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Abstract 

Aim: First, this study aims to identify and review the primary studies in which user 
psychological needs have been applied to solve problems related to the field of Information 

Technology; then, it tries to provide a suitable framework for researchers and designers of IT 

products by classifying these studies and investigating the contexts of user needs application. 
Methodology: Having a qualitative approach, the research carried out a Systematic 

Mapping Study (SMS) based on the 5-step framework presented by Petersen et al. (2008). In 

total, 1152 research with full access were identified without any time limit, by searching valid 
domestic and foreign scientific databases. Finally, a group of 45 studies was selected through 

selection criteria. Then, the selected researches were classified based on the obtained criteria 

and were analyzed using quantitative content analysis and descriptive statistics. 
Findings: In the last two decades, the application of user psychological needs for solving 

problems related to a wide range of IT products has grown increasingly in the form of using 

well-known theories or exploiting the components of needs (without referring to a specific 
theory) or as a general concept. The review of primary studies shows three thematic contexts for 

applying psychological needs: 1) user experience design 2) analysis of product quality aspects 

and 3) analysis of user behavior. 

                                                           
1. This article is extracted from: the fourth author's PhD dissertation entitled "Presenting a 

framework to meet user psychological needs in design and development of mobile 

applications. (Casestudy: Mobile applications in tourism industry)", Faculty of 

Management, University of Tehran. 
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Conclusion: The review of the literature background of these three contexts and mapping 

them with the classification criteria of selected researches (time, type of product, application of 

needs, and methodology) has clarified the boundaries and characteristics of these three thematic 

contexts as a mind map for researchers. Finally, by analyzing these criteria, especially the 
application of needs in the field of IT, suggestions are presented for future studies. 

 

Keywords: User psychological needs, User experience, Hedonic and Utilitarian, Human-

Computer Interaction, Information Technology, Systematic Mapping Study. 
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 چکیده

ایاستکهبابکارگیرینیازهایروانشناختیبرایحلهدفپژوهشحاضرشناساییومرورمطالعاتاولیههدف:
شد منتشر اطالعات فناوری حوزه با مرتبط طبقههمسائل با همچنین زمینهاند. بررسی و مطالعات این هایبندی

ژوهشگرانوطراحانمحصوالتحوزهفناوریاطالعاتقراردهد.بکارگیری،یکچارچوبمناسبدراختیارپ
5وبااستفادهازچارچوب«مندمطالعهنگاشتنظام»اینمطالعهبارویکردیکیفی،براساسروش شناسی: روش

وهمکاران)مرحله درمجموع،3118ایپترسِن انجامشدهاست. بدونمحدودیت6653( دسترسیکامل، پژوهشبا
35هایعلمیمعتبرداخلیوخارجی،شناساییوازطریقمعیارهایانتخاب،گروهیشاملانیوباجستجودرپایگاهزم

پژوهش طبقههایمنتخببراساسمعیارهایبهپژوهشانتخابشد. روشتحلیلدستآمده، از استفاده با بندیو
 محتوایکمّیوآمارتوصیفیتحلیلشدند.

شدهیاذکرهایشناختهدههاخیر،بکارگیرینیازهایروانشناختیکاربردرقالباستفادهازنظریهدردوها: یافته
هاینیاز)بدوناشارهبهنظریهمشخص(ویایکمفهومکلیدرحلمسائلمرتبطباطیفوسیعیازمحصوالتمؤلفه

سه اولیه، مطالعات بررسی است. یافته افزایش اطالعات فناوری نیازهایحوزه بکارگیری برای موضوعی زمینه
(تحلیلرفتارکاربر.2هایکیفیمحصولو(تحلیلجنبه3(طراحیتجربهکاربر،6دهد:روانشناختیرانشانمی

آنگیری: نتیجه نگاشت و زمینه سه این ادبیات پیشینه عمیق طبقهبررسی معیارهای با پژوهشها هایبندی
عنوانیکهایاینسهزمینهرابهشناسی(مرزبندیوویژگیل،نحوهبکارگیرینیازوروشمنتخب)زمان،نوعمحصو

نقشهذهنیبرایپژوهشگرانروشنکردهاست.

آفرینوسودمندگرایی،تعاملانسانوکامپیوتر،فناورینیازهایروانشناختیکاربر،تجربهکاربر،لذتها: کلیدواژه

مند.نظاماطالعات،مطالعهنگاشت

                                                           

ارائه چارچوبی برای تأمین نیازهای روانشناختی کاربر در »رساله دکتری حامد محجوب، با عنوان  ر برگرفته از:پژوهش حاض. 1
، ارائه شده در «افزارهای کاربردی موبایل در صنعت گردشگری( )مورد مطالعه: نرم های کاربردی موبایل طراحی و توسعه برنامه

 11/01/0311 تاریخ پذیرش:؛    57/17/0311 تاریخ دریافت:                         باشد. دانشکده مدیریت دانشگاه تهران می
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 . مقدمه1

پردازان  های نظریه عنوان یکی از پاسخ  های مربوط به آن، به نیازهای روانشناختی انسان و نظریه
 ۀم( همواره از موضوعات جذاب و مورد بحث حوز5107، 1به چرایی رفتارهای بشر )رابینز و جاج

شناسان،  میان انسان م(. بحثی دیرینه در5151، 2روانشناسی بوده است )مامونوف و کوفاریس
های  م(. در نوشته0111، 3شناسان که البته هنوز هم ادامه دارد )گالسر روانشناسان و جامعه

یا « اساسی بشر 4عالئق»هایی چون  شناسان متقدم پاسخ به این پرسش را باید در کلیدواژه جامعه
جستجو کرد  6«ریزهغ»های روانشناسان متقدم با کلیدواژه  و در نوشته« اساسی بشر 5امیال»

توان تحقیقات روانشناسان  شناسان، می م(. همزمان با مطالعات جامعه5112، 7)سوئدبرگ
غرایز اساسی »در ابتدای قرن بیستم بر روی  9و زیگموند فروید 1دوگال نامداری چون ویلیام مک

ین دو گروه از عنوان سرچشمه مطالعات مربوط به نیازهای روانشناختی در نظر گرفت. ا را به « بشر
 11و هنری موِری 10مازلو  ها با تحقیقات تعداد زیادی از روانشناسان مطرح همچون آبراهام پژوهش

و امثال آن، تا به « نیازهای روانشناختی اساسی«  ،«نیازهای اساسی بشر»تکمیل و تحت عناوین 
 م(.5117، 12امروز ادامه داشته است )پیتمن و زیگلر

متفاوتی دارد )حسنی  یفراگیر است که در علوم مختلف، کاربردهایک مفهوم عام و  «نیاز»
یک وضعیت بدنی که با نوعی فقدان یا »(. در فرهنگ روانشناسی، نیاز به عنوان 0381بافرانی، 

(. در علوم مدیریت و 0310، تعریف شده است )ساعتچی، «کمبود در درون جاندار پیوند دارد
الب یک مفهوم سازمانی مورد استفاده قرار گرفته است. چنانکه رفتار سازمانی نیز این مفهوم در ق

                                                           
1. Robbins & Judge 

2. Mamonov & Koufaris 

3. Glasser 

4. Interests 
5. Desires 

6. Instinct 

7. Swedberg 

8. William McDougall 

9. Sigmund Freud 

10. Abraham Maslow 
11. Henry Murray 
12. Pittman & Zeigler 
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دانند که او را به فعالیت و  در درون فرد می یرا چیز« نیاز( »5103) 1هرسی، بالنچارد و جانسون
شود نتیجه  (، نیاز، حالتی درونی است که باعث می5107دارد یا به اعتقاد رابینز و جاج ) کار وامی

 برسد.معینی، جذاب به نظر 
توان آن دسته از نیازهایی معرفی کرد که منشایی ذهنی )در مقابل  را می« نیازهای روانشناختی»

روانشناختی درباره نیازهای اساسی انسان صحبت  -پردازان اجتماعی جسمی( دارند. وقتی نظریه
مانند کنند، بلکه چیزهایی  کنند، معمواًل درباره کمبود آب، غذا و روابط جنسی صحبت نمی می

ها معمواًل به جای  (. آن5107، 2ها است )رایان و دسی استقالل، احترام و عزت نفس مدنظر آن
« 3رشد»چه که برای ادامه حیات ضرورت دارد از مفهوم  استفاده از تعریف رایج نیاز به عنوان آن

ت فرد تاثیر هایی هستند که بر سعاد کنند و معتقدند نیازهای روانشناختی بنیادین آن استفاده می
شود،  دارند. تجاربی که این نیازها را برطرف کند، به عنوان عامل رشد و پیشرفت در نظر گرفته می

(. سهرابی و همکاران 5111ها بازدارنده رشد فرد خواهد بود )دسی و رایان،  که کمبود آن حال آن
زهای روانشناختی نیا»کنند  ( در پژوهش خود به تعریف این مفهوم پرداخته و بیان می0311)

شمولی هستند که در طول زندگی به صورت غالبًا  انسان، علل درونِی غایی، ذهنی، کالن و جهان
گاه شکل ها بوده و برای ادامه حیات و رشد او ضروری هستند. در صورت  دهنده رفتار انسان ناخودآ

گی فرد تحقق، باعث ایجاد احساسات مثبت و در صورت عدم تحقق موجب اختالل در زند
 «.شوند می

تحقق نیازهای روانشناختی بنیادین باعث بهبود سالمت روانی فرد خواهد شد )رایان و دسی، 
که با کاهش احساسات منفی در ارتباط باشد، با افزایش احساسات مثبت  ( و بیشتر از آن5107

گاهانه بر »(. همچنین 5110، 4عجین شده است )شلدون و همکاران و « رفتارتاثیرگذاری ناخودآ
(. 0112، 5دو ویژگی اصلی نیاز روانشناختی بنیادین هستند )بومیستر و لیری« شمولی جهان»

های مختلف  ( یکسان بودن نیازهای غایی در فرهنگ5112) 6که پژوهش گروزت و همکاران چنان
                                                           

1. Hersey, Blanchard & Johnson 

2. Ryan & Deci 
3. Thriving 
4. Sheldon & et al. 

5. Baumeister & Leary 
6. Grouzet & et al. 
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ها  د: انسانگوی اندازد که می را نشان داده است. این دیدگاه ما را به یاد جمله معروف آبرام مازلو می
نیاز »(. البته، 53ص ،0171تر هستند )مازلو،  کردیم به یکدیگر شبیه چه که در ابتدا فکر می از آن

ها از این واژه متفاوت خواهد بود  یک مفهوم پیچیده است و در نتیجه، برداشت« روانشناختی
« امیال بنیادین»ا ی« اهداف غایی»های مشابه نظیر  (. همچنین سایر ترکیب5117)پیتمن و زیگلر، 

ها و نیازها را معادل  (. حتی برخی نویسندگان ارزش5110، 1کار رفته است )ِریس در این معنا به
هم به عنوان یک نیاز و هم یک ارزش  2«خودشکوفایی»( به 0103دانند. به عنوان مثال، مازلو ) می

3راستا، پارتاال و کوجاال با مرتبه باالتر اشاره دارد. در همین 
( در پژوهش خود، اشاره دارند 5102) 

 تفاوت  های انسانی، قرابت مفهومی زیادی با نیازهای روانشناختی دارند و از دیرباز، که ارزش

های هر دو گروه  توان از نظریه ها در رشته روانشناسی واضح نبوده است و در مقام کاربرد می بین آن
 بهره برد.

ریه جدیدی در باب نیازهای بنیادین انسان ارائه شود، بکارگیری که نظ هر حال، امروزه بیش از آن  به
مراتبی مازلو، نظریه   های نیازهای روانشناختی انسان همچون نظریه نیازهای سلسله روزافزون نظریه

(. 5151، 5و... در سایر علوم مورد توجه قرار گرفته است )وانستینکیسته، رایان و سونیز 4گری خودتعیین
، 7نیف، الیزالد و هوپنهاین (، اقتصاد )مکس5100، 6مطالعات اجتماعی )جانی و ریسک علومی نظیر

(، 5101، 9(، مدیریت رفتار سازمانی )السباک و پیپر0118، 1(، علوم سیاسی و حقوقی )ویگینز0115
ی ا عنوان رشته  که به 11«تعامل انسان و کامپیوتر»ویژه حوزه پژوهشی  ( و به5102، 10معماری )ال ناگار

برای انسان در حوزه فناوری اطالعات سروکار دارد،  12با طراحی، ارزیابی و استقرار محصوالت تعاملی

                                                           
1. Reiss 
2. Self-actualization 
3. Partala & Kujala 
4. Self-determination Theroy 

5. Vansteenkiste, Ryan & Soenens 
6. Jani & Reisch 

7. Max-Neef, Elizalde & Hopenhay 
8. Wiggins 
9. Elsbach & Pieper 
10. El Nagar 
11. Human-Computer Interaction (HCI) 

12. Interactive products 
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ای که با طیف وسیعی از محصوالت و خدمات،  (. حوزه0115، 1شود )ِهِوت و همکاران تعریف می
ی، های اطالعات های کاربردی، سیستم های الکترونیکی قابل حمل، انواع برنامه نظیر دستگاه

 (.5105، 3شود )آرانی های دیجیتال و... شناخته می ، خدمات الکترونیکی، بازی2وارسازی بازی
دهد که انگیزه اصلی استفاده از یک محصول  های متعددی نشان می در پژوهش 4هسنزال

(. او 5102؛ هسنزال و همکاران، 5108تعاملی، برآورده کردن نیازهای روانشناختی است )هسنزال 
ست تحقق نیازهای روانشناختی کاربر همان اهداف استفاده از محصوالت تعاملی در معتقد ا

(. هسنزال و همکارش در سال 5101باالترین سطح از سلسله مراتب اهداف هستند )هسنزال، 
، بکارگیری نیازهای روانشناختی کاربر در حل مسائل رشته تعامل انسان و کامپیوتر را به 5111

معرفی کردند )هسنزال و  5«تجربه کاربر»رنمای پژوهشی حوزه مطالعاتِی عنوان یکی از سه دو
های متعددی تالش کردند که با رویکردی تجربی و  (. از آن پس پژوهش5111، 6ِتَرکتینسکی

های نیازهای روانشناختی به حل مسائل مرتبط با حوزه  های موجود در نظریه مبتنی بر ظرفیت
 مراجعه کنید(. 0جدول پیوست فناوری اطالعات بپردازند )به 

های نیازهای روانشناختی بنیادین در حل مسائل حوزه فناوری  البته استفاده از ظرفیت نظریه
و « نیاز روانشناختی بنیادین انسان»نیازهایی نیز دارد. ایجاد تمایز بین دو مفهوم  اطالعات پیش

ضرورتی است که در پژوهش سهرابی در حوزه فناوری اطالعات « نیاز روانشناختی بنیادین کاربر»
ای از  عنوان زیرمجموعه ها مفهوم اخیر را به  ( به آن پرداخته شده است. آن0311و همکاران )

اند، که در زمان استفاده از یک محصول  نیازهای روانشناختی بنیادین انسان در زندگی تعریف کرده
ها  قابلیت تحقق دارند و میزان تحقق آن یا خدمِت تعاملی مبتنی بر فناوری اطالعات توسط کاربر،

ها همچنین در پژوهش  تواند معیاری برای کیفیت محصول یا خدمت در نظر گرفته شود. آن می
اند.  نیاز روانشناختی کاربر را شناسایی و تعریف کرده 31خود با استفاده از روش فراترکیب، 

ها، قدرت،  یت، احترام، درک ناشناختههایی چون ارتباط عاطفی، استقالل، انگیختگی، امن مؤلفه
                                                           

1. Hewett & et al. 

2. Gamification 

3. Aranyi 

4. Hassenzahl 

5. User Experience 

6. Hassenzahl & Tractinsky 
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های  بر این، شناخت زمینه  گیرند. عالوه قرار می  رشد، شایستگی، عزت نفس و... در این مجموعه
بکارگیری نیازهای روانشناختی کاربر برای حل مسائل حوزه فناوری اطالعات ضرورت دیگری 

 شود. است که در این پژوهش به آن پرداخته می

 له. بیان مسأ4

در حوزه فناوری اطالعات، داشتن شناختی « نیازهای روانشناختی کاربر»الزمه استفاده از ظرفیت 
توان  توانند در این حوزه داشته باشند. برای این منظور، می ها و نقشی است که این نیازها می کامل از زمینه

خألهای پژوهشی، یک های انجام شده در قالب یک مطالعه مروری، با هدف کشف  با بررسی پژوهش
 مبنای فکری مناسب در اختیار پژوهشگران و طراحان محصوالت تعاملی قرار داد. 

مستقیم  طور  بهیک از این مقاالت   های پژوهش و جامعه پژوهش هیچ با توجه به بررسی پیشینه
تاکنون  نپرداخته بودند و اساساً « نیازهای روانشناختی کاربر در رشته فناوری اطالعات»به موضوع 

 منظور بررسی مطالعات اولیه در این موضوع، انجام نشده است. مند به  روش مطالعه نگاشت نظام
های پژوهش به عنوان اولین گام از  با توجه به مروری بودن این مطالعه و لزوم ساخت پرسش

 شناسی ذکر خواهد شد. سواالت پژوهش در بخش روش  انجام یک پژوهش مروری،

 هش . اهداف پژو8

ای است که با هدف اولیه )فرعی( از انجام این پژوهش شناسایی و مرور مطالعات اولیه
بکارگیری نیازهای روانشناختی کاربر در حل مسائل مرتبط با حوزه فناوری اطالعات منتشر 

های بکارگیری نیازها در این  دنبال تحقق هدف اصلی خود یعنی بررسی زمینه اند؛ سپس به  ه شد
های آینده به پژوهشگران حوزه  هایی برای پژوهش شناسایی خألهای پژوهشی و ارائه رهنمودرشته و 

بندی و روندیابی  فناوری اطالعات و طراحان محصوالت این حوزه است. این هدف از طریق طبقه
شوند و همچنین  شناسی معرفی می هایی که در بخش روش مطالعات گذشته بر اساس شاخص

 ه پژوهش قابل دستیابی است.مطالعه عمیق پیشین

 شناسی . روش5

مطالعه »است و برای دستیابی به اهداف خود، از روش  1پژوهش حاضر از نوع مطالعات ثانویه
                                                           

1. Secondary studies 
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و برای اجرای این روش، از چارچوب ارائه شده توسط ِپِترِسن و  2مطالعات اولیه 1«مند نگاشت نظام
 . کند استفاده می 0( مطابق با شکل 5118) 3همکاران

نوع متفاوت از مطالعات مروری وجود دارد. با این  00(، 5111) 4بر اساس پژوهش ِگَرنت و بوث
تری  شده های شناخته روش ،«مند مطالعه نگاشت نظام»و  5«مند ادبیات مرور نظام»حال، دو روش 

، 6شوند )پترسن، واکاالنکا و کوزینارز هستند که بر تجزیه و تحلیل تحقیقات قبلی متمرکز می
دهند،  (. هر دو روش، مراحل مشابهی را برای جستجو و انتخاب مطالعات اولیه انجام می5102

و تحلیل و انتشار نتایج متفاوت هستند  ولی از نظر نحوه استفاده از سواالت تحقیق، دامنه، تجزیه 
 (. 5100، 7)کیِچنهام، باِجن و ِبِرُتن

سایی، ارزیابی و تفسیر کلیه تحقیقات موجود به ما امکان شنا« مند ادبیات مرور نظام»روش 
که گاهی با « مند مطالعه نگاشت نظام»که  دهد، در حالی مرتبط با سواالت خاص تحقیق را می

دنبال کشف روندهای تحقیقاتی از طریق تعریف  شود، به  نیز شناخته می 1«مطالعه قلمرو»عنوان 
وند انتشار در طول زمان، انواع مطالعات سواالت عمومی تحقیق )به عنوان مثال پژوهشگران، ر

 (. 5102و...( است )پترسن، واکاالنکا و کوزینارز، 

شود و با توجه  در سطح باالتری از جزئیات ارائه می« مند مطالعه نگاشت نظام»نتایج یک روش 
د شون بندی می های مجزا، طبقه به ابعاد مشخص شده برای تجزیه و تحلیل، مقاالت اولیه به دسته

 (. 5151)محمدی و همکاران، 

 ،«مند در مرور نظام یشناخت مسائل روش»( پیرامون 0312زاده ) در پژوهش عباسی و سراج

 یها کردن پژوهش  و مرتب یندب (، این نوع مرور را دسته5111به نقل از گرنت و بوث )

ر تعریف در موضوع مورد نظ یدانش یکمبودها ییخاص با هدف شناسا یرامون عنوانیموجود پ
 اند.  کرده

                                                           
1. Systematic Mapping Study (SMS) 
2. Primary studies 

3. Petersen & et al. 

4. Grant & Booth 
5. Systematic literature review (SLR) 

6. Petersen, Vakkalanka, & Kuzniarz 
7. Kitchenham, Budgen, & Brereton 
8. Scoping study 
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 (2118مند )پترسن و همکاران،  نگاشت نظام ۀچارچوب انجام روش مطالع -1شکل 

 . سواالت پژوهش5-1

5W1Hیک روش کاربردی برای بررسی یک موضوع مشخص، استفاده از تکنیک 
است. این  1

و گانه چه مکانی؟، چه چیزی؟، چه کسی؟، چه زمانی؟، چرا؟  روش شامل طرح سواالت شش
( 5117) 3(. همچنین کیچنهام و چارترز5102، 2چگونه؟ در ارتباط با موضوع است )ماریتان

ها و رویکردهای استفاده شده(،  ها، ابزارها، تکنیک های جمعیت، مداخله )روش استفاده از متغیر
 دهند. های یک مطالعه مروری پیشنهاد می را برای ساخت پرسش 4 ها و زمینه مقایسه، خروجی

های بکارگیری نیازهای روانشناختی در  رسیدن به هدف اصلی پژوهش، یعنی بررسی زمینه برای
 شوند:  حل مسائل حوزه فناوری اطالعات و با تلفیق دو تکنیک فوق، سواالت پژوهشی زیر مطرح می

( روند زمانی بکارگیری نیازهای روانشناختی کاربر برای حل مسائل حوزه فناوری اطالعات 0
 ت است؟به چه صور

( بکارگیری این رویکرد روانشناختی، شامل چه محصوالت یا خدماتی از حوزه فناوری 5
 شود؟ اطالعات می

 ( نحوه بکارگیری نیازهای روانشناختی در جامعه پژوهش حاضر چگونه است؟3
 کار رفته در جامعه پژوهش حاضر برای دستیابی به اهداف چیست؟ شناسی به ( روش0

ترتیب براساس هدف اصلی پژوهش و پاسخ به این چهار پرسش  هش به های این پژو یافته
                                                           

1. Where, What, Who, When, Why & How? (5W1H) 

2. Maritan 

3. Kitchenham & Charters 

4. Population, Intervention, Comparison, Outcome & Context 
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پژوهش براساس   پیشینه  تنظیم شده است. همچنین پژوهش حاضر با بررسی و بیان عمیق
 آورد.  دست آمده، تصویر کاملی از موضوع را برای پژوهشگران و طراحان فراهم می های به زمینه

 مند متون . بررسی نظام5-4

های جستجو، بنا به تشخیص پژوهشگر است. مطابق  در این مرحله ساخت کلیدواژه اولین قدم
بار دیگر  ، یک«کاربر»های شامل واژه  های جستجو ساخته شدند. در جستجو ، کلیدواژه0جدول 

و یک « مفرد»بار با حالت  انجام شده است. همچنین جستجوها یک« انسان»نیز، جستجو با کلمه 
نیاز)های( »صورت گرفته است. باید توجه شود که برای مثال، ترکیب « جمع»بار با حالت 

نیاز)های( »، «نیاز)های( روانشناختی  نظریه»های  بنا به منطق جستجو، ترکیب« روانشناختی
 شود. ها خودداری می گیرد؛ بنابراین، از ذکر آن و... را نیز در برمی« غایی روانشناختی اساسی/

 تجوهای جس کلیدواژه -1جدول 

 ها معادل فارسی کلیدواژه های جستجو کلیدواژه ردیف

6 psychological need(s) نیاز)های(روانشناختی 

3 need(s) theory/theories های(نیازنظریه( 

2 user/human need(s) /کاربرنیاز)های(انسان 

3 user/human value(s) کاربر)های(انسان/ارزش 

5 user/human desire(s) /کاربرتمایل)ات(انسان 

1 user/human goal(s) /کاربرهدف)های(انسان 

های علمی معتبر آغاز  های مناسب، عملیات جستجوی منابع در پایگاه پس از ساخت کلیدواژه
با توجه   است. 5های علمی مورد استفاده در این پژوهش به شرح جدول  شود. فهرست پایگاه می

های انجام شده در پژوهش فعلی، بدون محدودیت زمانی و نوع منبع به ماهیت موضوع، جستجو
قلمرو »هایی که تعیین  کتاب و رساله( انجام شده است. همچنین در پایگاه  )مقاله، مقاله کنفرانس،

فناوری »های  ها به موضوع پذیر بوده، جستجو از طریق جستجوی پیشرفته امکان 1«موضوعی
« علوم کامپیوتر»و « مدیریت»، «های اطالعاتی سیستم»، «مپیوترتعامل انسان و کا»، «اطالعات

در زمان بررسی چکیده منابع، به عنوان یک « قلمرو موضوعی»محدود شده است. البته بررسی 
 معیار خروج، مجددًا مورد توجه قرار گرفته است.

                                                           
1. Subject area 
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 های علمی مورد استفاده جهت جستجوی منابع اطالعاتی پایگاه -2جدول

 های علمی داخلی نام پایگاه های علمی خارجی ایگاهنام پ ردیف

6 Scopus ایرانداک 

3 Web of Science سیویلیکا 

2 Science Direct نورمگز 

3 Emerald پرتالجامععلومانسانی 

5 Springer 
مرکزاطالعاتعلمیجهاد

 دانشگاهی
1 Taylor & Francis 

1 Proquest 

 . جستجو و انتخاب منابع مناسب5-8

، پاالیش منابع پژوهشی 3مطابق با جدول   در این مرحله با استفاده از معیارهای ورود و خروج،
 انجام شد.

 نتخاب منابع اطالعاتیمعیارهای ورود و خروج در ا -3جدول

 معیارهای ورود

دسترسیآنالینبهمحتوایکاملپژوهش
انگلیسییافارسیبودنمنبع

 شده)حوزهفناوریاطالعات(مطابقتباقلمروموضوعیتعریف

 معیارهای خروج

 عنواننامرتبطویاتکراری بررسی عنوان

 وضوعی(چکیدهنامرتبط)خارجبودنازقلمروم بررسی چکیده

 ایصورتمبهموحاشیهبه«نیازروانشناختی»استفادهازمفهوم بررسی محتوا

 برنامه

 های مهارت

1حیاتی ارزیابی
 

 گانه:  ارزیابی منابع براساس معیارهای ده

برداری،(روشنمونه3(طرحتحقیق،2(منطقروش،3(اهدافپژوهش،6
(دقتتجزیه8(مالحظاتاخالقی1پذیری،(انعکاس1آوریداده،(جمع5

 (ارزشتحقیق61ها،(بیانواضحیافته9ها،وتحلیلداده

، منابع احتمالی مرتبط با موضوع، که قبال به 2در این مرحله، با استفاده از روش گلوله برفی
 شوند. گلوله برفی رو به دالیلی در جستجوی اولیه یافت نشده بودند، به چرخه مرور اضافه می

ها استناد شده است. همچنین، گلوله  ، جستجوی مقاالتی است که در مطالعات اولیه به آن3جلو
                                                           

1. Critical Appraisal Skills Programme (CASP) 

2. Snowballing 

3. Forward snowballing 

http://www.informaworld.com/smpp/controlpanel~db=all~mode=subs?first=51&sstatus=current
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اند. با این  ها به مطالعات اولیه استناد کرده جستجوی مقاالتی است که در آن 1برفی رو به عقب
به دلیل که گلوله برفی رو به جلو یا عقب انجام شود، اکثر مطالعات ثانویه  وجود، صرف نظر از این

 (.5105، 2کنند )جاللی و ُوهلین حجم کار اضافی، از این روش استفاده نمی
در این پژوهش، پس از بررسی محتوای منابع، با استفاده از روش گلوله برفی رو به جلو، با 

ایم که مجددًا وارد چرخه انتخاب  ها به منابع جدیدی دست یافته دنبال کردن زنجیره نقل قول
های نحوه پاالیش و تعداد پژوهش 5خالصه، نمودار روندنما براساس شکل  طور  بهاند.  شده

های  کند. در این مطالعه، تعداد نتایج جستجو براساس کلیدواژه منتخب در هر مرحله را ترسیم می
عنوان پژوهشی است که با بکارگیری روش گلوله برفی رو به جلو و یافتن  0110 ،0جدول شماره 

 0025مورد رسیده است. از این تعداد، دسترسی کامل به محتوای  5171به تعداد  منبع دیگر، 005
منبع  02صورت آنالین فراهم بوده است. در نهایت، پس از طی مراحل پاالیش، تعداد  پژوهش به 

، ذکر شده 0های منتخب در پیوست  پژوهشی برای ادامه کار انتخاب شدند. مشخصات پژوهش
 است. 

 
 روندنما از مراحل حذف و انتخاب منابع نهایی نمودار -2شکل 

                                                           

1. Backward snowballing 

2. Jalali & Wohlin  
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 . یافتن کلمات کلیدی از چکیده5-5

خواند و به  ده را مییشود؛ در گام نخست، پژوهشگر چک یدر دو گام انجام م یدیکل یابی کلمه
گردد. در گام دوم، در صورت عدم  سهم مقاله می ۀکنند م منعکسیو مفاه یدیدنبال کلمات کل

تواند به بررسی مقدمه، نتایج و یا حتی کل محتوای پژوهش نیز  وهشگر میکفایت چکیده، پژ
توان  های مختلف با یکدیگر ترکیب شدند، می ای از کلمات کلیدی از مقاله مجموعه یبپردازد. وقت

(. در این 5151های مفید در پژوهش استفاده کرد )محمدی و همکاران،  از آن برای برداشت
شده از چکیده و محتوای مقاالت منتخب استخراج و براساس نمای  ت های یاف پژوهش کلیدواژه

 (.0( ارائه شده است )جدول 5118، معرفی شده توسط پترسن و همکاران )1بندی طبقه

 بندی واژگان کلیدی یافت شده از منابع منتخب نمای طبقه -4جدول 

 زمینه، هدف

 طراحیتجربه،ایجادتجربهمثبت طراحیتجربهکاربر

 تحلیلمحصول
،اجتماعی،کاربردی،عملیاتی،آفرینلذت،سودمندگرایی،کیفیمحصولهایجنبه

 سودمندیادراکی،خوشایندیادراکی،ابزاری

 تحلیلرفتارکاربر
،اعتماد،اعتیاددراستفاده،تعهد،وفاداری،احساس،عاطفه،رضایت،نیّتاستفاده

 گذاریاشتراک،شرکتدربرنامه،تعهد،درگیرشدن،رضایتاززندگی

حوزه فناوری 

اطالعات، 

تعامل انسان 

 و کامپیوتر

 محصولیاخدمت

آموزش،افزارهایکامپیوترینرم،هایکاربردیموبایلبرنامه،هایاجتماعیشبکه
،موبایلوتبلت،وارسازیبازی،هایاطالعاتیسیستم،محصوالتتعاملی،مجازی

 هایمجازیانجمن،هایدیجیتالیبازی،هاسایت،دنیایمجازی

 شناسی روش

 آمیخته،کیفی،کمّی رویکرد

 علمطراحی،ترکیبی،مروری،مطالعهموردی،بنیادنظریهداده،پیمایشی روشپژوهش

 روشتحلیل

تحلیل،تحلیلعاملی،تحلیلهمبستگی،مدلمطلوبیت،مدلمعادالتساختاری
توصیفی،احساسات جزئیح،آمار مربعات متغیره،داقل چند واریانس ،تحلیل
 تحلیلرگرسیون،بندیآزمونرتبه

 ایمنابعکتابخانه،مشاهده،هایثبتشدهکاربرانداده،نامهپرسش،مصاحبه ابزارگردآوریداده

نحوه 

بکارگیری 

 نیازها

 نظریه
مازلو خودتعیین،نظریه گرینظریه ارزش، شوارتزنظریه نیازهاینظری،های ه

 نظریهرضامندیکاتز،نظریهانگیزشدوعاملیهرزبرگ،شلدونوهمکاران

 مؤلفهنیاز

بامعنی،لذت،سالمت،نماییخویشتن،هویت،جایگاه چیزهای ،نگهداشت
تصویر،خوشایندیادراکی،تعلق،فراراززندگیواقعی،ارتباط،توانمندی،اجتماعی
 کنجکاوی،پردازیخیال،چالش،صمیمیت،برمحیطتاثیر،تازگی،امنیت،ادراکی

                                                           
1. Classification Theme 
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 . فرایند نگاشت و استخراج داده5-4

در این مرحله، اطالعات هر یک از منابع منتخب براساس معیارهای تعیین شده استخراج 
 خدمت ( نوع محصول/3( زمان پژوهش، 5( زمینه، 0شود. در این پژوهش پنج معیار:  می

 عنوان معیار استخراج اطالعات در نظر گرفته شده است.   شناسی به ش( رو2(، نحوه بکارگیری و 0

منظور از زمینه، قلمرو موضوعی بکارگیری نیازهای روانشناختی در حوزه فناوری اطالعات 
عنوان هدف استفاده از نیازهای روانشناختی نیز یاد کرد. همچنین منظور  توان از آن به  است که می

ی این موضوع است که آیا پژوهش در قالب یک نظریه از نیازها استفاده از نحوه بکارگیری، بررس
ای مشخص اکتفاء کرده است؟ و در  های نیاز بدون اشاره به نظریه کرده است؟ یا صرفًا به ذکر مولفه

معیار رویکرد پژوهش )کّمی یا کیفی  0های منتخب،  شناسی پژوهش نهایت برای بررسی روش
 ها مدنظر قرار گرفتند.  تحلیل و ابزار گردآوری دادهبودن(، روش پژوهش، روش 

های منتخب براساس معیارهای ذکر شده استخراج گردید. نتایج در پیوست  های پژوهش داده
ها با استفاده از روش تحلیل محتوای کّمی و آمار  ، نمایش داده شده است. سپس این داده0شماره 

 های این پژوهش را شکل دادند. بخش یافته توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و
 اند: ها در نظر گرفته شده های زیر برای حفظ کیفیت و سنجش اعتبار پژوهش رویه  همچنین،

« حیاتی ارزیابی های مهارت برنامه»استفاده از برنامه کنترل کیفیت که در این پژوهش از ابزار  ـ
 های کیفی استفاده شده است. وهشمعیار ارزیابی جهت کیفیت مطالعات اصلی پژ 01با 

 ها توسط دو خبرۀ حوزه روانشناسی و مدیریت فناوری اطالعات. ممیزی و سنجش اعتبار پژوهش ـ

 . اهمیت و ضرورت4

نیازهای روانشناختی بنیادین در کنار سایر مفاهیم روانشناسی همچون نگرش، شخصیت، 
ها هستند؛ با این تفاوت که غالبًا  ار انسانها، اهداف و... پاسخی برای چرایی رفت احساسات، ارزش

(. مفهوم 5107شود )رابینز و جاج،  های علل رفتاری افراد یاد می ترین الیه عنوان درونی  ها به از آن
گرا با مفهوم  گرا، امروزه در روانشناسی مثبت با گذر از روانشناسی انسان« روانشناختی بنیادین  نیاز»
ها به عنوان منبعی برای  ( و تحقق آن5100، 1یگمان و سیکسنتمیهالیعجین شده است )ِسل« رشد»

خصوص در مسائل مربوط به تجربه کاربر، تجربه مشتری و طراحی   ایجاد احساسات مثبت، به
                                                           

1. Seligman & Csikszentmihalyi 
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 (.5100، 1شود )الشِکه، َهِسنزال و دیِفنباخ محصوالت تعاملی قلمداد می
ی روانشناختی کاربر در تعامل انسان و با توجه به روند افزایشی استفاده از مباحث نیازها

بندی و  (، ضرورت وجود یک مطالعه مروری نگاشتی برای طبقه5108کامپیوتر )هسنزال، 
های گذشته با هدف ایجاد یک مبنای فکری برای مطالعات آتی احساس  ساماندهی پژوهش

روانشناختی در  های استفاده از نیازهای تواند با ترسیم زمینه ای می شود. چنین مطالعه می
های گذشته براساس  بندی پژوهش های گذشته به این هدف دست یابد. همچنین طبقه پژوهش

محصوالت یا خدمات مورد بررسی »، «روند زمانی مطالعات گذشته»های فرعی دیگر نظیر  جنبه
تواند در تقویت  می« های پژوهشی انجام شده روش»و « نحوه بکارگیری نیازها»، «در مطالعات

تواند بستر مناسبی برای پژوهشگران و  مبنای فکری مورد نظر موثر باشد. نتایج این مطالعه می
مند به استفاده از رویکردهای روانشناختی در حل مسائل پژوهشی یا بهبود  طراحان عالقه

 فرایندهای طراحی و توسعه محصوالت حوزه فناوری اطالعات قرار گیرد.

 . پیشینه پژوهش6

های بکارگیری نیازهای روانشناختی در حوزه فناوری  پژوهش براساس زمینهپیشینه این 
دست آمده، تنظیم شده است. البته در تعدادی از مطالعات  شناسی به اطالعات که از بخش روش

وجود هر یک از   (؛ با این0بررسی شده، بیش از یک زمینه مدنظر پژوهشگر بوده است )پیوست 
 فرد خود را داراست. منحصر به های ها پیشینه و ویژگی آن

 . طراحی تجربه کاربر6-1

یک زیرشاخه مطالعاتی از رشته تعامل انسان و کامپیوتر است که در اواسط دهه « تجربه کاربر»
پدید آمد  3«قابلیت استفاده»در برابر پارادایم  2«ای جنبش مقابله»عنوان یک  نود میالدی، به 

 (.5100)الشِکه، َهِسنزال و دیِفنباخ، 
های اولیه تعامل انسان و کامپیوتر، عدم  مسأله اصلی در استفاده از فناوری اطالعات در سال
های موجود بود، بنابراین، پارادایم قابلیت  تمایل کاربران به تالش برای یادگیری و استفاده از سیستم

                                                           
1. Laschke, Hassenzahl & Diefenbach 

2. Countermovement 

3. Usability paradigm 
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و ارزیابی  دنبال طراحی (، به 0112، 1استفاده با بکارگیری مفاهیم طراحی صنعتی )ِبوان
خالصه  طور  به(. 5105های کامپیوتری با هدف افزایش عملکرد در محل کار بود )آرانی،  سیستم

، سهولت استفاده، سرعت و کارآیی است )ِلنز، «قابلیت استفاده»توان گفت جوهره پارادایم  می
 (.5107، 2هسنزال و دیفنباخ

محور  -کارآیی و اثربخشِی وظیفهبر روی « قابلیت استفاده»تمرکز بیش از حد پارادایم 
باید  -تر از آن یا حتی افراطی -برخاسته از این تصور ضمنی است که کامپیوتر یک ابزار است

ابزاری باشد برای بکارگیری در محیط کار. این رویکرد محدود در پارادایم قابلیت استفاده در آثار 
(. بر مبنای این 0118، 4کیم و مون؛ 0110، 3متعددی نقد شده است )لوگان، اوگایتیس و ِرنک

های تواند جنبهعقیده که داشتن نگاه صرفًا ابزاری به محصوالت مبتنی بر فناوری اطالعات نمی
مختلف و نوظهور استفاده از فناوری را پوشش دهد، شاغلین در صنعت و پژوهشگران دانشگاهی، 

ب به جای رویکرد سّنتی، مدنظر قرار را به عنوان یک رویکرد جایگزین مناس« تجربه کاربر»مفهوم 
که مشخصًا، تعریف دقیقی از خود داشته باشد، وجود  دادند. هرچند، عبارت جایگزین بدون آن

(. بنابراین، بسط مفهوم 5111نوعی تغییر و نگاهی تازه را وعده داد )هسنزال و ِتَرکتینسکی، 
بر را در کنار یکدیگر به عنوان اهداف ضرورت یافت تا بتواند رضایت و لذت کار« قابلیت استفاده»

اصلی طراحی، در نظر بگیرد. این رویکرد، طراحان محصوالت تعاملی را یک قدم به سوی طراحِی 
 (.5107سازد )ِلنز، هسنزال و دیفنباخ،  رهنمون می« تجربه کاربر»

به کاربر های تجر تمام جنبه»را بدین شکل تعریف کرده است: « تجربه کاربر»استاندارد ایزو 
های قابلیت  در هنگام تعامل با محصول، خدمت، محیط یا امکانات. تجربه کاربر شامل همه جنبه

، 1500-501)ایزو« یک سیستم، محصول یا خدمت از دید کاربر است 5استفاده و مطلوبیت
زمانی « تجربه»نیست. مفهوم « تجربه»چیزی متفاوت از مفهوم « تجربه کاربر»(. مفهوم 5101

ای برای خلق تجربه به میان آید،  شود که پای یک محصول واسطه می« تجربه کاربر»ل به تبدی
( و منظور 5101شود )هسنزال،  عنوان محصول مبتنی بر فناوری اطالعات یاد می  چیزی که از آن به

                                                           
1. Bevan 

2. Lenz, Hassenzahl & Diefenbach  

3. Logan, Augaitis & Renk 

4. Kim & Moon 

5. Desirability 
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ای از حوادث در طول زمان، با یک شروع و  یک جریان ثابت از مکالمه درونی، گستره»از تجربه 
« های متفاوت ن مشخص، دارای ماهیتی موقت و گذرا، احساس موقتی از لذت و درد با شدتپایا

یافته  به عنوان یک مفهوم بسط« تجربه کاربر»(. در معنای وسیع، 5110، 1است )فورلیزی و باتاربی
شود. احساساتی که ناشی  که متمرکز بر احساسات کاربران است، تعریف می« قابلیت استفاده»از 

های اطالعاتی است. در حالی که هر  ستفاده از محصوالت فناوری اطالعات نظیر سیستماز ا
شناسی، موقتی  چارچوب معرفی شده برای این مفهوم، دارای تاکیدات خاص خود نظیر زیبایی

ها بر بهبود طراحی تعامل تمرکز دارند و  باشند دارای اشتراکاتی نیز هستند: تمام آن بودن و... می
 (.5100، 2گذارند )الو و همکاران فاهیم روانشناختی مشترکی را به اشتراک میغالبًا م

مورد مطالعه قرار گرفته است. احساسات « تجربه کاربر»های متعددی از مفهوم  تاکنون جنبه
گراوال و ِمِیر ( و ارزش )پارتاال و کوجاال، 5117، 4کارتی و رایت (، تجربه )مک5111، 3)آ

( 5111اند. هسنزال و ِتَرکتینسکی ) های تجربه کاربر مورد مطالعه قرار گرفته عنوان جنبه ( به 5102
درک آن به عنوان پارادایمی برای « تجربه کاربر»معتقدند یک رویکرد برای نزدیک شدن به مفهوم 

ها  است. آن« قابلیت استفاده»شده در پارادایم   بررسی نیازهایی فراتر از سطح نیازهای ابزاری مطرح
با استفاده از روش فراترکیب، سه دورنمای تحقیقاتی « تجربه کاربر»بررسی عمیق ادبیات حوزه با 

 اند. را برای این حوزه ترسیم کرده 3عمده مطابق با شکل 

 
 (2116دورنمای تحقیقات آتی در حوزه تجربه کاربر )هسنزال و تِرَکتینسکی،  -3شکل 

                                                           
1. Forlizzi & Battarbee 

2. Law & et al. 

3. Agarwal & Meyer 

4. McCarthy & Wright 

نیازهایغیرابزاری
(روانشناختی)  

جنبهتجربی
 تعامل

جنبههای
عاطفیو

 احساسیتعامل
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ای(  ت سر گذاشتن نیازهای ابزاری )کاری یا وظیفهدورنمای تحقیقاتی نیازهای غیرابزاری با پش
(. یک تجربه 5111با نیازهای انسانی یا نیازهای روانشناختی سروکار دارد )هسنزال و ِتَرکتینسکی، 

تجربه »(. و 5102؛ هسنزال و همکاران، 5108کاربری مثبت نتیجه تحقق نیاز است )هسنزال، 
قابلیت »با پارادایم  2«اهداف وجودی»و  1«ی )رفتاری(اهداف انجام»با ایجاد تمایز بین « کاربر

(. برای مثال یک تماس تلفنی یک هدف انجامی است 0تفاوت ایجاد کرده است )شکل « استفاده
شود. این هدف وجودی همان  که در سطحی باالتر، برای تحقق هدف وجودی دیگری انجام می

شود. در بخش پایینِی  وانشناختی محسوب میاست که نوعی نیاز ر« ارتباط با سایرین»تحقق نیاز 
هدف نظیر -تواند به چندین زیر می« برقراری یک تماس تلفنی»مدل، اهداف حرکتی قرار دارند. 

و... تقسیم شوند. معمواًل، این اهداف حرکتی برای « خواندن نام مخاطب»، «ها فشردن دکمه»
 نیستند. محصوالت فناورانه مشابه هم هستند، ولی کاماًل یکسان 

 
 (2111ای از اهداف )هسنزال،  مرحله  مدل سه -4شکل 

امروزه، شاغلین صنعت و دانشگاهیان به دنبال رویکردهای جدید و اثربخش برای طراحی 
محصوالتی هستند که به جای کیفیت محصول، کیفیت تجربه استفاده از آن را در بر بگیرد. البته، 

(. با 5111سیار وابسته به زمینه استفاده است )الو و همکاران، تجربه کاربر روایتی ذهنی، پویا و ب
ای یکسان نیستند و این موضوع از منظر طراحی دلسردکننده به نظر  که هیچ دو تجربه وجود این

تواند برحسب  بندی تجارب می ها وجود دارد. طبقه بندی کردن آن رسد، اما امکان طبقه می
( 5110که شلدون و همکاران )  حالی  (. در5100، 3اشمیتها باشد ) خصوصیات پدیدار شده آن

ای باشد که در طول آن تجربه  تواند براساس نیازهای روانشناختی بندی می اعتقاد دارند این دسته
                                                           

1. Do-goal 

2. Be-goal 

3. Schmitt 
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کنند. هرچند تحقق  شوند. نیازهای روانشناختی صحنه را برای طراحی تجربه آماده می برآورده می
(. طراحی 5103تری مربوط است )هسنزال و همکاران،  خاص هایها همیشه به شیوه واقعی آن

محصوالت تعاملی، نهایتًا به سمت طراحی برای شادکامی خواهد رفت و این غیرقابل اجتناب 
های معناداری است که نیازهای روانشناختی کاربر را  است. شادکامی، نتیجه درگیر شدن در فعالیت

 (. 5112، 1سکدهسازد )لیوُبمیرسکی، شلدون و ا محقق می

 های کیفی محصول . تحلیل جنبه6-4

های بکارگیری نیازهای روانشناختی در حوزه فناوری اطالعات، تحلیل  یکی دیگر از زمینه
قابلیت »های کیفی محصوالت و خدمات مورد استفاده در این حوزه است. با ظهور پارادایم  جنبه

های کیفی محصول مورد توجه  یل جنبه، همواره تحل«تجربه کاربر»و سپس جنبش « استفاده
 (.5103، 2پژوهشگران و طراحان محصوالت تعاملی بوده است )آلبا و ویلیامز

قابلیت »های کیفی محصول مدنظر پژوهشگران بود که مرتبط با مفهوم  در ابتدا، آن دسته از جنبه
ز محصول با عناوین (. این جنبه کیفی ا5108یعنی کارایی و اثربخشی بودند )هسنزال، « استفاده

 5«سودمندگرایی»(، 5113)هسنزال،  4«گرایی عمل»(، 5108)هسنزال،  3«کیفیت ارگونومی»
، 10)گائوی 9«ابزاری»( و 0111، 1)ِکمپف 7«کاربردی»(، 5107، 6؛ سان و همکاران5108)کاکار، 

ن هایی چو شود. معمواًل در سنجش کیفیت سودمندگرایی محصول از شاخص ( شناخته می5112
بینی  سادگی، قابل فهم بودن، سهولت استفاده ادراکی، سودمندی ادراکی، ساختاریافتگی، قابل پیش

 (.5100، 11شود )دیفنباخ، ُکلب و هسنزال بودن و... استفاده می

                                                           

1. Lyubomirsky, Sheldon & Schkade 

2. Alba & Williams 

3. Ergonomic quality 

4. Pragmatic 

5. Utilitarian 

6. Sun & et al. 

7. Functional 

8. Kempf 

9. Instrumental 

10. Ghaoui 

11. Diefenbach, Kolb & Hassenzahl 
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در « سودمندگرایی»کیفی   در مقابل جنبه 1«آفرین لذت»، مفهوم «تجربه کاربر»با ظهور جنبش 
ابتدا « آفرین  لذت»(. عبارت 5100، 2شکل گرفت )لی، شین و ساندار« قابلیت استفاده»پارادایم 

(؛ سپس در 0117، 3در تحقیقات مربوط به مشتریان استفاده شده بود )اسپانجِبرگ، ُوس و کرالی
( در حوزه تعامل انسان و کامپیوتر معرفی شد. 5111با مقاله هسنزال و همکاران ) 5111سال 
و سودمندگرایی ارائه  آفرین  لذتهای  لف استفاده شده، کیفیترغم وجود اصطالحات مخت علی

ترتیب معادل با  شوند و به  ها درک می شده توسط یک محصول به شیوه یکسان در ادبیات پژوهش
هستند )کاکار،  6«پذیرش فناوری»در ادبیات  5«سودمندی ادراکی»و  4«خوشایندی ادراکی»

5108.) 
که جنبه  های کاربردی و عملی یک محصول است، در حالی  جنبه سودمندگرایی بیانگر جنبه

شناسی، لذت، غیرمنتظره بودن و سرگرمی است )یوُروا و  دهنده تازگی، زیبایی نشان آفرین  لذت
پژوهش که  020( پس از بررسی 5100(. در مطالعه دیفنباخ، ُکلب و هسنزال )5107، 7همکاران
ها برای توصیف جنبه  درصد پژوهش 82نتایج نشان داد که  اند، اشاره داشته« آفرین  لذت»به مفهوم 

اند. همچنین، در پژوهشی که  استفاده کرده« سودمندگرایی»از تضادهای آن با مفهوم « آفرین  لذت»
های  ارزش»انجام شده است، جنبه کیفی سومی تحت عنوان  ( 5108اخیرًا توسط کاکار )

هایی از محصول که باعث  ده است که به ویژگینیز برای محصول در نظر گرفته ش 1«اجتماعی
شود، اشاره دارد. این جنبه پیش از این مطالعه، همواره ذیل جنبه  ساخت هویت اجتماعی کاربر می

 تعریف شده است.« آفرین  لذت»
کلی کیفیت سودمندگرایی به پتانسیل محصول در پشتیبانی از اهداف انجامی )رفتاری(  طور  به
به پتانسیل محصول در پشتیبانی از  آفرین  لذتمثال تماشای یک فیلم( و کیفیت  گردد )برای برمی

اهداف وجودی انسان که همان تحقق نیازهای روانشناختی هستند، اشاره دارد )لذت بردن از 
                                                           

1. Hedonic 

2. Lee, Shin & Sundar 

3. Spangenberg, Voss & Crowley 

4. Perceived enjoyment 

5. Perceived usefulness 

6. Technology Acceptance (TA) 
7. Yurova & et al. 
8. Social Values 
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های  سازی جنبه سازی و مدل (. در مباحث مرتبط با مفهوم5101تماشای یک فیلم( )هسنزال، 
های متفاوتی اتخاذ و اقتباس شده  رویکردها و مدل  محصوالت تعاملی، رینآف  لذتسودمندگرایی و 

محصول باعث شده تا این مفهوم با دانش موجود در « آفرین  لذتکیفیت »است. پرداختن به مفهوم 
را با سایر  آفرین  لذتسوم تحقیقات، مفهوم  که حدود یک ها گره بخورد. چنان ها و زمینه سایر رشته

دهند )دیفنباخ،  تری قرار می ن نیازهای روانشناختی پیوند زده و آن را در زمینه گستردهمفاهیم همچو
سودمندگرایی در بحث تجربه  -آفرین  لذتهای اولیه از دوگانگی  (. مدل5100ُکلب و هسنزال، 
موجود در روانشناسِی احساسات انسان، انگیزش و رفتار استفاده کرد. بعد از آن،   مشتری، از دانش

های نیازهای روانشناختی بهره گرفتند  های اطالعاتی و نظریه ها از ادبیات موجود در سیستم مدل
، 3؛ هسنزال، دیفنباخ و گوریتز5103، 2؛ کائور، ِثرلینگ و برودر5101، 1شایک و لینگ )ون

5101.) 

 تواند براساس استانداردهای عملکرد و کارایی در مقایسه با کیفیت سودمندگرایی، که می
بر پایه تحقق نیازهای روانشناختی بنا شده و انعکاسی از نیازهای  آفرین  لذتسنجیده شود، کیفیت 

تری برای کشف و تبدیل شدن به  تر بوده و مسیر پیچیده کاربر است، درک و ارزیابی آن سخت
(. تجربه مثبت با تحقق نیاز و حضور کیفیت 5118، 4های محصول دارد )ِهسی و همکاران قسمت

ادراکی محصول، همبستگی دارد، ولی تجربه منفی با حضور مشکالت فناوری ناشی از  آفرین  ذتل
(. همچنین استقالل 5105، 5عدم وجود کیفیت سودمندگرایی مرتبط است )پارتاال و کالینن

که چرا افراد با وجود مشکالت  و سودمندگرایی بسیار مهم است؛ این آفرین  لذتمفهومی دو جنبه 
گرایی(، باز هم به آن وفاردار هستند، براساس ظرفیت  اده از محصول )جنبه سودمنددر استف

 (.5108شود )کاکار،  محصول در تأمین نیازهای روانشناختی کاربر توجیه می

 . تحلیل رفتار کاربر6-8

تمایل انسان به تحقق نیازهای روانشناختی باعث بروز رفتارهایی است که این نیازها را برآورده 
                                                           

1. Van Schaik & Ling 

2. Kauer, Theuerling & Bruder 

3. Hassenzahl, Diefenbach & Göritz 
4. Hsee & et al. 

5. Partala & Kallinen 
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توان از ارزیابی میزان تحقق نیازهای روانشناختی  (. بر همین اساس، می5111د )دسی و رایان، کن
منظور تحلیل رفتار کاربر در چرایی استفاده از محصوالت تعاملی استفاده کرد )هافتون، پرسی و  به 

است که با  یا مفاهیمی 1ها (. البته، تحلیل رفتار کاربر، نیازمند سنجش سازه5151ایستانبلوگلو، 
شود و ممکن است از پژوهشی به پژوهش دیگر متفاوت  توجه به هدف و زمینه پژوهش ساخته می

 (.5101باشد )هیو و کادیر، 

یکی از مفاهیم پرکاربرد برای تحلیل رفتار کاربر، عواطف و احساسات او است. منظور از 
ت و سایر فرآیندهایی است ، احساسا3یک اصطالح چترگونه، برای اشاره به خلق و خوی 2عاطفه

هایی از این قبیل اشاره دارند. در حوزه تعامل انسان و کامپیوتر، بیشتر از اصطالح  که به پدیده
گاه، غیرمتعارف و عمدتًا  استفاده می 4«واکنش عاطفی» شود تا بر این اساس واکنش اولیه، ناخودآ

مبتنی بر شناخت تمایز دهد. زیستی به یک رویداد، شخص یا شیء را از احساساِت متعارِف 
، ناراحتی و خشم 6، یک حالت روانشناختی موقت، همچون مسرت5همچنین منظور از احساسات

است. اکثر احساسات نتیجه یک فرایند ارزیابی شناختی است که واکنش عاطفی اولیه را به 
های موقعیتی،  دهد. اطالعاتی همچون انتظارات، عقاید، سرنخ ای موجود پیوند می اطالعات لحظه

ناپذیر یک تجربه کاربر  (. عواطف و احساسات اجزاء جدایی5112افراد دیگر و غیره )گائوی، 
(، ولی باید به این سوال کلیدی پاسخ داده شود که این 5118 ، 7کارتی هستند )رایت، واالس و مک

همکاران شوند؟ در پاسخ به این سوال، شلدون و عواطف و احساسات مثبت از کجا ناشی می
های مهم نیازهای روانشناختی همچون نیازهای سلسله مراتبی مازلو  ( بر مبنای نظریه5110)
نیاز  01( و... با ارائه فهرستی از 0182گری دسی و رایان ) تعیین -(، نظریه خود0103)

حداقل  -روانشناختی بنیادین ادعا دارند تحقق این نیازها همبستگی باالیی با ایجاد احساسات
ها نشان داد که میزان تحقق نیاز، همبستگی مثبتی  مطالعه آن در تجارب زندگی دارد. نتایج -ثبتم

                                                           

1. Construct 

2. Affect 

3. Mood 

4. Affective Reaction 

5. Emotions 

6. Joy 
7. Wright, Wallace & McCarthy 
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با شدت احساسات مثبت دارد و هرچه شدت تحقق نیاز باالتر باشد، میزان احساسات مثبت باالتر 
نبع تحقق نیاز به عنوان م»( در پژوهشی مشابه نیز، ایده 5101است. همچنین هسنزال و همکاران )

تجربه متفاوت کار با محصوالت تعاملی را  211ها  را به بوته آزمایش گذاشتند. آن« عاطفه مثبت
 دست آوردند.  آوری کردند و نتایج مشابهی به جمع

است. وفاداری یک تعهد عمیق و مداوم برای خرید « وفاداری»یکی دیگر از مفاهیم پرکاربرد، 
رغم وجود  مورد ترجیح در آینده است که علی مجدد یا حمایت مجدد از یک محصول/ خدمت

تواند باعث تغییر رفتار شود، منجر به تکرار خرید یک  های بازاریابی که می تأثیرات موقعیتی و تالش
(. ارتباط بین نیازهای روانشناختی به 0111، 1شود )الیور ای از برندهای مشابه می برند یا مجموعه

( به تصویر کشیده شده 5108ری کاربران در پژوهش اخیر کاکار )کننده و وفادا عنوان متغیر تعدیل
ظاهر  ( نشان داد استفاده مداوم از محصوالت به 5151) 2است. همچنین پژوهش َونگ و ِژنگ

رقیب، توسط یک کاربر واحد براساس نیازهای روانشناختی متفاوتی است که استفاده از هر یک از 
صورت این محصوالت نه به عنوان جایگزین  آورده کند، در این ها را بر تواند آن این محصوالت می

ها،  یکدیگر، بلکه به عنوان مکّمل یکدیگر قلمداد خواهند شد. همچنین، بسیاری از پژوهش
عنوان مبنایی برای واکاوی علت استفاده از محصوالت تعاملی   نیازهای روانشناختی کاربر را به

، 4؛ کیم، چان و کانکانهالی5101؛ هیو و کادیر، 5108، 3نگیرند )کاراهانا و همکارا بکار می
های  ها از نیازهای روانشناختی در مدل (. این پژوهش5100، 5؛ شلدون، آباد و هینش5105

گر در تفسیر نّیت کاربر در استفاده از  کننده یا مداخله مفهومی خود، به عنوان متغیر مستقل، تعدیل
 .اند محصول موردنظر استفاده کرده

است. رضایت از زندگی، « رضایت از زندگی»یا « رضایت»از دیگر مفاهیم پراستفاده، مفهوم 
، 6کند )دیِنر و همکاران فرآیند مقایسه شرایط فرد با آن استاندارد مناسبی است که تصور می

                                                           

1. Oliver 

2. Wang & Zheng 

3. Karahanna & et al. 

4. Kim, Chan & Kankanhalli 
5. Sheldon, Abad & Hinsch 

6. Diener & et al. 
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 جهشود و با تو شمول در نظر گرفته می و جهان 1رضایت از زندگی به عنوان یک قضاوت شناختی
 توان پردازان در مورد ارتباط بین این مفهوم و طیف وسیعی از نیازها، می های نظریه به بررسی

تر، دلیل استفاده از محصوالت تعاملی،  های نیاز و در مقیاس کوچک گفت پایه و مبنای همه نظریه
ای (. همبستگی بین نیازه5151همان رضایت از زندگی است )هافتون، پرسی و ایستانبلوگلو، 

 (، خودشکوفایی و ارتباط5111، 2روانشناختی مختلف نظیر عزت نفس )ُایشی و همکاران
 ات رسیدهـای گذشته به اثبـه ژوهشـا رضایت از زندگی در پـ( ب5103، 3)کائو و همکاران

 است. 
درگیر شدن با محصول و اعتیاد در استفاده، از دیگر مفاهیم پرکاربرد در تحلیل رفتار کاربر 

توان به درگیری روانشناختی )از منظر وضعیت روانشناختی( و  کلی درگیری را می طور  به هستند.
(. درگیری 5107  ،4بندی کرد )َفنگ و همکاران درگیری رفتاری )از منظر بروز رفتاری( طبقه

بخش ذهنی فرد در ارتباط با یک عمل تعریف و  روانشناختی به عنوان میزان شرایط مثبت و رضایت
، 5شود )شوفلی شدن در آن عمل مشخص می  های شور و نشاط، دلبستگی و غرق گیبا ویژ

(. در مقابل، درگیری رفتاری شامل رفتارهای درگیرشونده تعاملی و شخصی است )ُاه و 5115
شود )َفنگ و  ساز درگیری رفتاری محسوب می (. درگیری روانشناختی زمینه5107، 6همکاران

( تحقق نیازهای روانشناختی کاربر علت 5101ه َفنگ و همکاران )( و در مطالع5107  همکاران،
درگیری روانشناختی معرفی شده است. هنگامی که درگیر شدن با محصول، جنبه افراطی پیدا 

(. براساس 5101، 1دهد )ِچن در استفاده از محصول تعاملی رخ می 7«اعتیاد»کند، پدیده  می
، اعتیاد در استفاده، یک وضعیت روانشناختی از وابستگی (5100) 9تعریف توِرل، ِسِرنکو و گیِلس

شود. نقش نیازهای روانشناختی در  های رفتاری می ناهنجار به محصول بوده که منجر به بروز نشانه

                                                           
1. Cognitive judgement 

2. Oishi & et al. 
3. Cao & et al. 

4. Fang et al. 

5 Schaufeli & et al. 

6. Oh & et al. 
7. Addiction 

8. Chen 

9. Turel, Serenko & Giles 
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و همکاران  1( و ماسور5101های ِچن ) تحلیل میزان وابستگی به محصول تعاملی در پژوهش
های اجتماعی،  ررسی نیازهای روانشناختی کاربران شبکهکه با ب ( نمایان شده است؛ جایی 5100)

به سطح افراطِی استفاده یعنی « وابستگی»گر در تبدیل سطح  نشان دادند که این نیازها نقش مداخله
 اعتیاد به محصول دارند.

های استفاده شده برای تحلیل  توان در زمره سازه نهایتًا، اعتماد، همکاری در تولید و تعهد را می
نقصی یک برند، محصول و یا هر چیز دیگری،  تار کاربر قرار داد. اطمینان یک فرد از اعتبار و بیرف

- هوا و کانگ -(. بر اساس پژوهش وو، شو0110، 3شود )مورگان و هانت تعریف می 2اعتماد
به معنای شرکت مستقیم  5«همکاری در تولید»( این اعتماد ممکن است منجر به 5107) 4پینگ

منظور خلق محصول یا خدمت جدید و نوآورانه  ا شرکای دیگر در شبکه ارزش سازمان به کاربر ی
« هویت اجتماعی»و « نوایی هم»، «عزت نفس»ها تحقق سه نیاز روانشناختی  شود. در پژوهش آن

در ایجاد عاطفه مثبت تاثیرگذار بوده که این عامل خود منجر به ایجاد اعتماد و نهایتًا نّیت خرید و 
، 6سای و پای های مجازی )تی همچنین تعهد برای شرکت در انجمن کاری در تولید خواهد شد.هم

(، از جمله مفاهیمی است که بر مبنای نیازهای روانشناختی جهت تحلیل رفتار کاربر مورد 5100
 است.   استفاده قرار گرفته

بر در حوزه فناوری در این بخش، پیشینه سه زمینه اصلی بکارگیری نیازهای روانشناختی کار
در کنار مطالعه « نیازهای روانشناختی کاربر»های اخیر، موضوع  اطالعات بیان شد. در سال

های مورد توجه پژوهشگران در حوزه مطالعاتی  مفاهیمی چون احساسات، تجربه و ارزش از بخش
درک آن « ربرتجربه کا»بوده است؛ چرا که یک رویکرد برای نزدیک شدن به مفهوم « تجربه کاربر»

قابلیت »به عنوان پارادایمی برای بررسی نیازهایی فراتر از سطح نیازهای ابزاری مطروحه در پارادایم 
است. در تجربه کاربر، برخالف پارادایم قابلیت استفاده، کاربر و نیازهای او در کانون « استفاده

منبعی برای ایجاد یک تجربه  او« نیازهای روانشناختی»گیرند و تحقق  ها قرار می توجه و تحلیل
                                                           

1. Masur & et al. 

2. Trust 
3. Morgan & Hunt 
4. Wu, Shu-Hua & Kang-Ping 

5. Co-production 

6. Tsai & Pai 
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های کیفی  شود. زمینه دوم بکارگیری نیازهای روانشناختی، تحلیل جنبه مثبت قلمداد می
محصوالت مبتنی بر فناوری اطالعات است. در این قسمت دو جنبه کیفی محصول یعنی 

ابلیت معرفی شد. کیفیت سودمندگرایی با عملکرد، کارایی و ق« آفرین لذت»و « سودمندگرایی»
های غیرعملیاتی نظیر  ، ویژگی«آفرین لذت»استفاده محصول سروکار دارد، در حالی که کیفیت 

که توجه به نیازهای روانشناختی کاربر   شود؛ جایی احساسات، هویت، زیبایی و... را شامل می
وم، نیازهای هایی در نظر گرفته شود. نهایتًا در زمینه س تواند منبع مناسبی برای خلق چنین ویژگی می

عنوان متغیری تاثیرگذار در تحلیل رفتار کار در استفاده از یک محصول تعاملی  روانشناختی به 
جا، تحلیل رفتار کاربر نیازمند بررسی مفاهیمی است که باید در کنار نیازهای  رود. در این کار می به

ری، نّیت استفاده، درگیر روانشناختی او ارزیابی شوند. مفاهیمی نظیر عواطف و احساسات، وفادا
شدن در محصول، رضایت، تعهد، اعتیاد در استفاده و... . نگاشت این سه زمینه موضوعی با 

های منتخب )زمان، نوع محصول، نحوه بکارگیری نیاز و  بندی پژوهش معیارهای طبقه
ای عنوان یک چارچوب بر های این سه زمینه را به تواند مرزبندی و ویژگی شناسی( می روش

 پژوهشگران روشن کند. 

 ها . یافته7

پژوهش، شرایط  02پژوهش با دسترسی آنالین به کل محتوا، نهایتًا تعداد  0025از تعداد 
 مقاله کنفرانس و 1مقاله،  38دست آوردند. این تعداد شامل  قرارگیری در فهرست نهایی را به

منبع فارسی  71شناسایی اولیه های علمی داخلی و  است. با وجود جستجو در پایگاه  رساله 0
یک از این مطالعات  نظر گرفتن معیارهای ورود و خروج، هیچ مقاله، با در 08رساله و  58شامل 

 در فهرست نهایی قرار نگرفتند. 
های منتخب بر مبنای معیارهای  بندی، پژوهش این ترتیب، براساس نتایج حاصل از طبقه  به

های  شناسی یافته خدمت، نحوه بکارگیری و روش محصول/ زمینه بکارگیری، زمان پژوهش، نوع
ها براساس هدف اصلی پژوهش و پاسخ به سواالت  دهند. این یافته این پژوهش را شکل می

 اند. پژوهش تنظیم شده

های بکارگیری نیازهای روانشناختی کاربر در حل مسائل حوزه فناوری  . زمینه7-1

 اطالعات 

در این پژوهش سه زمینه  (،5118ب پترسن و همکاران )براساس گام چهارم از چارچو
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( طراحی 0موضوعی برای بکارگیری نیازهای روانشناختی در حوزه فناوری اطالعات شناسایی شد: 
های  ( تحلیل رفتار کاربر. بررسی پژوهش3های کیفی محصول و  ( تحلیل جنبه5تجربه کاربر، 

بار،  27زمینه موضوعی قرار دارند و مجموعًا پژوهش در بیش از یک  1دهد که  منتخب نشان می
در جدول « زمینه بکارگیری نیازها»اند )به ستون  پژوهش منتخب شناسایی شده 02ها در  این زمینه
موضوعی بکارگیری   بندی مقاالت منتخب به تفکیک زمینه مراجعه کنید(. بنابراین، دسته 0پیوست 

 ود. ، خواهد ب2نیازهای روانشناختی مطابق شکل 

 
 بندی مقاالت منتخب ای دسته نمودار دایره -5شکل 

 موضوعی بکارگیری نیازهای روانشناختی  به تفکیک زمینه

تر یافت نشد، دو  معیاری برای تفکیک الیه پایین« طراحی تجربه کاربر»هرچند برای زمینه 
این معیارها همراه  دهنده ، نمایش1زمینه دیگر دارای معیارهای موضوعی در الیه بعد هستند. شکل 

 با درصد بکارگیری هر یک در مطالعات منتخب است.

 
 هر زمینه  بههای اصلی و زیرموضوعات مربوط  ارتباط بین زمینه -6شکل 

های موضوعی در بکارگیری نیازهای  که هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی زمینه با توجه به این
در ادامه در پاسخ به هر یک از سواالت  روانشناختی کاربر در حوزه فناوری اطالعات است،

 های موضوعی مورد نظر، بررسی خواهد شد. های آن با زمینه پژوهش، ارتباط یافته
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. روند زمانی بکارگیری نیازهای روانشناختی کاربر برای حل مسائل حوزه فناوری 7-4

 اطالعات به چه صورت است؟

رغم کاهش تعداد  توان گفت علی ی، م7ها، مطابق با شکل  با بررسی سال انجام پژوهش
سال اخیر، بکارگیری نیازهای روانشناختی کاربر در حوزه فناوری اطالعات، در دو  2ها در  پژوهش

 دهه اخیر رشد داشته است. 

 
 های منتخب روند زمانی چاپ پژوهش -7شکل 

دهد  می ( نشان8ها )شکل  های بکارگیری و روند زمانی انتشار پژوهش همچنین بررسی زمینه
که هرچند بکارگیری نیازهای روانشناختی در حوزه فناوری اطالعات با هدف طراحی تجربه کاربر 

طراحی »از « تحلیل رفتار کاربر»های اخیر، بکارگیری نیازها برای  آغاز شده است، اما در سال
 سبقت گرفته است.« تجربه کاربر

 
 ها ی انتشار پژوهشهای موضوعی و روند زمان ارتباط بین زمینه -8شکل 
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. بکارگیری این رویکرد روانشناختی، شامل چه محصوالت یا خدماتی از حوزه 7-8

 شود؟ فناوری اطالعات می

دهد که طیف وسیعی از محصوالت و خدمات حوزه  های منتخب نشان می بررسی پژوهش
ان قرار گرفته فناوری اطالعات با استفاده از نیازهای روانشناختی کاربر، مورد بررسی پژوهشگر

 است. 
 دهد.  ، فراوانی این محصوالت و خدمات را نشان می1نمودار شکل 

پژوهش بدون اشاره به محصول مشخص، دامنه پژوهش خود را به  00دهد که  ها نشان می یافته
بسط « محصوالت تعاملی»کلیه محصوالت و خدمات رشته فناوری اطالعات تحت عنوان کلی 

های کاربردی موبایل بیشترین فراوانی  های اجتماعی نظیر فیسبوک و برنامه بکهاند. پس از آن ش داده
 اند. را در مطالعات مورد بررسی داشته

 
 های منتخب فراوانی محصوالت و خدمات مورد بررسی در پژوهش -4شکل 

خدمات مورد بررسی در شکل  های موضوعی و محصوالت/ همچنین بررسی ارتباط بین زمینه
 داده شده است.  ، نمایش01

معمواًل از عنوان کلی محصوالت تعاملی « طراحی تجربه کاربر»های با زمینه  در پژوهش
های  های اجتماعی و برنامه شود. همچنین در زمینه تحلیل رفتار کاربر، بررسی شبکه استفاده می

 کاربردی موبایل بیشتر مورد توجه پژوهشگران بوده است.
 



 089 ...ر حوزهد کاربر روانشناختی نیازهای بکارگریی ایهزمینه

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

 
 /h

ttp
://stim

.q
o

m
.ac.ir 

 

 
 های موضوعی و محصوالت/ خدمات مورد بررسی در مطالعات مینهارتباط بین ز -11شکل 

 . نحوه استفاده از نیازهای روانشناختی در جامعه پژوهش حاضر چگونه است؟7-5

دهد استفاده از نیازها، به سه شکل مختلف صورت گرفته است  بررسی مطالعات اولیه نشان می
 (. 00)شکل 

ریزی  شده، طرح پژوهشی خود را پایه و شناخته ها بر مبنای یک نظریه مشخص  اکثر پژوهش
(، 5110گانه شلدون و همکاران ) (، نیازهای ده0182گری دسی و رایان ) خودتعیین  اند. نظریه کرده

(، نظریه دوعاملی 0173کاتز ) 1(، نظریه استفاده و رضامندی0103مراتبی مازلو )  نظریه سلسله
ترین  ترتیب پراستفاده ( به 5105و همکاران ) 3زهای شوارت ( و نظریه ارزش0121) 2هرزبرگ

پژوهش بدون اشاره به  00بر این، تعداد  ها بوده است. عالوه  های این دسته از پژوهش نظریه
های  اند. مؤلفه های نیازهای روانشناختی کاربر نموده ای مشخص، اقدام به معرفی مؤلفه نظریه

که سه پژوهش بدون  بل مشاهده است. نهایتًا این، قا0ها در پیوست  معرفی شده در این پژوهش
کاربر به عنوان یک متغیر کلی در « نیاز روانشناختی»نیاز، از مفهوم   اشاره به نظریه و یا مؤلفه
 اند. پژوهش خود استفاده کرده

                                                           
1. Uses and gratifications theory 
2. Herzberg 

3. Schwartz 



 1500 پاییز، 8شامره ، 7دوره ، علوم و فنون مدیریت اطالعات 091

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

 
 /h

ttp
://stim

.q
o

m
.ac.ir 

 
 های منتخب نحوه استفاده از نیازهای روانشناختی در پژوهش -11شکل 

( نشان 05های موضوعی و چگونگی استفاده از نیازها )شکل  همچنین بررسی ارتباط بین زمینه
بکارگیری نیازها حتمًا در قالب معرفی « تحلیل رفتار کاربر»های مربوط به  دهد، در پژوهش می

های نیاز، با یا بدون استناد به یک نظریه مشخص صورت گرفته است، درحالی که استفاده از  مؤلفه
شود. همچنین ترجیح  یک مفهوم کلی در دو زمینه دیگر مشاهده میعنوان  نیازهای روانشناختی به 

شلدون و »و نظریه نیازهای « تحلیل رفتار کاربر»گری در زمینه  استفاده از نظریه خودتعیین
تواند با تعداد نیازهای معرفی  نکته مهمی است که می« طراحی تجربه کاربر»در زمینه « همکاران

 نیاز( مرتبط باشد. 01و  3شده در هر نظریه )به ترتیب 

 
 های موضوعی و نحوه بکارگیری نیازهای روانشناختی ارتباط زمینه -12شکل 

 کار رفته در جامعه پژوهش حاضر برای دستیابی به اهداف چیست؟ شناسی به . روش7-4

معیار رویکرد، استراتژی )روش( پژوهش، روش  0های منتخب براساس  شناسی پژوهش روش
های بررسی  است. رویکرد و روش غالب پژوهش  گردآوری مورد بررسی قرار گرفته تحلیل و ابزار
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 (.03ترتیب کّمی و پیمایشی است )شکل  شده به 

 
 های منتخب )رویکرد و روش پژوهش( شناسی پژوهش روش -13شکل 

همچنین نتایج بررسی مطالعات از منظر دو معیار روش تحلیل و ابزار گردآوری اطالعات در 
های موضوعی و دو معیار  بر این، بررسی ارتباط بین زمینه  ، قابل مشاهده است. عالوه0ت پیوس

، غالبًا با رویکرد «تحلیل رفتار کاربر»دهد زمینه  ( نشان می00رویکرد و روش پژوهش )شکل 
کّمی و روش پیماشی اجرا شده است، در حالی که استفاده از رویکردهای کیفی و آمیخته و 

 بوط به این دو نوع رویکرد در دو زمینه دیگر استفاده شده است.های مر روش

 
 های منتخب شناسی پژوهش های موضوعی و روش ارتباط زمینه -14شکل 

 گیری  . نتیجه3

، مروری بر مطالعات اولیه با «مند مطالعه نگاشت نظام»پژوهش حاضر با استفاده از روش 
این منظور، با   در حوزه فناوری اطالعات داشت. بهموضوع بکارگیری نیازهای روانشناختی کاربر 

نتیجه جستجو و  5171(، از تعداد 5118ای پترِسن و همکاران ) مرحله 2گیری از چارچوب  بهره
 20پژوهش، در نهایت پس از در نظر گرفتن معیارهای خروج، تعداد  0025دسترسی کامل به 
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 بندی و تحلیل شدند. چارچوب، طبقه دست آمده از پژوهش، انتخاب و براساس معیارهای به
ها در سه  دهد این پژوهش با توجه به هدف اصلی پژوهش، بررسی مطالعات اولیه نشان می

« تحلیل رفتار کاربر»و « های کیفی محصول تحلیل جنبه»، «طراحی تجربه کاربر»زمینه موضوعِی 
درصد، بیشترین فراوانی را  23با « تحلیل رفتار کاربر»گیرند. در این میان زمینه موضوعی  قرار می

 (.2داشته است )شکل 
دارند در تالشند تا با طراحی و بهبود   فعالیت« طراحی تجربه کاربر»پژوهشگرانی که در زمینه 

محصوالت تعاملی، تجاربی منحصر به فرد برای کاربران خلق نمایند و در این میان، تحقق 
گیرند. بررسی  منبعی برای ایجاد تجربه مثبت در نظر میرا به عنوان « نیازهای روانشناختی کاربر»

 دهد همه در دو جنبه با یکدیگر مشترک هستند: ها نشان می پیشینه این پژوهش
تری از نقش انسان در تعامل با محصول فناوری اطالعات ( همه برای ایجاد درک جامع0

 کوشند، می
ده از مطرح کردن نیازهایی فراتر از نیازهای ( به دنبال اغناء و بسط دید محدود سّنتی با استفا5

ابزاری )کاری( برای تکمیل رویکرد سّنتی و وظیفه محور هستند. سوال اساسی در این زمینۀ 
بخش در استفاده از محصول تعاملی برای  ای لذت توان تجربه طور می چه»موضوعی این است که 

های  جای تمرکز ابتدایی روی ویژگی  برای این منظور الزم است که به«. کاربر فراهم کرد؟
ها قرار گیرد و سپس به سراغ  محصولی خاص، کاربر و نیازهای روانی او در کانون توجه و تحلیل

در « محصوالت تعاملی»چه فراوانی باالی استفاده از عبارت کلِی  محصولی مشخص رفت. چنان
« طراحی تجربه کاربر»در ( مؤید همین نکته است. اساسًا 01های این زمینه )شکل  پژوهش

رو استفاده  سازی و ارائه چارچوب برای خلق تجربه سروکار دارد، از این پژوهشگر با طراحی، مفهوم
های مربوط به این رویکردها مورد توجه پژوهشگران قرار  از رویکردهای کیفی و آمیخته و روش

 (.00گرفته است )شکل 
تواند از کاربر محقق  براساس نیازهایی که می های کیفی محصول زمینه دوم، به تحلیل جنبه

های این دسته، برای  در پیشینه پژوهش« آفرین  لذت»و « سودمندگرایی»پردازد. دو جنبه  سازد، می
های  اند. نیازهای روانشناختی کاربر در ویژگی های محصول تعاملی معرفی شده توصیف ویژگی
تواند  شوند. لذا نیازهای روانشناختی کاربر می محصول منعکس می« آفرین  لذت»مرتبط با جنبه 

مبنایی برای تحلیل این جنبه از محصول قرار بگیرد. سوال اساسی در این قسمت این است که 
نقطه «. بهبود یابد؟« آفرین  لذت»هایی باشد تا جنبه کیفی  محصول تعاملی دارای چه ویژگی»



 091 ...ر حوزهد کاربر روانشناختی نیازهای بکارگریی ایهزمینه

 

 /h
ttp

://stim
.q

o
m

.ac.ir 

 
 /h

ttp
://stim

.q
o

m
.ac.ir 

شده توسط کاربر به علت   سودمندگرایی ادراک اتصال این زمینه با زمینه قبلی این است که کیفیت
شده با گذشت   ادراک آفرین  لذتیابد و کیفیت  با گذشت زمان بهبود می« سهولت استفاده»افزایش 

هایی به  شود. بنابراین، طراحان تجربه کاربر باید ویژگی زمان به علت کاهش جذابیت کاسته می
تفاوت و جدیدی از کاربر تأمین شود. در اینجا نیز، محصول اضافه کنند که نیازهای روانشناختی م

بحث  آفرین  لذتهای یک محصول  شود، بلکه از ویژگی لزومًا از محصول خاصی صحبت نمی
ها را به کلیه محصوالت و  توان با بررسی یک محصول خاص، این ویژگی خواهد شد، هرچند می

 (.01)شکل  خدمات تعمیم داد
(، 8اخیر رشد بیشتری نسبت به دو زمینه دیگر داشته است )شکل  های زمینه سوم، که در سال

بر مبنای نیازهای روانشناختی او است. سوال اساسی در این زمینۀ موضوعی « تحلیل رفتار کاربر»
برخالف دو زمینه «. رفتار کاربر در زمان استفاده از یک محصول مشخص چیست؟»این است که 
محصول نیست، بلکه استفاده از یک محصول مشخص و جا صحبت از طراحی  دیگر، در این

بایست براساس مفاهیم مشخصی  (. همچنین، رفتار کاربر می01شده مدنظر است )شکل  ساخته 
(. در کنار مفاهیم یاد شده، بکارگیری نیازهای 1گیری و تفسیر شود )شکل  تعریف، اندازه

عنوان متغیرهای  بلکه به  -ک محصولعنوان متغیرهای ورودی برای طراحی ی نه به -روانشناختی
های مربوطه،  کند رویکرد غالب در پژوهش گر در تحلیل رفتار کاربر ایجاب می مستقل یا مداخله

های تحلیلی  ( که متعاقبًا، استفاده از روش00کّمی و روش مورد استفاده پیمایشی باشد )شکل 
 (.0یابد )پیوست  ورت میمربوطه )مدل معادالت ساختاری، همبستگی، عاملی و...( ضر

پژوهش  02که از  البته باید توجه داشت سه زمینه مورد بحث از یکدیگر منفک نیستند، چنان
اند. در حقیقت این  بندی شده پژوهش در هر سه زمینه دسته 3پژوهش در دو زمینه و  1منتخب، 

های موجود در یک  توانند مکّمل یکدیگر باشند و نتایج حاصل از پژوهش سه زمینه موضوعی می
 کار گرفته شود. زمینه، در زمینه دیگر به

دهد در دو دهه اخیر، استفاده از رویکرد  ها نشان می همچنین، بررسی زمانی انجام پژوهش
برای حل مسائل مرتبط با حوزه فناوری اطالعات رشد زیادی « نیازهای روانی کاربر»روانشناسِی 

  ،«های شخصیت نظریه»روانشناسی دیگری نیز نظیر  (. البته رویکردهای7داشته است )شکل 
توان در مطالعات آتی با  وجود دارد که می« های شناختی نظریه»و « رفتارگرایی»، «تحلیل نگرش»

استفاده از روش مشابه پژوهش فعلی به بررسی مطالعات اولیه پرداخت و نهایتًا در یک پژوهش 
 اسی را در حل مسائل حوزه فناوری اطالعات ترسیم کرد.مستقل، روند استفاده از رویکردهای روانشن
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یکی دیگر از دستاوردهای مهم این پژوهش، بررسی نحوه بکارگیری نیازهای روانشناختی در 
درصد از این مطالعات، استفاده از نیازهای روانشناختی کاربر  11های منتخب است. در  پژوهش

های  گیری از نظریه ؛ این در حالی است که بهرهبا اقتباس از یک نظریه معتبر صورت گرفته است
گری دسی و  خودتعیین ۀنظری 5نظریه،  1نظریه است. همچنین از این  1تنها محدود به   مربوطه،

 ۀنظری 0( با اختالف زیادی نسبت به 5110( و نظریه نیازهای شلدون و همکاران )0182رایان )
اند )شکل  تکرار شده« طراحی تجربه کاربر»و « ربرتحلیل رفتار کا»های  دیگر به ترتیب در زمینه

و « ارتباط»، «استقالل»نیاز  ۀگری با معرفی تنها سه مولف (. بکارگیری نظریه خودتعیین05
تحلیل رفتار »های زمینه  در پژوهش -های اندک با تعداد مؤلفه -های مشابه و نظریه« شایستگی»

رسد؛ چرا که سطح محاسبات  نظر می اًل منطقی به (، کام00که غالبًا کّمی هستند )شکل « کاربر
( با 5110یابد. از طرفی استفاده از نظریه نیازهای شلدون و همکاران ) تا حد زیادی کاهش می

« طراحی تجربه کاربر»در مطالعات  -های زیاد با تعداد مؤلفه -های مشابه  نیاز و نظریه 01معرفی 
های  تواند فرصت رسد؛ چرا که می نظر می منطقی به  ( نیز کامالً 00با رویکردهای کیفی )شکل 

ها  حال، محدود شدن پژوهش بیشتری برای طراحی محصوالت و تجارب جدید فراهم کند. با این 
های زیادی در هر سه زمینه موضوعی مورد بحث،  شود فرصت ها باعث می به تعداد اندکی از نظریه

صوالت جدید در محیط کسب و کار، از دست چه از منظر پژوهشی و چه از منظر طراحی مح
واکاوی »ای با موضوع  برود. در این راستا، سهرابی و همکاران )در حال چاپ( در مطالعه

اند. استفاده از  آوری کرده معتبر را گرد  نظریه 51، «های نیازهای روانشناختی بنیادین انسان نظریه
اهم آورد، چرا که اساسًا تمامی نیازهای های جدیدی فر تواند فرصت ها می ظرفیت این نظریه

دار هستند و این وظیفه طراحان است که با طراحی محصوالت  روانشناختی انسان مهم و معنی
های محتمل، این نیازها را  ای کامل از تجربه تعاملی مبتنی بر فناوری اطالعات و خلق گستره

عنوان نقطه شروع طراحی این محصوالت در   توان به برآورده کنند. نیازهای روانشناختی کاربر را می
 های خالقانه و تازه باشد.  تواند ظرفیت عظیمی برای ایجاد ایده نظر گرفت و این رویکرد جدید می

( 5100) 2( و کیم و همکاران5100) 1پوچیلو و کاسینی  های منتخب، هرچند از میان پژوهش
های روانشناختی کاربر در حوزه فناوری به ارائه چارچوبی برای طراحی تجربه بر مبنای نیاز

                                                           
1. Pucillo & Cascini 

2. Kim & et al. 
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های ارائه شده در هر دو پژوهش، کلی و ابتدایی  (. چارچوب0اند )پیوست  اطالعات پرداخته
عبارتی  است. در حالی که باید نحوه ارتباط نیازهای کاری با نیازهای روانشناختی مشخص شود. به 

اف حرکتی و انجامی به اهداف وجودی توان از منظر طراحی محصوالت، از اهد دیگر، چگونه می
(. به زبان 0تر دست یافت؟ )شکل  های پایین رسید و یا برعکس از اهداف وجودی به اهداف رده

توان نیازهای روانشناختی را به محصول تبدیل کرد؟ تالش برای یافتن پاسخ به  مهندسی، چگونه می
 تواند در تحقیقات آتی دنبال شود. ها می این پرسش
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هایبرنامه
کاربردی
موبایل

 گذاری()اشتراک

نظریهرضامندی
 نیاز(8کاتز)

 تحلیلعاملی پیمایشی کمّی
پرسشنامه
 کتبی

تحلیلرفتارکاربر
 )نیّتاستفاده(

29 
-)ویکالند

اِنگبلومو
مقاله

 کنفرانس

والتمحص
 تعاملی

نظریهنیازهای
شلدونو

 پیمایشی کمّی
چگالی
 میانگین

 پرسشنامه
طراحیتجربه

 کاربر
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نویسنده و 

 سال
 نوع سند

محصول یا 

 خدمت

نحوه بکارگیری 

 نیازها

 شناسی پژوهش روش

زمینه بکارگیری 

 رویکرد نیازها
استراتژی 

 )روش(
 روش تحلیل

ابزار 

گردآوری 

 داده

همکاران،
3119) 

 نیاز(1)همکاران

31 

)راکیو
بوندزراکی،

3118) 

 مقاله
هایشبکه

 اجتماعی

نظریهرضامندی
 نیاز(8کاتز)

 پیمایشی کمّی

تحلیل
واریانسچند

 متغیره

 پرسشنامه
تحلیلرفتارکاربر

 استفاده()نیّت

36 

)هسنزالو
تِرَکتینسکی،

3111) 

 مقاله
محصوالت
 تعاملی

نیازهایروانشناختی
بهعنوانیک
 مفهومکلی

 --- مروری کیفی

منابع
ایکتابخانه

 منبع(38)

طراحیتجربه
 کاربر

33 
)وَنوچیئو،

3111) 
 مقاله

هایبازی
 آنالین

،«امنیت»نیازهای
،«عشقوارتباط»

و«احترام»
 «ودشکوفاییخ»

 پیمایشی کمّی
تحلیل
 همبستگی

 پرسشنامه

تحلیلرفتارکاربر
)اعتیاددر
 استفاده(

32 
)هسنزال،
3116) 

 مقاله

صفحه
نمایش
 سیستم

امنیت/»نیازهای
تغییر/»و«کنترل

 «تازگی

 پیمایشی کمّی
تحلیل
 رگرسیون

 پرسشنامه

هایتحلیلجنبه
کیفیمحصول
)سودمندگرایی،

 (آفرینلذت

33 

)گِیوِرو
مارتین،
3111) 

مقاله
 کنفرانس

محصوالت
 تعاملی

نیازهایتازگی،
گیرکنندگی،غافل

منحرفکردن،
رازآلودبودن،تاثیر
برمحیط،صمیمیت،
 درکوتغییرافراد

 کیفی

علم
طراحی
)طراحی
 مفهومی(

--- --- 
طراحیتجربه

 کاربر

35 
)مالونه،
6983) 

مقاله
 کنفرانس

هایبازی
 یوتریکامپ

نیازهای
،«چالش»

و«پردازیخیال»
 «کنجکاوی»

 کیفی
مطالعه
 موردی

--- --- 
طراحیتجربه

 کاربر
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