφληνο, είηε απφ άιινπο παξάγνληεο επηξξνήο, φπσο ην εκπνξηθφ ζήκα ή νη δηαζέζηκεο 

κέζνδνη παξαγσγήο. Απφ ηελ επηβνιή απηψλ ησλ απαηηήζεσλ νπζηαζηηθά αλαδεκηνπξγείηαη 

ν ρψξνο ησλ ζρεδηαζηηθψλ κεηαβιεηψλ ηεο δηεξεπλεηηθήο δηεξγαζίαο. 

Σν αθφινπζν βήκα, απηφ ηεο δεκηνπξγίαο ηδεψλ, απνηειεί έλα ζηάδην ζρεδίαζεο πνπ 

μεθηλάεη κε ηε ζχιιεςε ηδεψλ, νη νπνίεο πξνζεγγίδνπλ ην πξντφλ αξρηθά ζε έλα αθαηξεηηθφ 

επίπεδν. Καζψο εμειίζζεηαη ε ζρεδίαζε, θηιηξάξνληαη νη δηάθνξεο ηδέεο θαη κεηψλνληαη ζε 

αξηζκφ, κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδνληαη νη επηθξαηέζηεξεο πξνηάζεηο πνπ ζρεδηάδνληαη ζηε 

ιεπηνκέξεηα. ην ζηάδην ηεο νινθιήξσζεο ηεο απεηθφληζεο, δεκηνπξγνχληαη πξσηφηππα ηνπ 

πξντφληνο, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηα πεηξάκαηα επαιήζεπζεο ηεο 

αηζζεηηθήο ηνπ πξντφληνο κε ηνπο ρξήζηεο. Η πξσηνηππνπνίεζε απνηειεί ηε θπζηθή 

κνληεινπνίεζε ησλ ζρεδηαζηηθψλ πξνηάζεσλ γηα ην πξντφλ θαη ζπληζηά ην ζηάδην θαηά ην 
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νπνίν νη ηδέεο (concepts) απνθηνχλ κνξθή, απνδίδνπλ ηηο δηαζέζηκεο ιεηηνπξγίεο ηνπο θαη 

εμππεξεηνχλ ζηελ αμηνιφγεζε απφ ηα άηνκα. Δπηζεκαίλεηαη, πσο εθ’ φζνλ ε αηζζεηηθή 

ιακβάλεηαη σο εκπεηξία, ζηα πεηξάκαηα απνθιείεηαη ην ελδερφκελν κηαο απιήο νπηηθήο 

εμέηαζεο ησλ πξντφλησλ απφ ηνπο ρξήζηεο, δηφηη ε αηζζεηηθή πξνθχπηεη απφ ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη γλσζηηθή αιιειεπίδξαζε ηνπ ρξήζηε κε έλα πξντφλ. Δπηπιένλ, 

πξνηείλεηαη ηα πξσηφηππα λα είλαη ηζνδχλακα ζηε κνξθή, ηε ιεηηνπξγηθφηεηα, ην επίπεδν 

ιεπηνκέξεηαο θαη ην βαζκφ αιιειεπίδξαζεο πνπ επηηξέπνπλ. 

Καηά ηε δηεμαγσγή ησλ πεηξακάησλ ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξσηνηχπσλ ησλ 

πξντφλησλ, ζηφρνο είλαη ε αλίρλεπζε θαη ε εμέηαζε ηεο αβεβαηφηεηαο ησλ αηφκσλ θαηά ηελ 

αιιειεπίδξαζε κε ην πξντφλ. Οη νδεγνί πνπ δηέπνπλ ηελ εμέιημε απηήο ηεο αμηνιφγεζεο 

κέζσ πεηξακάησλ είλαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ πξντφληνο. Ο ζρεδηαζηήο ζε απηφ ην ζηάδην 

πξνηείλεηαη λα δηεξεπλήζεη ην ελδερφκελν χπαξμεο αβεβαηφηεηαο θαη λα δηαθξίλεη ηηο 

παξακέηξνπο πνπ ηελ πξνθαινχλ, ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηηο πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ έρεη 

ζέζεη. 
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5.3 πκπεξάζκαηα 

Η κεζνδνινγία (ζρήκα 41) πνπ πξνηείλεηαη επηρεηξεί λα απνηειέζεη κηα πξαθηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο αηζζεηηθήο, εληζρχνληαο ηε δηνξαηηθφηεηα ζρεηηθά κε ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο 

απνθξίζεηο ησλ αλζξψπσλ θαη ηελ εξκελεία ηνπο, θαζψο θαη ελζσκαηψλνληαο δηαδηθαζίεο 

πνπ πξνζπαζνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ζπζηεκαηηθά ην ζρεδηαζηή ζηε ιήςε ηεο αηζζεηηθήο 

απφθαζεο ζηε ζρεδηαζηηθή δηεξγαζία. πλίζηαηαη απφ κία επηιεθηηθή ζχλζεζε δηαδηθαζηψλ 

ησλ πθηζηάκελσλ κεζνδνινγηψλ πνπ ζπδεηήζεθαλ ζην Κεθ. 4, θαζψο επίζεο θαη απφ θάπνηα 

επηπξφζζεηα βήκαηα πνπ πξνηείλνληαη απφ ηελ παξνχζα κειέηε. πγθεθξηκέλα, 

πηνζεηήζεθαλ θαη θαηφπηλ ζπλδπάζηεθαλ κεηαμχ ηνπο δηαδηθαζίεο ηνπ γεληθνχ κνληέινπ 

ιεηηνπξγίαο ηεο κεζφδνπ «Kansei Engineering» (Schütte et al., 2004) (§4.1.3) θαη ηεο 

κεζφδνπ ησλ Breemen et al. (1998) (§4.2), ελψ παξάιιεια εθαξκφζηεθαλ ζηνηρεία ηεο 

κεζνδνινγίαο ηνπ Liu (2003) (§4.3).  

 

ρήκα 41: Η κεζνδνινγία δηπιήο θαηεύζπλζεο πνπ ελζσκαηώλεη ηελ αηζζεηηθή απόθαζε ηνπ 

ζρεδηαζηή 
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Ο δηαρσξηζκφο ηεο ζε δηεξεπλεηηθή θαη δεκηνπξγηθή δηεξγαζία δελ είλαη απζαίξεηνο, 

αιιά ζπκβαδίδεη κε ηε θηινζνθία θάζε ζρεδηαζηηθήο δηεξγαζίαο πνπ ζε αδξέο γξακκέο 

ζπγθξνηείηαη απφ ηα ζηάδηα ηεο έξεπλαο, αλάιπζεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηα επηκέξνπο 

βήκαηά ηνπο. Απηά ηα βήκαηα ζηελ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία δελ απεηθνλίδνπλ ζηαηηθέο 

αξρέο θαη νδεγίεο, αιιά πξνζπαζνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ηε ζεκαζία ηνπ ππνθεηκέλνπ πνπ 

εκπιέθεηαη ελεξγά, φπσο θαη ηεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο, ηεο νπνίαο ην πεξηερφκελν 

θαζνξίδεηαη απφ ην ππνθείκελν.   

Παξάιιεια, εθ’ φζνλ ζηφρνο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε ππνζηήξημε ησλ 

ζρεδηαζηψλ ζηελ αηζζεηηθή απφθαζε κε ηελ πξφηαζε κηαο κεζνδνινγίαο ζρεδίαζεο, θαζ’ 

φιε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα δηαηχπσζήο ηεο ζπκπεξηιήθζεθαλ νη πξνζέζεηο ησλ ζρεδηαζηψλ, 

νη πεξηνξηζκνί θαη νη απαηηήζεηο πνπ ηίζεληαη θαη απεηθνλίδνληαη ζηα βήκαηα θαη ησλ δχν 

δηεξγαζηψλ. Οη πξνζέζεηο ησλ ζρεδηαζηψλ, θαζψο θαη νη ζρεδηαζηηθέο απαηηήζεηο 

εληζρχζεθαλ κέζα απφ ηε δηεξεχλεζε θαη ηελ πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

απφθξηζεο θαη πξφβιεςεο ησλ πξνζδνθηψλ ησλ αλζξψπσλ – ρξεζηψλ πνπ εθηειείηαη ζηελ 

πξψηε δηεξγαζία, ηε δηεξεπλεηηθή.  

Ο ζπγθεξαζκφο ηεο γλψζεο ηνπ ηξφπνπ πνπ ιακβάλεηαη ε αηζζεηηθή απφθαζε, πνπ 

ζπδεηήζεθε ζην 2
ν
 θεθάιαην, κε ηελ θαηαλφεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ δηακνξθψλνπλ, 

επηδξνχλ θαη πξνθαινχλ ηελ αηζζεηηθή απφθξηζε θαη εκπεηξία ηνπ αηφκνπ, απνηειεί ηνλ 

ππξήλα ηεο πξνηεηλφκελεο κεζνδνινγίαο. πγθεθξηκέλα, ζηε δηεξεπλεηηθή δηεξγαζία 

επηρεηξείηαη ε ζπγθέληξσζε θαη ε πνζνηηθνπνίεζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ απνθξίζεσλ θαη 

ησλ θξίζηκσλ αηζζεηηθψλ δηαζηάζεσλ θαη αθνινπζεί ε αληηζηνίρηζε θαη ε δεκηνπξγία 

ζπζρεηίζεσλ κε ηδηφηεηεο θαη ζρεδηαζηηθέο κεηαβιεηέο ηνπ πξντφληνο. Η δηεξεπλεηηθή 

δηεξγαζία απνζθνπεί λα εθζέζεη ζηνπο ζρεδηαζηέο ηηο θαηαλαισηηθέο πξνηηκήζεηο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιαηζίσλ πνπ πξφθεηηαη λα ηνπνζεηεζεί ην ππφ ζρεδίαζε πξντφλ. ηε 

δεκηνπξγηθή δηεξγαζία ηίζεληαη εθείλνη νη ζρεδηαζηηθνί πεξηνξηζκνί, νη ιεηηνπξγηθέο 

απαηηήζεηο θαη νη παξάγνληεο επηξξνήο θαη κεηξηαζκνχ πνπ ζπδεηήζεθαλ ζην Κεθ. 2, θαζψο 

θαη ε γλψζε ζρεηηθά κε ηε δηάθξηζε ησλ πιαηζίσλ (ρξήζεο, θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ, αγνξάο) 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάδπζε ηεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο. Δπηπιένλ, αμηνπνηήζεθαλ αηζζεηηθέο 

αξρέο πνπ δηαηππψλνληαη απφ ηνλ Pham (1999) (§4.5) θαη νη νπνίεο παξά ηε δηαπίζησζε φηη 

αθνξνχλ πεξηζζφηεξν ηελ ελίζρπζε ηεο νπηηθήο απεηθφληζεο, ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηε 

δηακφξθσζε κηαο πξψηεο ζεηηθήο εληχπσζεο θαη θαη’ επέθηαζε απνδνρήο ηνπ εθάζηνηε 

πξντφληνο. Γηα απηφ ην ιφγν, ελζσκαηψλνληαη ζηε δηεξεπλεηηθή δηεξγαζία θαη ππνινγίδνληαη 

ζπλδπαζηηθά κε ηηο αξρέο αηζζεηηθήο επραξίζηεζεο πνπ πξνηείλεη ν Hekkert (2006) (§1.4.2), 

νη νπνίεο αλαδεηθλχνπλ δνκέο θαη ηδηφηεηεο πνπ ε αηζζεηηθή αμία ηνπο είλαη πνιχ πηζαλφ λα 

αλαγλσξηζηεί απφ φινπο ηνπο αλζξψπνπο. Απηέο νη αηζζεηηθέο αξρέο βαζίδνληαη ζε 

θαζνιηθνχο ςπρνινγηθνχο κεραληζκνχο θαη ζηελ έλλνηα ηεο πξνζαξκνγήο πνπ πξνζδηνξίδεη 
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ηελ αλζξψπηλε θχζε. πγρξφλσο, ηα λνεηηθά κνληέια θαη ηα επηά ζηάδηα ηεο δξάζεο ηνπ 

Norman (2004) πξνηάζεθαλ σο ζρεδηαζηηθά βνεζήκαηα πνπ πξφθεηηαη λα εληζρχζνπλ ην 

ζρεδηαζηή θαηά ηε δεκηνπξγία ηεο κνξθήο ηνπ πξντφληνο.   

Η κεζνδνινγία απαηηεί πεξαηηέξσ έιεγρν γηα ηελ επάξθεηά ηεο σο πξνο ηελ πξνψζεζε 

ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ηνπ ζρεδηαζηή, φπσο θαη απαηηεί επαιήζεπζε ησλ 

βεκάησλ θαη ησλ δηεξγαζηψλ ηεο ζε πξαγκαηηθά ζρεδηαζηηθά δεηήκαηα πνπ ιακβάλνληαη 

αηζζεηηθέο απνθάζεηο. πγθεθξηκέλα, ε αθνινπζία ησλ βεκάησλ ηεο δεκηνπξγηθήο 

δηεξγαζίαο δελ είλαη δεζκεπηηθή θαη ρξήδεη επαλεμέηαζεο. Γηα παξάδεηγκα, είλαη θαλεξφ πσο 

δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηελ εθαξκνγή ησλ ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ θαη ζρεδηαζηηθψλ 

πεξηνξηζκψλ απφ ην πξψην θηφιαο βήκα ηεο δεκηνπξγηθήο δηεξγαζίαο, επηινγή πνπ 

ελδερνκέλσο δελ ηθαλνπνηεί ή δελ είλαη θαηάιιειε γηα νξηζκέλεο ζρεδηαζηηθέο δηεξγαζίεο. 

Χζηφζν, ζηελ παξνχζα κειέηε ε δηεξεχλεζε γηα ηνλ ηξφπν ιήςεο ησλ αηζζεηηθψλ 

απνθάζεσλ (δείηε Κεθ. 2) ππνγξάκκηζε ηε ζεκαζία θαη ηελ επηξξνή απηψλ ησλ απαηηήζεσλ 

θαη γηα απηφ θξίζεθε ζθφπηκε ε έληαμή ηνπο θαη ν ππνινγηζκφο ηνπο απφ ην πξψην βήκα ηεο 

δεκηνπξγηθήο δηεξγαζίαο. 

Δπηπιένλ, ζε νξηζκέλα βήκαηα θπξίσο ηεο δηεξεπλεηηθήο δηεξγαζίαο πξνηάζεθε ε 

εθαξκνγή δηαθφξσλ εηδψλ επηζηεκνληθψλ αλαιχζεσλ γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηε κείσζε ηνπ 

ζπλφινπ ησλ δεδνκέλσλ πνπ απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλε γλψζε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. 

Δπνκέλσο, ε κεζνδνινγία ελδερνκέλσο επηθξηζεί ζηε βάζε ηεο απιφηεηαο ζηελ εθαξκνγή 

ηεο απφ ηνπο ζρεδηαζηέο. 

Γεγνλφο είλαη πσο δελ εμαληινχληαη νχηε νη ηξφπνη ελίζρπζεο ηνπ ζρεδηαζηή ζηε ιήςε 

ηεο αηζζεηηθήο απφθαζεο, νχηε νη ηξφπνη πξφβιεςεο θαη πξνζδηνξηζκνχ ησλ αηζζεηηθψλ 

απνθξίζεσλ θαη πξνηηκήζεσλ ησλ αλζξψπσλ. Χζηφζν, ε κεζνδνινγία κπνξεί λα 

εκπινπηηζηεί θαη λα επεθηαζεί, έηζη ψζηε λα απνηειεί κηα πην νινθιεξσκέλε πξαθηηθή 

πξνζέγγηζε θαη θπξίσο λα πξνζαξκνζηεί κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα αληαπνθξηζεί κε πηζαλψο 

κεγαιχηεξε επηηπρία ζην δπλακηθφ θαη ππνθεηκεληθφ ραξαθηήξα ηεο αηζζεηηθήο.   
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πκπεξάζκαηα 

Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία επηρείξεζε λα πξνζεγγίζεη έλα πνιχπινθν δήηεκα, 

ηελ αηζζεηηθή απφθαζε, θαζψο θαη ηε ζεκαζία ηεο ζηε ζρεδηαζηηθή δηεξγαζία. Η αηζζεηηθή 

ζηνλ ρψξν ηεο ζρεδίαζεο αλαδχεηαη ζε κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο παξακέηξνπο πνπ 

ζπζρεηίδεηαη πιένλ πέξα απφ ηελ εθάζηνηε κνξθή ηνπ ζρεδηαζκέλνπ πξντφληνο ηφζν κε ηελ 

δπλαηφηεηα ρξήζεο φζν θαη ηελ επρξεζηία, ελψ δελ είλαη ιίγεο εθείλεο νη κειέηεο πνπ ηελ 

ζεσξνχλ θαζνξηζηηθή ζηε δηακφξθσζε ηεο πξψηεο εληχπσζεο θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ 

ρξήζηε κε ην ζρεδηαζκέλν αληηθείκελν. 

ην 1
ν
 θεθάιαην, κέζα απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο ηζηνξίαο ηεο έλλνηαο ηεο αηζζεηηθήο 

σο θηινζνθηθφο θιάδνο, θαζψο θαη απφ ηελ εθηελή ζπδήηεζε δχν δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ 

εμέηαζήο ηεο (θηινζνθηθή θαη εκπεηξηθή πξνζέγγηζε), επηρεηξήζεθε ε αλάδεημε ηνπ 

ππνθεηκεληθνχ θαη πνιπδηάζηαηνπ ραξαθηήξα ηεο, φπσο θαη ηεο χπαξμεο ζθνπηκφηεηαο θαηά 

ηελ αηζζεηηθή αληηκεηψπηζε ελφο αληηθεηκέλνπ. Δπηπιένλ, ζηελ πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο θαη 

εξκελείαο ηεο θχζεο ησλ αλζξψπηλσλ αηζζεηηθψλ πξνηηκήζεσλ θαη ηνπνζεηήζεσλ, 

αλαιχζεθαλ νη αξρέο ηεο αηζζεηηθήο επραξίζηεζεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ έλλνηα ηεο 

πξνζαξκνγήο. Σν ζχλνιν ησλ αξρψλ ηεο αηζζεηηθήο επραξίζηεζεο απνηειείηαη απφ ηηο εμήο 

αξρέο: 

 Μέγηζηε επίδξαζε κε ηα ειάρηζηα κέζα 

 Δλφηεηα ζηελ πνηθηιία (Unity in variety) 

 Most Advanced Yet Acceptable (MAYA)  

 Βέιηηζηε αληηζηνηρία (Optimal match) 

πνπ ζεσξνχληαη ηθαλέο ζε έλα βαζκφ λα εξκελεχζνπλ θαη λα πξνβιέςνπλ ηηο 

αηζζεηηθέο πξνηηκήζεηο θαη απνθξίζεηο ησλ αλζξψπσλ.  Γηα απηφ ην ιφγν, άιισζηε, 

ζπζηάζεθε ε εθαξκνγή ηνπο θαη ε ελζσκάησζή ηνπο ζηελ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία. 

Δλ ζπλερεία, γηα  ηελ νξηνζέηεζε θαη θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο αηζζεηηθήο ζην πεδίν 

ηεο ζρεδίαζεο ππνζηεξίρηεθε ε ζεψξεζή ηεο σο εκπεηξία πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηελ 

πξνζέγγηζε ησλ πξαγκαηηζηψλ, ηεο νπνίαο θχξηνο εθθξαζηήο είλαη ν Dewey. χκθσλα κε 

απηή ηελ πξνζέγγηζε, ε αηζζεηηθή αλαδχεηαη κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ 

ρξήζηε θαη ηνπο πεξηβάιινληνο θαη γίλεηαη αληηιεπηή απφ ηνλ άλζξσπν σο έλα ζπλνιηθφ 

απνηέιεζκα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γλσζηηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη αληηιεπηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ, πέξαλ ησλ αηζζεηεξηαθψλ. Με άιια ιφγηα, ε αηζζεηηθή 

αληηκεησπίδεηαη σο κηα πην επξεία έλλνηα, ζπγθξηηηθά κε ηε ζηελή νξηνζέηεζή ηεο σο νπηηθή 

απεηθφληζε θαη νκνξθηά.  
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Αθνινχζσο, βαζηθφ κέιεκα ηνπ 2
νπ

 θεθαιαίνπ ήηαλ ν εληνπηζκφο ησλ παξαγφλησλ 

πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηε ιήςε ηεο αηζζεηηθήο απφθαζεο απφ ην ζρεδηαζηή κέζα απφ 

ηελ επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία ηφζν απφ ηελ πεξηνρή ηεο ζρεδίαζεο πξντφλησλ φζν θαη απφ 

ηελ πεξηνρή ηεο αιιειεπίδξαζεο αλζξψπνπ ππνινγηζηή. πγθεθξηκέλα, επηρεηξήζεθε ε 

εμαθξίβσζε ησλ πξνζέζεσλ ησλ ζρεδηαζηψλ πνπ παξαθηλνχλ θαη βαζίδνπλ ηηο αηζζεηηθέο 

απνθάζεηο ηνπο. Μεηαμχ απηψλ ζπγθαηαιέρζεθαλ θπξίσο: 

 ε αηζζεηηθή απφθαζε πξνζαλαηνιηζκέλε ηελ αγνξά θαη ηνλ θαηαλαισηή πνπ 

ζπλνςίδεηαη ζηελ πξφζεζε λα θαηαζηαζεί έλαο θαζνξηζκέλνο άλζξσπνο, αγνξαζηήο 

θαη ρξήζηεο ηνπ πξντφληνο, έηζη ψζηε ε κνξθή ηνπ πξντφληνο λα πξνθχπηεη απφ ηηο 

εθηηκήζεηο ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ ρξεζηψλ 

 ν θαζνξηζκφο ηεο κνξθήο ηνπ πξντφληνο βάζεη ηεο ιεηηνπξγίαο πνπ πξφθεηηαη λα 

παξέρεη (form follows function)  

 νη πξνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνλ ηξφπν πνπ νη θαηαλαισηέο ζα βηψζνπλ ηε κνξθή 

ηνπ πξντφληνο θαη, πην ζπγθεθξηκέλα, νη δεισκέλεο εθείλεο πξνζέζεηο ησλ 

ζρεδηαζηψλ λα απνζπάζνπλ ζπγθεθξηκέλεο ςπρνινγηθέο θαη ζπκπεξηθνξηζηηθέο 

απνθξίζεηο απφ ηνπο θαηαλαισηέο θαη 

 ε πξφζεζε γηα νκνηφηεηα ή δηαθνξνπνίεζε απφ ηα αληαγσληζηηθά πξντφληα 

πγρξφλσο φκσο δηαπηζηψζεθε πσο νη ζρεδηαζηέο δε κεηαθξάδνπλ ειεχζεξα ηηο 

αηζζεηηθέο πξνζέζεηο ηνπο ζε νπνηαδήπνηε κνξθή επηιέγνπλ, επεηδή ε παξαγσγή ηεο κνξθήο 

ζηε ζρεδηαζηηθή δηεξγαζία παξαθηλείηαη θαη πεξηνξίδεηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο. 

Τπάξρνπλ παξάγνληεο πνπ παξαθηλνχλ ηηο αηζζεηηθέο πξνζέζεηο θαη άιινη πνπ πεξηνξίδνπλ 

ηηο κνξθέο ησλ πξντφλησλ πνπ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ 

παξαγφλησλ πνπ ζεσξνχληαη παξαθηλεηηθνί ή πεξηνξηζηηθνί πνηθίιεη κεηαμχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ εξγαζηψλ, κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ζηαδίσλ ηεο ζρεδηαζηηθήο δηεξγαζίαο θαη 

κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπκκεηερφλησλ. Η ηαμηλφκεζε ηνπο πξαγκαηνπνηήζεθε ζχκθσλα 

κε ηηο πεγέο απφ ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη: ιεηηνπξγία θαη ρξήζε, αμίεο θαη θιεξνλνκηά ησλ 

εκπνξηθψλ ζεκάησλ, θαλφλεο θαη θαλνληζκνί, ηερλνινγία θαη ζπζηαηηθά ζηνηρεία, 

δηαδηθαζίεο παξαγσγήο θαη δαπάλεο, δηαλνκή θαη ιηαληθή πψιεζε. πλήζσο νη ζρεδηαζηέο 

έρνπλ πεξηνξηζκέλν έιεγρν επί απηψλ ησλ παξαγφλησλ, θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα 

έρεη κηα ζεκαληηθή επηξξνή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε κνξθή ησλ πξντφλησλ εξκελεχεηαη. Ο 

βαζκφο ζηνλ νπνίν πξνζέζεηο ησλ ζρεδηαζηψλ θπξηαξρνχλ, εμαξηάηαη ηειηθά απφ ηε δχλακε 

ησλ αξρηθψλ ηδεψλ ηνπο θαη ηελ αλζεθηηθφηεηά ηνπο έλαληη ησλ επηξξνψλ πνπ βξίζθνληαη 

πέξα απφ ηνλ έιεγρφ ηνπο.  Δπηπξφζζεηα, δείρηεθε πσο νη ηξφπνη νπηηθήο αλαπαξάζηαζεο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ζρεδηαζηέο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ηδεψλ ηνπο επεξεάδνπλ ηελ 

πξνθχπηνπζα κνξθή ησλ πξντφλησλ κε ηξεηο δηαθεθξηκέλνπο ηξφπνπο. Αξρηθά, νη 

αλαπαξαζηάζεηο επηηξέπνπλ ζηνπο ζρεδηαζηέο λα εξεπλήζνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ 
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πξνζέζεψλ ηνπο θαη ησλ κνξθψλ κε ηηο νπνίεο απηέο κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ (δηεξεπλεηηθέο 

ζπλέπεηεο). Δπηπιένλ, νη ζρεδηαζηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο αλαπαξαζηάζεηο γηα λα πείζνπλ ηνπο 

άιινπο ελδηαθεξφκελνπο φηη νη πξνζέζεηο ηνπο είλαη θαηάιιειεο θαη φηη νη πξνηεηλφκελεο θαη 

πξνθχπηνπζεο κνξθέο εθθξάδνπλ εθείλεο ηηο πξνζέζεηο απνηειεζκαηηθά (ξεηνξηθέο 

ζπλέπεηεο). Σξίηνλ, νη δηαθνξεηηθέο κέζνδνη αλαπαξάζηαζεο θαζνξίδνπλ ζπρλά απφ κφλεο 

ηνπο ηηο κνξθέο ησλ πξντφλησλ πνπ είλαη πην πηζαλφ λα πξνηαζνχλ (αηηηνθξαηηθέο ζπλέπεηεο).  

Σέινο, δηαηππψζεθε ην ζχλνιν ησλ ζρεδηαζηηθψλ νδεγηψλ πνπ πξνηείλεη ν Norman 

(2002), ελψ ζπκβάιιεη πεξηζζφηεξν ζηε βειηίσζε ηεο επρξεζηίαο, πξνζδηνξίδεη ζε κεγάιν 

βαζκφ ηηο αηζζεηηθέο απνθάζεηο ησλ ζρεδηαζηψλ. Οη ζρεδηαζηηθέο νδεγίεο πνπ πεξηγξάθεθαλ 

είλαη ε νξαηφηεηα (visibility), ε αλαηξνθνδφηεζε (feedback), νη πεξηνξηζκνί (constraints), ηα 

«mappings», ε ζπλέπεηα (consistency) θαη ηα «affordances». Μέζα απφ ηελ πξνζπάζεηα 

θαηαγξαθήο φισλ εθείλσλ ησλ παξαγφλησλ, ζηνηρείσλ, θξηηεξίσλ θαη ζρεδηαζηηθψλ νδεγηψλ 

ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη, επεξεάδνληαη, θηλεηνπνηνχληαη ή πεξηνξίδνληαη, θαζψο θαη ησλ 

ζηφρσλ θαη ησλ πξνζέζεσλ πνπ δηαζέηνπλ νη ζρεδηαζηέο, ζηφρνο ήηαλ ε απνδφκεζε ηεο 

αηζζεηηθήο απφθαζεο θαη ε αλάδεημή ηεο ζε κηα δηεξγαζία πνπ εθηειείηαη, θάζε άιιν παξά 

απζαίξεηα ή απνθιεηζηηθά εκπεηξηθά. 

Πεξαηηέξσ, ε κειέηε επηθεληξψζεθε ζηελ πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ηεο έλλνηαο ηεο 

εκπεηξίαο ησλ ρξεζηψλ (user experience), δηεξεπλψληαο ηνπο παξάγνληεο απφ ηνπο νπνίνπο 

εμαξηάηαη, επεξεάδεηαη θαη δηακνξθψλεηαη. Τπνζηεξίδεηαη πσο ε εκπεηξία ησλ ρξεζηψλ 

είλαη απνηέιεζκα ηεο εζσηεξηθήο θαηάζηαζεο ελφο ρξήζηε (πξφηεξε εκπεηξία, πξνζδνθίεο, 

αλάγθεο, θίλεηξα, θ.α.), ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζρεδηαζκέλνπ πξντφληνο (πνιππινθφηεηα, 

ζθνπφο, επρξεζηία, ιεηηνπξγηθφηεηα, θ.α.) θαη ηνπ πιαηζίνπ (ή ηνπ πεξηβάιινληνο) ζην νπνίν 

ιακβάλεη ρψξα ε αιιειεπίδξαζε. Η εκπεηξία είλαη ηφζν κηα δηεξγαζία, φζν θαη έλα 

απνηέιεζκα θαη πεξηιακβάλεη κηα βαζηθή ζπλαηζζεκαηηθή ζπληζηψζα. Δπηπιένλ, 

αλαγλσξίζηεθε ε ζπζηεκαηηθή αιιαγή ηεο εκπεηξίαο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, κηα πηπρή 

ηεο εκπεηξίαο ρξεζηψλ πνπ αγλνείηαη ζπλήζσο. Σν φθεινο απφ ηελ αλάιπζε απηή  ήηαλ ε 

ελίζρπζε ηεο  θαηαλφεζεο ηνπ ηξφπνπ πνπ αληηιακβάλνληαη θαη αμηνινγνχλ ηα πξντφληα νη 

άλζξσπνη – ρξήζηεο, θαζψο θαη ν εληνπηζκφο ησλ παξαγφλησλ εξκελείαο ηεο αλζξψπηλεο 

δξάζεο πνπ ελδερνκέλσο ιακβάλνπλ ρψξα θαη επεξεάδνπλ ηε δηεξγαζία ιήςεο ηεο 

αηζζεηηθήο απφθαζεο.  

Παξάιιεια, ζην 3
ν
 θεθάιαην ζπδεηήζεθε ε αηζζεηηθή σο εκπεηξία, δειαδή σο έλα 

νινθιεξσκέλν απνηέιεζκα ζηελ αληίιεςε ηνπ ρξήζηε θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε κε έλα 

πξντφλ. Η αλάιπζε ηεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο βαζίζηεθε θπξίσο ζην πιαίζην αιιειεπίδξαζεο 

πνπ παξνπζηάδνπλ νη Locher et al. (2010), απφ ην νπνίν αλαδείρζεθε ε ζεκαζία ηεο 

ζεκαζίαο ηεο πξψηεο εληχπσζεο, γεγνλφο πνπ επζχλεηαη γηα ηελ παξαδνρή φηη κηα αλαιπηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο αηζζεηηθήο απνηειεί έλα βαζηθφ πξψην βήκα γηα κηα πξαγκαηηζηηθή 
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πξνζέγγηζε. Δπίζεο, βάζεη απηνχ ηνπ ίδηνπ πιαηζίνπ δηαπηζηψζεθε ε αηζζεηηθή εκπεηξία 

είλαη ην απνηέιεζκα κηαο δπλακηθήο, ζπλερηδφκελεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπ ίδηνπ ηνπ 

αληηθεηκέλνπ θαη ηνπ πιαηζίνπ ηνπ αλζξψπνπ (person context) πνπ αληαλαθιά ηε γλσζηηθή 

δνκή ηνπ ρξήζηε, θαζψο επίζεο θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα, ηα θίλεηξα θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

θαηάζηαζή ηνπ. Σν πιαίζην ηνπ αληηθεηκέλνπ πεξηιακβάλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο 

θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαηάζηαζεο ή ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε 

εκπεηξία κε ην αληηθείκελν θαη επεξεάδεη ηε θχζε θαη ην απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο κε 

ην αληηθείκελν. Δπηπιένλ, ππνγξακκίζηεθε πσο ν ρξφλνο παξαηήξεζεο πνπ δηαηίζεηαη γηα 

ηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ αληηθεηκέλνπ, απνηειεί έλαλ αθφκα παξάγνληα πνπ 

θαζνξίδεη ην πφζν επηθαλεηαθή ή έληνλε είλαη ε πξνζνρή πνπ δίλεηαη ζην πξντφλ.  

ην 4
ν
 θεθάιαην πξαγκαηνπνηήζεθε ε δηεξεχλεζε, ε αλάιπζε θαη ε θξηηηθή 

επηζθφπεζε νξηζκέλσλ πξαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ηεο αηζζεηηθήο. πγθεθξηκέλα, 

παξνπζηάζηεθαλ θαη θαηφπηλ ζπγθξίζεθαλ κεηαμχ ηνπο δχν δηαδεδνκέλεο κεζνδνινγίεο 

πνζνηηθνπνίεζεο ηεο αηζζεηηθήο ηφζν ζε επίπεδν αμηνιφγεζήο ηεο, φζν θαη ζε επίπεδν 

ζηήξημεο ηεο ίδηαο ηεο αηζζεηηθήο απφθαζεο, ε  κέζνδνο «Kansei Engineering» θαη ε δηπιή 

δηεξγαζία έξεπλαο θαη αμηνιφγεζεο πνπ πξνηείλεη Liu (2003). Απηέο νη κεζνδνινγίεο 

απνηεινχλ πξνζπάζεηεο εξκελείαο θαη πνζνηηθνπνίεζεο ησλ αηζζεηηθψλ πξνηηκήζεσλ θαη 

απνθξίζεσλ ησλ ρξεζηψλ αληίζηνηρα. Παξά ην ελδηαθέξνλ θαη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ 

πξνζπάζεηα ζηήξημεο ηνπ ζρεδηαζηή ζηε ιήςε ηεο αηζζεηηθήο απφθαζεο, ζεσξήζεθαλ πσο 

πζηεξνχλ ζε φηη αθνξά ηελ ελζσκάησζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη ζρεδηαζηηθψλ απαηηήζεσλ θαη 

πεξηνξηζκψλ πνπ ηίζεληαη ζρεδφλ ζε θάζε ζρεδηαζηηθή δηεξγαζία. πγρξφλσο, παξαηέζεθαλ 

πξνζπάζεηεο κνληεινπνίεζεο ηεο αηζζεηηθήο πνπ επηρεηξνχλ λα κεηαηξέςνπλ ηελ αηζζεηηθή 

έλα κεηξήζηκν ζπζηαηηθφ ηεο ζρεδίαζεο, θαζηζηψληαο ηελ πην πξνζηηή ζηνπο ζρεδηαζηέο. 

Χζηφζν, ζεσξήζεθε πσο ζπκβάιινπλ πεξηζζφηεξν ζηελ νπηηθή απεηθφληζε θαη ζρεηίδνληαη 

πεξηζζφηεξν κε ηελ ελίζρπζε ηεο επρξεζηίαο θαη ηεο απφδνζεο ηνπ πξντφληνο, παξά κε ηελ 

ππνζηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο πξνζσπηθψλ εκπεηξηψλ. Παξ’ φια απηά, παξνπζηάδνπλ 

ελδηαθέξνλ, αθνχ ζπλεηζθέξνπλ ζηε δηακφξθσζε κηαο πξψηεο ζεηηθήο εληχπσζεο. Δμαηηίαο 

απηήο ηεο δηαπίζησζεο, ελζσκαηψζεθαλ ζηελ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία ζπλδπαζηηθά κε ηηο 

αξρέο ηεο αηζζεηηθήο επραξίζηεζεο πνπ ζπδεηήζεθαλ ζην 1
ν
 θεθάιαην. πλνιηθά, κέζα απφ 

απηφ ην θεθάιαην δηαθξίζεθαλ ζηνηρεία θαη δηαδηθαζίεο απφ ηηο ήδε ππάξρνπζεο 

κεζνδνινγίεο πνπ ελ ζπλερεία ν ζπγθεξαζκφο ηνπο κε λέα πξνηεηλφκελα βήκαηα ζχζηεζε ηελ 

κεζνδνινγία δηπιήο θαηεχζπλζεο πνπ ελζσκαηψλεη ηελ αηζζεηηθή απφθαζε.  

Απηή ε κεζνδνινγία πνπ πξνηάζεθε ζην ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο παξνχζαο κειέηεο 

εκθαλίδεη κηα δηεξγαζία δηπιήο θαηεχζπλζεο, ε νπνία απνηειείηαη απφ δχν δηαθεθξηκέλεο 

δηεξγαζίεο, ηε δηεξεπλεηηθή θαη ηε δεκηνπξγηθή, θαζψο θαη απφ ηα επηκέξνπο βήκαηά ηνπο. 

Αληίζεηα κε ηε κηαο θαηεχζπλζεο ζεηξηαθή αθνινπζία βεκάησλ πνπ ζπρλά παξνπζηάδνπλ νη 
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ζρεδηαζηηθέο κεζνδνινγίεο, νη δχν απηέο δηεξγαζίεο ηνπνζεηνχληαη ζε έλαλ θιεηζηφ βξφρν 

πνπ επηηξέπεη ηε ξνή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ηνπο. Οπζηαζηηθά, ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηε δηεξεπλεηηθή δηεξγαζία, ε νπνία εθηειείηαη πξψηε, εηζάγνληαη σο παξάκεηξνη θαη 

ππνζηεξίδνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο δεκηνπξγηθήο, ηεο νπνίαο ζηε ζπλέρεηα ηα απνηειέζκαηα 

επαιεζεχνληαη κέζσ πεηξακάησλ ηεο δηεξεπλεηηθήο.  

πγθεθξηκέλα, ζηε δηεξεπλεηηθή δηεξγαζία θπξηαξρεί ην άηνκν θαη επηθεληξψλεηαη 

ζηηο αληηιεπηηθέο δηεξγαζίεο, ζηελ πξφβιεςε ησλ πξνζδνθηψλ, αλαγθψλ θαη επηζπκηψλ ηνπ, 

θαζψο θαη ζηε κεηάθξαζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ απνθξίζεσλ ηνπ ζε ζρεδηαζηηθέο 

κεηαβιεηέο πξντφλησλ.  Λακβάλεη ππ’ φςηλ ην πιαίζην ηεο αγνξάο, φπσο απηφ δηαηππψζεθε 

απφ ηνπο Jaako & Mattelmaki (2003), κέζσ ησλ πεηξακάησλ κε αληηπξνζσπεπηηθά πξντφληα, 

ελψ πεξηιακβάλεη θαη ην πιαίζην ρξήζεο, ηφζν κέζσ ηεο πξνζπάζεηαο πξφβιεςεο ησλ 

αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ, φζν θαη κέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ ηδηνηήησλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπ πεξηβάιινληνο, ζε θνηλσληθφ-πνιηηηζκηθφ επίπεδν, φπσο άιισζηε ππαγνξεχεη θαη ε 

πξαγκαηηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο αηζζεηηθήο. 

Η δηεξεπλεηηθή δηεξγαζία ζπγθξνηείηαη απφ δχν μερσξηζηέο δηαδηθαζίεο, ηελ εθηέιεζε 

πεηξακάησλ κε αληηπξνζσπεπηηθά πξντφληα θαη ηελ επηζθφπεζε ιηζηψλ απφ ηδηφηεηεο πνπ 

θαηαγξάθνπλ νη ζπκκεηέρνληεο βάζεη ηεο θξηζηκφηεηαο πνπ θέξνπλ θαηά ηελ αηζζεηηθή 

αμηνιφγεζε ηνπ ππφ ζρεδίαζε πξντφληνο. Χζηφζν, νη δχν απηέο δηαδηθαζίεο θαηαιήγνπλ ζην 

ίδην ηειεπηαίν βήκα ηεο δηεξεπλεηηθήο δηεξγαζίαο, ηνλ έιεγρν. Ο έιεγρνο ζρεηηθά κε ηε 

δηαδηθαζία ησλ πεηξακάησλ αθνξά ηε δηαπίζησζε ηεο εγθπξφηεηαο ησλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ ηδηνηήησλ ησλ αληηπξνζσπεπηηθψλ πξντφλησλ απφ ηα άηνκα, 

ελψ ζε φηη αθνξά ηελ επηζθφπεζε επαιεζεχεη ηηο θξίζηκεο ηδηφηεηεο πνπ πξνέθπςαλ. Βάζεη 

ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ θξίλεηαη ε επαλάιεςε ηεο δηεξεπλεηηθήο δηεξγαζίαο. Η 

παξαδνρή ζηελ νπνία βαζίδεηαη ε δηαηχπσζε ηεο δηεξεπλεηηθήο δηεξγαζίαο, θαη ηδηαίηεξα ηεο 

εθηέιεζεο πεηξακάησλ, είλαη φηη νη ζπλαηζζεκαηηθέο απνθξίζεηο ζπληζηνχλ ηελ πξψηε χιε 

γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ αλεζπρηψλ ηνπ αηφκνπ. Γηα παξάδεηγκα, ε ηθαλνπνίεζε σο 

ζπλαηζζεκαηηθή απφθξηζε ππνζηεξίδεηαη πσο είλαη ζπλαηζζεκαηηθή ζπλέπεηα ηεο 

ζηνρεπφκελεο ρξήζεο ελφο πξντφληνο, ζπλδέεηαη κε ην ζηφρν θαη ηηο πξνζδνθίεο απηνχ ηνπ 

ζηφρνπ θαη επνκέλσο ε εμέηαζή ηεο εληζρχεη ηελ αλαγλψξηζε ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ αηφκνπ. Η 

κεηάθξαζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ απνθξίζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλα κνξθνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο πξνζπάζεηαο εληνπηζκνχ θνηλψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ζηα πξντφληα πνπ θαηαηάζζνληαη ζηηο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηεγνξίεο. Σα 

θνηλά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ησλ πξντφλησλ ζπζρεηίδνληαη κε ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ 

πξνθαινχλ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θξίζηκεο αηζζεηηθέο δηαζηάζεηο πνπ θαηαγξάθνληαη θαηά 

ηελ επηζθφπεζε εκπινπηίδνπλ ην ρψξν ησλ ζρεδηαζηηθψλ κεηαβιεηψλ.    
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Η δεκηνπξγηθή δηεξγαζία εθηειείηαη κε αληίζεηε θνξά απφ ηε δηεξεπλεηηθή, αθνχ 

αμηνπνηεί ην δηεξεπλεκέλν ρψξν ησλ ζρεδηαζηηθψλ κεηαβιεηψλ ηεο πξψηεο δηεξγαζίαο γηα λα 

δεκηνπξγήζεη ζρεδηαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα θαη ηειηθά απεηθνλίζεηο / πξσηφηππα 

πξντφλησλ πνπ επηθπξψλνληαη κε πεηξάκαηα ζε ρξήζηεο. Ο ρψξνο ησλ ζρεδηαζηηθψλ 

κεηαβιεηψλ πνπ παξέρεηαη απφ ηε δηεξεπλεηηθή δηεξγαζία θηιηξάξεηαη, αλαδεκηνπξγείηαη 

θαη επαλαπξνζδηνξίδεηαη βάζεη ησλ ζρεδηαζηηθψλ απαηηήζεσλ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ, θαζψο 

θαη ηεο πξνζσπηθήο δεκηνπξγηθφηεηαο, εκπεηξίαο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζρεδηαζηή. 

ην πξψην θηφιαο βήκα ηεο δηεξγαζίαο, ηίζεληαη νη ιεηηνπξγηθέο θαη νη ζρεδηαζηηθέο 

απαηηήζεηο, ελψ παξάιιεια πξνηείλνληαη ηέζζεξα βήκαηα σο βνεζήκαηα, ζηνρεχνληαο ζηε 

δηεπθφιπλζε ηεο εθαξκνγήο ησλ απαηηήζεσλ. Απηά ηα βήκαηα δελ ηνπνζεηνχληαη θαηά 

πξνηεξαηφηεηα θαη ζπλίζηαληαη απφ: 

 ηηο αξρέο ηεο αηζζεηηθήο επραξίζηεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αξρέο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηηο πξνζπάζεηεο κνληεινπνίεζεο ηεο αηζζεηηθήο,  

 ηνπο παξάγνληεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηάθξηζε ησλ πιαηζίσλ ζε θνηλσληθν-

πνιηηηζκηθφ, ρξήζεο θαη αγνξάο, νη νπνίνη  επεξεάδνπλ ηελ αληίιεςε, ηελ εξκελεία 

θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην πξντφλ, 

 ηα ελλνηνινγηθά κνληέια ηνπ Norman (2002), ηα νπνία αλαδεηθλχνπλ ηε ζεκαζία ηεο 

ζπλέπεηαο κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πξντφληνο, ψζηε λα θέξεη ηελ θαηάιιειε εηθφλα 

θαη 

 ηα επηά ζηάδηα ηεο δξάζεο (Norman, 2002) πνπ παξέρνπλ κηα βαζηθή ιίζηα 

εξσηεκάησλ πνπ πξέπεη ν ζρεδηαζηήο λα εμαζθαιίζεη, ψζηε λα γεθπξψλεηαη ην 

ράζκα ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο εθηέιεζεο (gulfs of evaluation and execution). 

πγρξφλσο, επηρεηξήζεθε ε εθπιήξσζε απαηηήζεσλ πνπ ηίζεληαη απφ ηηο αμίεο θαη ηελ 

θιεξνλνκηά (ηα πξντφληα πνπ έρνπλ ήδε ζρεδηαζηεί θαη εηζαρζεί ζηελ αγνξά) ηεο εηαηξηθήο 

ηαπηφηεηαο, ηνπο θαλφλεο θαη ηηο λνκηθέο ξπζκίζεηο, ηελ ηερλνινγία, ηηο δηαζέζηκεο κεζφδνπο 

παξαγσγήο, ηηο δαπάλεο, ηε δηαλνκή θαη ηε ιηαληθή πψιεζε. Απηέο νη απαηηήζεηο 

δηαρσξίζηεθαλ απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο θαη ηηο ζρεδηαζηηθέο, αθνχ βξίζθνληαη πέξα απφ ηνλ 

έιεγρν ηνπ ζρεδηαζηή θαη ηνλ ππνρξεψλνπλ, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, λα πξνζαξκφζεη ζε 

απηέο ηηο αηζζεηηθέο πξνζέζεηο θαη, θαη’ επέθηαζε ηηο αηζζεηηθέο απνθάζεηο ηνπ. 

Σν επφκελν βήκα ηεο δεκηνπξγίαο ηδεψλ απνηειεί έλα ζηάδην ζρεδίαζεο πνπ μεθηλάεη 

κε ηε ζχιιεςε ηδεψλ θαη θαζψο εμειίζζεηαη, θηιηξάξνληαη νη δηάθνξεο ηδέεο θαη κεηψλνληαη 

ζε αξηζκφ, κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδνληαη νη επηθξαηέζηεξεο πξνηάζεηο πνπ ζρεδηάδνληαη 

ζηε ιεπηνκέξεηα. ην ζηάδην ηεο νινθιήξσζεο ηεο απεηθφληζεο, δεκηνπξγνχληαη πξσηφηππα 

ηνπ πξντφληνο, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηα πεηξάκαηα επαιήζεπζεο ηεο 

αηζζεηηθήο ηνπ πξντφληνο κε ηνπο ρξήζηεο. Καηά ηε δηεμαγσγή ησλ πεηξακάησλ ζρεηηθά κε 
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ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξσηνηχπσλ ησλ πξντφλησλ, ζηφρνο είλαη ε αλίρλεπζε θαη ε εμέηαζε ηεο 

αβεβαηφηεηαο ησλ αηφκσλ θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε κε ην πξντφλ. Οη νδεγνί πνπ δηέπνπλ ηελ 

εμέιημε απηήο ηεο αμηνιφγεζεο κέζσ πεηξακάησλ είλαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ πξντφληνο. 

πκπεξαζκαηηθά, ε κεζνδνινγία πνπ πξνηάζεθε γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο αηζζεηηθήο 

απφθαζεο ηνπ ζρεδηαζηή, επηρείξεζε κέζα απφ ηελ πξψηε δηεξγαζία, ηε δηεξεπλεηηθή, λα 

ηνπνζεηήζεη ζην επίθεληξν ηεο εμέηαζεο ηνλ άλζξσπν – ρξήζηε, πξνθεηκέλνπ λα απνδψζεη 

ηνλ ππνθεηκεληθφ ραξαθηήξα ηεο αηζζεηηθήο. Η εθηέιεζε πεηξακάησλ αιιειεπίδξαζεο κε 

αληηπξνζσπεπηηθά πξντφληα έγθεηηαη ζηελ παξαδνρή ησλ πξαγκαηηζηψλ πνπ ππαγνξεχεη πσο 

ε αηζζεηηθή αλαδχεηαη απφ ηε δπλακηθή αιιειεπίδξαζε ηνπ ρξήζηε κε ην αληηθείκελν. Σα 

πεηξάκαηα απηά επηηξέπνπλ ην ρεηξηζκφ ηνπ πξντφληνο θαηά ηελ πξνζσπηθή βνχιεζή ηνπ 

ζπκκεηέρνληα θαη θαηά ζπλέπεηα ηε δηακφξθσζε κηαο εκπεηξίαο ρξήζεο ηνπ πξντφληνο απφ 

ηελ νπνία εμάγεηαη ε ζπλαηζζεκαηηθή απφθξηζή ηνπ. Η δεχηεξε δηαδηθαζία ηεο 

δηεξεπλεηηθήο, ε επηζθφπεζε, απνζθνπεί ζηελ αλαγλψξηζε θαη ζηε ζπγθέληξσζε πνηνηηθψλ 

πξνδηαγξαθψλ βάζεη ηεο ζεκαζίαο πνπ θέξνπλ γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Η δηαδηθαζία απηή 

ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά ησλ πεηξακάησλ, θαζψο ζε πεξίπησζε ζπκθσλίαο επί 

νξηζκέλσλ ζρεδηαζηηθψλ κεηαβιεηψλ εληζρχεη ηε ζεκαζία απηψλ. Δπηπιένλ, ηνπνζεηείηαη 

πξνθεηκέλνπ λα αληρλεπηνχλ ζρεδηαζηηθέο κεηαβιεηέο θαη πξνδηαγξαθέο πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ ηελ πξνηίκεζε ησλ αλζξψπσλ θαη πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα εληνπηζηνχλ 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηελ εθηέιεζε πεηξακάησλ κε ήδε ππάξρνληα πξντφληα.  

πγθξηηηθά κε ηηο πθηζηάκελεο κεζνδνινγίεο πνπ ζπδεηήζεθαλ ζην 4
ν
 θεθάιαην, ζηελ 

πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία επηρεηξείηαη κηα πην πιήξεο θαη πην νινθιεξσκέλε ζπγθέληξσζε 

ησλ ζρεδηαζηηθψλ κεηαβιεηψλ πνπ πξνθαινχλ ζεηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο απνθξίζεηο. Μέζα 

απφ ηε δηεμαγσγή πεηξακάησλ κε αληηπξνζσπεπηηθά πξντφληα, δηεξεπλάηαη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή απφθξηζε κεηά ηελ αιιειεπίδξαζε / ρξήζε, ελψ απφ ηελ θαηαγξαθή θαη 

επηζθφπεζε πξνζεγγίδεηαη ε δηάζεζε γηα ρξήζε θαη επνκέλσο, επηρεηξείηαη ε θαηαλφεζε ησλ 

πξνζδνθηψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Σνλίδεηαη πσο κε ηελ εθηέιεζε πεηξακάησλ επηηξέπεηαη 

ηφζν ε νπηηθή εμέηαζε φζν θαη ν ρεηξηζκφο ησλ πξντφλησλ θαη νη εηζξνέο πνπ ιακβάλεη ην 

άηνκν / ζπκκεηέρσλ εμππεξεηνχλ ηδηαίηεξα ηελ αηζζεηηθή αμηνιφγεζε θαη ηελ αληίιεςή ηνπ. 

Απηφ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ζεκείν δηαθνξνπνίεζεο ηεο πξνηεηλφκελεο κεζνδνινγίαο απφ 

ηηο ππάξρνπζεο πνπ πεξηγξάθεθαλ ζην 4
ν
 θεθάιαην. πγρξφλσο, ζηε δεκηνπξγηθή δηεξγαζία 

ηεο κεζνδνινγίαο αμηνπνηνχληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηεξεπλεηηθήο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη 

σο νδεγνί γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεδηαζηηθψλ, ιεηηνπξγηθψλ θαη ινηπψλ απαηηήζεσλ ηεο 

ζρεδηαζηηθήο εξγαζίαο. Η δεκηνπξγηθή δηεξγαζία είλαη επίζεο πνπ δηαθνξνπνηεί ζε έλα 

κεγάιν βαζκφ ηε κεζνδνινγία πνπ πξνηείλεηαη απφ ηελ παξνχζα κειέηε έλαληη ησλ 

ππαξρνπζψλ πξνζεγγίζεσλ ηεο αηζζεηηθήο απφθαζεο. Οη πθηζηάκελεο κεζνδνινγίεο πνπ 

αλαιχζεθαλ δελ ππνζηεξίδνπλ επαξθψο, φπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, ην ζρεδηαζηή ζην θνκκάηη 
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ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ ηίζεληαη ζηελ εθάζηνηε ζρεδίαζε ελφο πξντφληνο. 

ε αληίζεζε, ε παξνχζα κειέηε εμαηηίαο ηεο δηεξεχλεζεο ηνπ ηξφπνπ ιήςεο ηεο αηζζεηηθήο 

απφθαζεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζην 2
ν
 θεθάιαην, θαζψο θαη απφ ηελ αλάιπζε θαη 

απνδφκεζε ηεο εκπεηξίαο ησλ ρξεζηψλ (3
ν
 θεθάιαην), απνθφκηζε γλψζε πνπ ελ ζπλερεία 

επηρείξεζε λα ελζσκαηψζεη ζηε δεκηνπξγηθή δηεξγαζία.  

Σέινο, ε  κεζνδνινγία πνπ πξνηάζεθε απαηηεί πεξαηηέξσ έιεγρν γηα ηελ επάξθεηά ηεο 

σο πξνο ηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ηνπ ζρεδηαζηή, φπσο θαη 

απαηηεί επαιήζεπζε ησλ βεκάησλ θαη ησλ δηεξγαζηψλ ηεο ζε πξαγκαηηθά ζρεδηαζηηθά 

δεηήκαηα πνπ ιακβάλνληαη αηζζεηηθέο απνθάζεηο. Δπηπιένλ, εμαηηίαο ηεο εμεηδηθεπκέλεο 

γλψζεο πνπ απαηηεί γηα ηελ εθηέιεζε νξηζκέλσλ βεκάησλ, θπξίσο ηεο δηεξεπλεηηθήο 

δηεξγαζίαο, ελδερνκέλσο επηθξηζεί ζηε βάζε ηεο απιφηεηαο ζηελ εθαξκνγή ηεο απφ ηνπο 

ζρεδηαζηέο. Χζηφζν, ζεσξείηαη πσο κπνξεί λα εκπινπηηζηεί, λα επεθηαζεί θαη λα 

πξνζαξκνζηεί πεξαηηέξσ, ψζηε λα αληαπνθξηζεί κε πηζαλψο κεγαιχηεξε επηηπρία ζην 

δπλακηθφ θαη ππνθεηκεληθφ ραξαθηήξα ηεο αηζζεηηθήο θαη ζηελ ππνζηήξημε ηνπ ζρεδηαζηή 

θαηά ηε ιήςε ηεο απφθαζεο πνπ ηελ αθνξά.  
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