چکیده
روشهای بسیاری برای ارتقا کیفیت طراحی و ساخت محصوالتی که بیشتر با نیازهای
مشتریان منطبق باشد وجود دارد .یکی از چالشهای سازمانها درک نیازهای فعلی و آتی
مشتریان است .مطالعات ثابت کرده که بهجز توجه به نیازهای مشتریان ،احساسات مشتری
نیز در طراحی محصوالت نقش بسزایی دارد .یکی از روشهای مؤثر برای شناسایی و
استفاده در طراحی محصول مهندسی کانسی است .در این تحقیق تالش شده که از روش
بسط عملکرد کیفیت نیازهای مشتریان و از مهندسی کانسی احساسات مؤثر بر طراحی
محصول تعیین و با ترکیب این دو بتوان محصوالتی هر چه بیشتر منطبق بر نیازهای و

الگوی ترکیبی بسط عملکرد کیفیت و

احساسات مشتریان طراحی نمود .در این تحقیق ابتدا با کمک بررسی تحقیقات  ،لغات کانسی

مهندسی کانسی در طراحی

در رابطه با محصول جمعآوری و از بین آنها  13لغت که بیشترین تأثیر را روی
مصرفکنندگان داشته ،انتخاب گردیدند .سپس طی یک مصاحبه با فروشندگان ،خواص فنی

احساسگرا با رویکرد مدلهای

محصول تعیین و پرسشنامهای بین  50نفر توزیع گردید که طی آن از کاربران درخواست

تصمیمگیری گروهی

شد تعیین کنند چه ویژگی هایی از محصول برای ایشان اهمیت بیشتری دارد .برای مشخص
شدن وزن خواص ،پرسشنامه مقایسه زوجی برای فروشندگان طراحی و استفاده شد که
توسط  ANPمورد تحلیل قرار گرفت .با توجه به نتایج طرح جدیدی برای ظرف مایع
ظرفشویی ارائه گردید.
کلید واژه:

غالمرضا هاشم زاده

مهندسی کانسی ،بسط عملکرد کیفیت ( ،)QFDطراحی محصول ،خانه کیفیت

دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران
جنوب

مقدمه

gh_hashemzadeh@azad.ac.ir

امروزه در دن یای ر قابتی امروز لحاظ کردن ن یاز های مشتتتتری در محصتتتول از اهم یت
بی شتری برخوردار ا ست ،بنابراین سازمانهای تولیدی میبای ست همواره تالش کنند تا از

محمدرضا بهرامی

رقبای خود پیشی بگیرند .لذا دارا بودن یک طراحی مطلوب و مناسب ،تولیدکننده را در ارائه

دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسالمی واحد

محصولی موفق در حوزه بازاریابی و فروش یاری کرده و نام تجاری او را در بازار رقابت

تهران جنوب

ن سبت به دیگر رقبا برج سته می سازد .مهم ترین هدف طراحی مح صول ،خلق مح صوالتی

St_mr_bahrami@azad.ac.ir

استتتت که مشتتتتری را به پذیرش ترغیب و در مقابل کیفیت زندگی آنها را افزایش دهند .با

فاطمه سادات یزدانی

تمرکز بر احساسات که بر چگونگی رفتار و تفکر تأثیر میگذارند ،میتوان محصولی متمایز

دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

تولید و جایگاهی بهتر در بازار را کستتتب نمود .مشتتتتریان تمایل دارند تا از محصتتتوالتی

اسالمی واحد علوم تحقیقات

استتتفاده کنند که از من ر فیزیک ی عملکرد موردنیاز را داشتتته و همینین از من ر عاطفی و
احستتاستتی جذابیت داشتتته باشتتند .محصتتوالت میبایستتت بهگونهای طراحی شتتوند که به
خواستتتهها و تمایالت مشتتتریان بهخوبی پاستتد دهند .به این من ور طراحان از روشهای
مختلفی طراحی استتتت فاده میکنند .ازجمله این روش ها میتوان به بستتتط عملکرد کیفیت
( 1)QFDو مهندستتی کانستتی اشتتاره کرد .در مهندستتی کانستتی بین ویژگیهای ظاهری و
عملکردی مح صول ارتباط برقرار می شود .ویژگی های ظاهری شامل فرم ،رنگ و ماده و...
و ویژگیهای تجربی عبارتاند از اح سا سی که مح صول در کاربر ایجاد میکند ،مانند طرز
تلقی کاربر و نحوه ا ستفاده از مح صول .مهند سی کان سی اطالعاتی را تأمین میکند که به
کمک آنها میتوان محصتتوالت جذاب تری جهت رضتتایت مشتتتریان طراحی نمودا بنابراین
ابتدا باید مشخص شود مشتری چه میخواهد سپس تالش نمود آن را محقق ساخت .توجه
به نیازهای احستتاستتی کاربران جز الینفک طراحی محصتتوالت محستتوب میشتتود .روش

f62.yazdani@gmail.com
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مهندسی کانسی 2ازجمله روش هایی است که به طراحان در پاسخگویی به نیازهای احساسی کاربران کمک میکند .این روش توانایی این
را دارد که احساسات گوناگون را سنجش و رابطه آن ها را با مشخصات محصوالت واقعی نشان دهد .درنتیجه این امکان وجود دارد که
مح صوالتی تولید نمود که هم زمان عواطف و حاالت اح سا سی و نیازهای عملکردی موردتوجه قرار دهد .ب سط عملکرد کیفیت ،یک ابزار
توانمند برای شنیدن صدای مشتری و ترجمه آن به مشخصههای فنی است که میتواند سازمان را به صورت ن اممند در تعیین الزامات
طراحی مح صول در راستای تحقق رضایت مشتریان یاری دهد .هدف از بسط عملکرد کیفیت ،ترجمه خصوصیات ذهنی به خصوصیات
عینی است که قابلاندازه گیری باشد و بتوان از آن در فرایند طراحی و ساخت استفاده کرد.
امروزه احساس رضایت مشتری بهطور عمدهای بر کارکرد احساسی محصول استوار است .گرایشهای فردی نسبت به یک کار هنری و
طراحی بر پایه های عقالنی استتتوار نیستتت ،بلکه ریشتته در احستتاستتات دارد .ازاین رو هدف از مطالعات کانستتی جستتتجوی ستتاختارهای
احستتاستتی استتت که در پس رفتارهای انستتان وجود دارد و یا مدرنیزه کردن نیازهای احستتاستتی کاربرها و دخالت دادن آن در طراحی
محصول.
روش مهندسی کانسی روشی ن ام مند است و شامل مراحل انتخاب دامنه ،بسط ویژگیهای احساسی ،بسط زیرمجموعههای مربوط به
ویژگی های محصول ،ترکیب و ساخت مدل است .در فرایند مهندسی کانسی ابتدا نوع و محدوده محصول انتخاب و سپس برای آن فضای
معانی ایجاد میشتتود که در این مورد ابتدا کلمات جمع آوری ،ستتپس کلماتی که بیشتتترین تأثیر را روی مشتتتری دارد انتخاب و واژگان
کانستتی تعیین می شتتوند .در مرحله بعد مشتتخصتتات فنی محصتتول با استتتفاده از روشهای مانند دستتتورالعملهای فنی ،مصتتاحبه با
متخ ص صان و برر سی مح صوالت رقبا ایجاد می شود .مرحله چهارم ترکیب ا ست که در این مرحله خ صو صیات اح سا سی و فیزیکی به
یکدیگر مربوط می شوند و برای هر واژه تعدادی از ویژگیهای مرتبط با مح صول شناخته شده و مرحله آخر در فرایند مهند سی کان سی
طراحی مفهومی محصول است.
هدف اصتتلی پژوهش حاضتتر تعیین مشتتخصتتات کیفی محصتتول با رویکرد بس تط عملکرد و مهندستتی کانستتی در محصتتول ظرف مایع
ظرف شویی ریکا است .اهداف فرعی پژوهش حاضر بهصورت زیر تعریف میشود:
 .1تعیین مشخصههای فیزیکی ظرف مایع ظرف شویی ریکا با در ن ر گرفتن احساس مشتری
 .2تعیین نیازهای مشتریان از طریق بسط عملکرد کیفیت
 .3ترجمه احساسات کاربران به خصوصیات طراحی محصول
 .4تبدیل نیازها و خواستههای مشتریان به مشخصههای کیفی طراحی
 .5رسیدن به طراحی مناسب با در ن ر گرفتن ویژگیهای احساسی کاربران

 . 1ادبیات تحقیق
 . 1-1مهندسی کانسی
کان سی اح سا سات لح های و عواطفی ا ست که هنگامیکه در ارتباط متقابل با چیزهایی مانند مح صوالت یا خدماتی قرار میگیریم ،تجربه
میکنیم .بهمرورزمان به صورت خودآگاه ازآنیه دو ست داریم مطلع می شویم ولی ضمیر ناخودآگاه ما از قبل برای ا ستفاده از اطالعات
حسی دریافت شده تصمیم گرفته است و از این اطالعات روندی منطقی برای توجیه کردن یک تصمیم میسازد.
در مورد یک مح صول اح ساس میتواند شامل هر چیزی با شد :از ا شتیاق تا بدگمانی ،سرخو شی تا بیعالقگی .در اینجا هیچ در ست و
غلطی وجود ندارد و هر آنیه در مورد یک مح صول معین اح ساس می شود ،برای هر شخ صی دقیق ًا واقعی و صحیح ا ست .مهند سی
کانستی روش شتناخت ستاده ای ستت برای تضتمین این مست له که محصتول یا خدمات موردن ر ،واکنشهای احستاستی مطلوب را ایجاد
میکنند .مراحل و روش های اجرا به طراح اجازه میدهد که هیجانات و عواطف لح های کاربر را الگو قرار داده و ستتتپس آن ها را به
دادههای طراحی تبدیل نماید .امروزه محصتتوالت و تولیدات نیازمند در ن ر گرفتن عواطف و احستتاستتات حقیقی درونی کاربران استتت.
( )Ghrimsaeth, 2005,987-1004مهند سى کان سى که برخى مواقع به طراحى اح سا سى و عاطفى و یا مهند سى اح ساس نیز شهرت
دارد ،این امکان و شرایط را فراهم میآورد تا احساسات مشتریان در برابر یک پدیده خاص موردبررسی و ارزیابى قرار گیرد .همینین
مدیران و طراحان با ا ستفاده از این روش میتوانند واکنشهای اح سا سى و عاطفى م شتریان بالقوه و بالفعل مح صوالت خود را نیز
نسبت به محصوالت موجود خود در بازار استخراج و بامطالعه ،ارزیابى و تحلیل آنها ،براى برنامهریزیها و طرحهای آتی خود از این
اطالعات ارزشمند ،استفاده کنند .مهندسى کانسى یکى از روشهایى است که قابلیت ترجمۀ دریافتها ،احساسات و خواستههای درونى
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الگوی ترکیبی بسط عملکرد کیفیت و مهندسی کانسی در طراحی احساسگرا با رویکرد مدلهای تصمیمگیری گروهی
م شتریان درباره مح صوالت را به معیارهای ادراکى م شخص طراحى در مح صوالت را دارا ا ست .این روش بهعنوان یک فناورى نوین
ارگونومى ان سانمحور تو سط پروف سور میت سو ناگاماچى ،3ا ستاد دان شگاه هیرو شیما از ک شور ژاپن ،در اواخر دهۀ هفتاد میالدى
ابداعشده و از آن زمان ،توسعه بسیارى یافته است (کلینی و خرم.)151-160 ,1387 ،
پروفسور ناگاماچی ،چهار جنبه مهندسی کانسی را به شرح زیر توضیح میدهد)Schutte,2002,53-54( :
.1

چگونگی تعیین احساسات کاربر نسبت به ارگونومی محصول و احساسات مبتنی بر روانشناسی

.2

چگونگی هویت بخشی به شخصیت محصول

.3

چگونگی بنیان نهادن مهندسی کانسی بهعنوان فناوری ارگونومی

.4

چگونگی تطبیق طراحی محصول با تغییرات اجتماعی و ترجیحات کاربران

هدف مهندسی کانسی تسهیل ن ام مند روشی جهت طراحی محصوالت جدید است .واژهها انعکاسدهنده عناصر کانسی هستند .درواقع به
کمک کلمات آنیه در ذهن افراد میگذرد توضیح داده می شود .اگرچه ممکن است گاهی کلمه مناسبی وجود نداشته باشد و حرکات بدنی
و چهره نیز بیانگر اح سا سا ت با شد .مهند سی کان سی عموم ًا تو سط واژگان و تأثیرات واژگان روی اح سا سات و ذهنیات فرد ارزیابی
می شتود .گرچه تنها روش مورداستتفاده در کانستی واژگان نیستت ،لکن رایجترین استت .)Schutte,2002( .امروزه و در دنیای تجارت،
طراحی و توسعه تولیدات و خدمات جدید کاری بس دشوار ا ست که آمار شکستها در مقایسه با موفقیتها بسیار بیشتر است .مهندسی
کانستتی بهطور عمدهای احتمال خطا را در تولیدات جدید و توستتعه خدمات کاهش میدهد .همینین توستتل به پژوهشهای عاطفی برای
تضتتتمین تولیدات و خدمات جدید ،غالب ًا موجب کاهش زمان فروش در بازار میگردد .مهندستتتی کانستتتی در صتتتنایع مختلفی چون
اتومبیل سازی ،و سایل آرای شی ،لوازم آ شپزخانه ،صنایع غذایی ،تجهیزات الکترونیک ،ما شینهای اداری و تلفن همراه ا ستفاده شده ا ست.
(.)Ming Shyan Hang,2012,198-208

 . 2 . 1روش شناسی در مهندسی کانسی
روش مهندسی کانسی روشی ن ام مند است و شامل مراحل انتخاب دامنه ،بسط ویژگیهای احساسی ،بسط زیرمجموعههای مربوط به
ویژگی های محصول ،ترکیب و ساخت مدل است)Ghrimsaeth,2005( .
مرحله اول (انتخاب دامنه محصول) :4در این مرحله دامنه و حوزههای مح صول م شخص میگردد .انتخاب دامنه بر مبنای گروه هدف،
بازار و خصتتتوصتتتیات محصتتتول جدید و نمونههای موجود انجام میشتتتود .این دامنه ایدهها و راهحلهای بالقوهای را که هنوز
تو سعهنیافتهاند را نیز دربرمی گیرد .دامنه شامل مح صوالت ،مفاهیم و حتی راهحلهای طراحی شده که هنوز نا شناخته ا ست ،معرفی
می شوند .مهمترین وظیفه در این مرحله تعریف دامنه و یافتن نمایندگیها (مح صوالت ،طراحی ،نمونهها و غیره) با پو شش دامنه در حد
امکان است.
مرحله دوم (بسط ویژگیهای احساسی) :5این بخش در سه مرحله جمعآوری واژگان شرح دهنده دامنه ،انتخاب واژگان با تأثیر باالبر
روی ذهن کاربران و انتخاب واژگان کان سی و تن یم اهداف ا ستراتژیک انجام می شودا بدین صورت که واژگان و کلماتی که دامنه و
حوزه محصتتتول را مشتتتخص میکنند از منابع مختلفی مانند کتب ،رستتتانههای دیداری و شتتتنیداری ،ایدهها و دیدگاههای کاربران
جمعآوریشده و موردبررسی قرارگرفته و دستهبندی میگردند .سپس از هر دسته ،واژه یا واژگانی بهعنوان نماینده انتخاب میشود.
جمعآوری واژگان شرح دهنده دامنه :6خروجی حاصل از واژگان معرف دامنه با توصیف محصول موردن ر جمعآوری میگردد .همه
منابع در دستترس مانند ادبیات ،مصتاحبههای تخصتصتی ،عقاید کاربر و غیره بایستتی بهمن ور به دستت آوردن همه واژگانی که با
مح صول ارتباط دارند موردا ستفاده قرار گیرند .برای ک سب اطمینان ،جمعآوری واژگان تا زمانی که هیچ واژه جدیدی اتفاق نیفتد ادامه
مییابد.
7

انتخاب واژگان با تأثیر باالبر روی ذهن کاربران  :شمار واژگان خام جمعآوری شده برای یک ارزیابی مستمر ،بسیار بزرگ است .در
حقیقت ممکن ا ست واژگانی در مفهوم تو سعه یک مح صول کمتر جالبتوجه با شدا بنابراین واژگان بر طبق ا شتراکات خود گروهبندی
شدند .ازلحاظ فنی ،این امر میتواند با اجرای یک بررسی و ایجاد یک تحلیل یا با تجزیه یک نمودار وابستگی صورت گیرد.
انتخاب واژگان کانسی و تنظیم اهداف استراتژیک :سازمانها معموالً دارای رویکردهایی هستند که میبایست در محصوالتی که تولید
میکنند ،ظاهر شوند .این دیدگاهها برای سازمان بیهمتا است و محصول را از محصوالت رقبا متمایز می سازد .واژگان انتخاب شده در
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مرحله قبل ،با این واژگان تصتویری ترکیب میشتوند .این کلمات به نام یا واژگان کانستی نامیده میشتوند .آنها بخش یکپارچهای از
ورودی فرایند تو سعه مح صول ه ستند .همانطور که روندها تغییر میکند مح صوالت نیز تغییر کرده و تکنیکها ارتقا مییابند و در این
حال پایگاه واژه کانسی بایستی بررسی و بهروزرسانی گردد.
مرحله سوم (ب سط زیرمجموعههای مربوط به ویژگیهای مح صول) :8این بخش دارای سه بخش جمعآوری ،د ستهبندی و انتخاب
ا ست ،بدین صورت که ابتدا طیف و سیعی از ایدهها و ویژگیهای بالقوه جمعآوری می شود .سپس با توجه به درجه اهمیت د ستهبندی
میگردند و مهمترین آنها انتخاب میشود و درنهایت مواردی که نماینده ویژگیهای محصول است انتخاب میگردد.
مرحله چهارم (ترکیب) :9در این مرحله خ صو صیات اح سا سی و فیزیکی به یکدیگر مربوط می شوند و برای هر واژه یا گروه واژگان
کانسی تعدادی از ویژگیهای مرتبط با محصول شناخته میشود.
مرحله پنجم ( ساخت مدل) :10این بخش نتیجه بهد ستآمده از ترکیب ارتباط بین ویژگیهای مح صول و ارزشها را م شخص میکند .
مدل نهایی میتواند به کمک روشهای ریاضتتی یا غیر ریاضتتی ستتاخته شتتود .مدلها عملکردهایی هستتتند که با توجه به ویژگیهای
بهدستآمده ،واژگان کانسی مورداستفاده را مشخص میکنند.

 . 3 -1بسط عملکرد کیفیت ()QFD
بسط عملکرد کیفیت ( )QFDتبدیل خواستههای ارزیابی شده مشتری به مشخصات فنی در محصول استا یعنی مشخص میشود مشتری
چه میخوا هد و آن را از طریق ن م و جامعیتی که  QFDبه فرای ند طراحی محصتتتول مید هد ،در محصتتتول بروز داده میشتتتود.
( .)Akao,1994هدف  QFDاغلب ترجمه خ صو صیات ذهنی به خ صو صیات عینی ا ست که قابلاندازه گیری و شمارش با شد و بتوان از
آن در عرصه طراحی و ساخت استفاده کرد)Reilly,1999( .
بنابراین تمام ی خصوصیات و مشخصات طراحی محصول از توجه به نقطه ن رات مشتری حاصل می شود و نقش کارشناسان سازمان
در طراحی مح صول و یا خدمتی جدید ،چیزی فراتر از یک مترجم نی ست .مترجمانی که با ا ستفاده از این روش ،خوا ستههای م شتریان را
به مشخصات کمی فراوان درداده های طراحی تبدیل میکنند.
سه هدف اصلی در به کارگیری بسط عملکرد کیفیت عبارتاند از:
 .1تفکیک اولویتهای گفته شده و ناگفته مشتری به خواستهها و نیازها
 .2ترجمه این نیازها به خصوصیات فنی و مشخصات
 .3ساخت و انتقال یک محصول یا خدمت باکیفیت در جهت رضایت مشتری.
در ب سط عملکرد کیفیت رویکرد و دیدگاه های مختلفی وجود دارد .د این بین رویکرد چهار ماتری سی به دلیل سهولت بهکارگیری ضریب
به سایر رویکردها ،متداول ترین دیدگاه مورداستفاده است ،این مدل شامل ماتریسهای زیر است:
-1ماتریس طرحریزی محصول (خانه کیفیت)
-2ماتریس طراحی محصول
-3ماتریس طرحریزی فرآیند
-4ماتریس کنترل فرآیند
چهار مرحله فرایند فوق به صتتورت متوالی بوده و خروجی هر ماتریس ،ورودی ماتریس مرحله بعد استتت .درنهایت دستتتورات کنترلی و
عملیات روزانه ساخت و تولید از ماتریس چهارم استخراج می شود .در بسیاری از پروژههای بسط عملکرد کیفیت ،فرایند در همان مرحله
اول یعنی خانه کیفیت متوقف میشود)John Wiley & Sons, 1998( .
مرحله اول :طرحریزی محصول ماتریس خانه کیفیت
خانه کیفیت برای بررستتتی و تحلیل روابط ،اهمیت و ایجاد تعادل مابین عوامل مختلف مورداستتتتفاده قرار میگیرد .خانه کیفیت بهعنوان
عمومیترین قسمت مورداستفاده در بسط عملکرد کیفیت است .این خانه ،شامل محلی است که انت ارات مشتریان که «چه چیزها» نامیده
میشود با ویژگیهای فنی که «چگونهها » نامیده میشوند ،مرتبط میشوند.
مرحله دوم :طراحی محصول:
ورودی هایی که در این مرحله موردبرر سی قرار میگیرند عبارتاند از م شخ صههای کیفی ،ویژگیهای فنی و مهند سی که در مرحله یک
از اولویت باالیی برخوردار بودهاند .وزن و مقادیر هدف هر یک از مشتتتخصتتتههای کیفی ،خواستتتتههای عملکردی محصتتتول و اجزا و
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الگوی ترکیبی بسط عملکرد کیفیت و مهندسی کانسی در طراحی احساسگرا با رویکرد مدلهای تصمیمگیری گروهی
زیرسیستمهای محصول اصلیا و خروجیهای حاصل از این مرحله عبارتاند از شناسایی و تعیین مشخصههای کلیدی اجزا و قطعات و
انتخاب بهترین طرح ممکن برای رسیدن به خواستههای مشتری.
مرحله سه :طرحریزی فرایند
ورودیهای این مرحله عبارتاند از مشتتخصتته هایی از قطعات محصتتول که در مرحله طراحی محصتتول اولویت باالیی داشتتتهاند .مقادیر
هدف و وزن هر یک از این مشخصهها قابلیت فرآیندهایی که در ستونهای این مرحله قرار می گیرند و خطاهای بالقوه شناسایی شده در
فرآیند.
خروجیهای حاصل از این مرحله نیز عبارتاند از شناسایی و تعیین مشخصههای کلیدی فرآیند که باید کامالً تحت کنترل بوده و مقادیر
هدف برای هر یک از مشخصهها.
مرحله چهارم :برنامهریزی کنترل فرایند
ورودیهای مرحله چهارم عبارتاند از مقادیر مشتتتخصتتتههای فرایند ،حاصتتتل از ماتریس طرح ریزی فرایند ،خطاهایی که در تحلیل با
استفاده از روش ، FMEAعدد اولویت ریسک باالیی برای آنها محاسبه گردیده است.
و خروجی مطلوب و مورد انت ار این مرحله نیز عبارتاند از طرحهای تف صیلی برای کنترل م شخ صههای فرایند و م شخ صههای کلیدی
قطعات و اجزا استتت تا بدین ترتیب مستتائل و مشتتکالت بالقوه قابل پیش بینی و پیشتتگیری شتتوند و مقدار تغییرات در محصتتول نهایی به
حداقل برسد.

 . 2مطالعات پیشین
آل علی ( ) 1391به برر سی شناخت تأثیرات اح سا سی و عاطفی مح صوالت بر کاربران و م صرفکنندگان و تبدیل آنها به پارامترهای
طراحی در طراحی صتتتنعتی پرداخته که در این مقاله رویکردهای نوین و جدید در طراحی در راستتتتای نیل به این مهم موردبررستتتی
قرارگرفته است .طرحی که باهدف بررسی رفتارها و واکنشهای مصرف کنندگان موردمطالعه و سپس احساسات افراد بر اساس سطوح
فرایند ادراک آنان موردبررستتتی قرار گرفت که نهایتاً روش مهندستتتی کانستتتی بهعنوان یک روش ن اممند و ستتتازمانیافته جهت تبدیل
احساسات و تمایالت کاربران به پارامترها و نشانه های تصویری در طراحی محصول معرفی گردید .از دیگر نتایج این مقاله آن است که
نقش واژگان و کلمات در بیان احساسات کاربران و هدایت طراح به سوی هماهنگی طرح و احساسات کاربر بسیار پررنگ بود.
ها شم زاده ( )1393به تعیین و اولویتبندی طراحی مح صول با ر ویکرد مهند سی کان سی :مطالعه موردی شامپو فیروز پرداخته ا ست .در
این مقاله با استفاده از روش مهندسی کانسی عواطف و احساسات کاربران اندازه گیری و از آن برای طراحی شامپو فیروز استفاده شده
استتتت .در این مقاله در بخش اول تحقیقات درزمینهٔ مهندستتتی کانستتتی مطالعه میشتتتود .د ر بخش دوم نوعی پژوهش مطابق با روش
مهند سی کان سی ارائه می شود .در بخش سوم با ا ستفاده از پر س شنامه و م صاحبه با متخ ص صان در دو حوزه طراحی و فروش دادهها
جمعآوری می شتتود و در بخش چهارم نتایج بهدستتتآمده از یک مطالعه موردی بر روی بستتتهبندی گروه فیروز تجزیهوتحلیل و بحث
میشود .نتایج نشان میدهد که الگوی طراحی شده توسط مهندسی کانسی در مقام سوم در میان  9محصول قرار دارد.
لینارس و پیج ( )2011در پژوهشی استفاده از الگوی کانو در مهندسی کانسی را بهمن ور تجزیهوتحلیل تأثیر ویژگیهای گوناگون ذهنی
و اح سا سی روی ت صمیم به خرید م صرفکنندگان پی شنهاد کردند :در این پژوهش از تجزیهوتحلیل رگر سیون خطی و مدل کانو ،برای
تعیین وزن ن سبی هر یک از ویژگیهای اح سا سی کاربران ا ستفاده شده ا ست .آنها مطالعۀ موردی خود را روی ساختمانها و امالک
شهر والنسیای اسپانیا به انجام و بهطورکلی ویژگیهای گوناگون مؤثر در تصمیم خرید افراد را در سه گروه اصلی مدل کانو طبقهبندی
کردند.
هارتونا و چوآن ( )2012در مطالعۀ خود به معرفی یک الگو و چارچوب منستتجم از الگوی کانو و مهندستتی کانستتی در بخش خدمات
پرداختند در این پژوهش از الگوی کانو برای نشان دادن رابطه بین ویژگیهای خدمات و پاسدهای احساسی مشتری استفاده شده است.
آنها مطالعۀ خود را روی  100گردشتگر که در هتلهای  4و  5ستتاره اقامت داشتتند ،به انجام رستاندند و بهطور خاص ،ویژگیهای
خدمات را در سه گروه ا صلی (الزامی ،یکبعدی ،جذاب) طبقهبندی کردند و در انتها با ا ستفاده از مدل رگر سیون ،واژگان کان سی را به
ویژگیهای خدمات ارتباط دادند.
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 . 3روش تحقیق
تحقیق حاضتتتر از نوع تحقیقات کاربردی استتتت که در تالش برای انتقال دانشبنیادی به حوزه کیفیت استتتت .چون در جمعآوری دادهها
روابط علی معلولی مدن ر نی ست .تحقیق در زمره تحقیقات تو صیفی ا ست .روش اجرای این پژوهش پیمای شی و از نوع میدانی ا ست .در
فرایند انجام این تحقیق ابتدا نوع و محدوده محصتول مشتخص و بعدازآن فضتای معانی برای محصتول که شتامل جمعآوری کلماتی که
قلمرو طراحی و اح سا سات را تو صیف می کند و انتخاب کلماتی که بی شترین تأثیر را روی م شتری دارد و سپس تعیین واژگان کان سی
استتت .گام بعدی مشتتخصتتات محصتتول با بهکارگیری روشهای متعددی ازجمله دستتتورالعملهای تکنیکی ،مصتتاحبه با متخصتتصتتان و
برر سی مح صوالت رقیب ایجاد می شود .مرحله چهارم ترکیب ا ست که در این مرحله ویژگیهای اح سا سی و فیزیکی و نیازمندیهای
مشتتریان باهم ترکیب می شتوند و برای هر واژه تعدادی از ویژگیهای مرتبط با محصتول شتناخته می شتود و مرحله آخر در این فرایند
ساخت و طراحی مدل است که موجب نوآوری در محصول میشود.

 . 1-3جامعه و نمونه
برای انتخاب شعب فروشگاهها از روش نمونهگیری طبقهبندی شده و در هر یک به روش نمونه گیری ساده از میان خریداران انتخاب شد.
در این پژوهش مطابق گام اول متدولوژی مهندستتی کانستتی (انتخاب دامنه) گروه هدف در ن ر گرفته شتتده ،نوع کاربر ،بازار و نوع گروه
محصول معرفی می شود .برای ورود به گام دوم متدولوژی مهندسی کانسی ،در راستای تعیین واژگان کانسی و مشخص نمودن فضای
معانی نیاز استتت که یک جامعه آماری مطابق دامنه انتخاب شتتده در گام قبلی در اختیار باشتتد تا از این طریق بتوان به کلمات یا واژگان
کان سی منا سب د ستر سی پیدا نمود .برای فراهم نمودن چنین شرایطی ،در این تحقیق از ن رات  10فرو شنده خبره و با سابقه در حوزه
فروش مح صوالت بهدا شتی ا ستفاده گردید ،همینین از  50نفر از افراد باالی  20سال و میان سال بهعنوان جامعه آماری تحقیق ا ستفاده
شد (بر مبنای تحقیق صورت گرفته تو سط گریفین و هاوزر در سال  ، 1991در صورت انجام م صاحبه با ده تا بی ست م شتری ،تقریب ًا
هشتاد درصد خواستههای مشتریان قابلشناسایی است).

 . 2 -3روش و ابزار جمع آوری داده
ترکیبی از روش های میدانی و پیمای شی برای پایایی بی شتر تحقیق موردا ستفاده قرار گرفت .آ شنایی با م شخ صات مح صول موردن ر و
الزامات م شتریان آن مح صول ،با بهرهگیری از روش کتابخانهای و د ستیابی به ن رات م شتریان و خبرگان طراحی آن مح صول به کمک
روشهای ،م صاحبه و پر س شنامه امکانپذیر شد .در این تحقیق با ا ستفاده از مطالب سایت ها ،مقاالت تالش گردید که تا حد توان بتوان
به صتتورت کامالً علمی و مستتتند به کمک خانه کیفیت ،صتتدای مشتتتری و بهطورکلی اجرای  ،QFDنقش و تأثیر عواملی چون نیازهای
مشتتتریان و کیفیت محصتتوالت بر رضتتایت مندی مشتتتریان موردبررستتی قرار گرفت .در این تحقیق از روشهای زیر جهت گردآوری
اطالعات استفادهشده است:


مطالعات کتابخانهای :شتتامل بررستتی مقاالت ،کتب ،تحقیقات ،مطالعات و تحلیلهای انجامشتتده مرتبط با موضتتوع
تحقیق .پس از مطالعه تحقیقات انجام شده در رابطه با این موضوع لغات کانسی جمعآوری شد.



مصاحبه با فروشندگان برای افزایش لغات



روش میدانی پرسشنامه :به من ور اتخاذ ن رات مشتریان برای شناسایی ویژگیهایی از محصول که برای مشتریان
از اهمیت بیشتری برخوردار است از پرسشنامه استفاده گردید.

در مرحله بعد برای م شخص شدن وزن معیارها پر س شنامه مقای سه زوجی طراحی و خبرگان به آن پا سد دادند و تو سط فرایند تحلیل
شبکهای مورد تحلیل واقع شد.
در مرحله آخر با توجه به وزن لغات مهمتر ،پرسشنامهای توسط مشتریان پاسد داده شد که چهار محصول با چهار رنگ متفاوت مورد
مقایسه قرار گرفتند و عوامل مهم در طراحی ارائه گردیدند.

 . 3 -3بررسی روایی و پایایی
در این پژوهش برای تعیین روایی ابزار تحقیق ازن ر مطلعین ا ستفاده شد .ضمن اینکه تمامی عوامل هم از ادبیات ا ستخراج شده و یا بر
اساس ن ر خبرگان است .همینین پایایی پرسشنا مه با استفاده از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای  26سؤال پرسشنامه و با توجه به
 50عدد پرستتشتتنامه جمعآوریشتتده در پیشآزمون صتتورت گرفت .برای محاستتبه این ضتتریب از نرمافزار  SPSSاستتتفاده که خروجی
نرمافزار در جدول یک آمده است.
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جدول ) .(1پایایی
نوع سؤاالت

آلفای کرونباخ

تعداد سؤاالت

سؤاالت وضعیت موجود

0/825

26

سؤاالت درجه اهمیت

0/900

26

مقدار آلفای کرونباخ برای همه مؤلفههای مدل و سؤاالتی که بهد ستآمده ا ست ،ن شاندهنده میزان پایایی باالی پر س شنامه ا ست .این
مقدارها ( 0/825و  )0/900بسیار نزدیک به عدد  1است و همبستگی خوبی رابین سؤاالت نشان میدهد.

 . 4 -3روش تجزیه وتحلیل
اولویتبندی اح سا سات م شتریان بر مبنای روش  ANPفازی ا ست و ا ستفاده از ماتریس های ب سط عملکرد کیفیت برای تبدیل نیازهای
مشتریان به نیازمندیهای فنی و دادههای کیفی به دادههای کمی.

 . 4یافتههای تحقیق
 . 1-4مهندسی کانسی مورد مطالعه
 . 1-1-4انتخاب واژگان کانسی برای پروژه
در این روند تمامی واژگان که احتمال می رفت در دامنه محصتتتول قرار گیرند ،انتخاب شتتتدند .در اولین مرحله جمعآوری واژگان ،هیچ
ارزیابی خاصتتی انجام نشتتد .تمام کلماتی که بهگونهای محصتتول را توصتتیف میکردند از منابع مختلف مانند مجالت ،کتب ،رستتانههای
دیداری ،شنیداری و نو شتاری و همچنین اینترنت جمع آوری شدند تا زمانی که کلمه جدیدی وجود ندا شت .م صاحبه با فرو شندگان یکی
از راههای خوب برای جمعآوری واژگان بود .در مرحله اول مجموعاً  60واژه جمعآوری شدند.
جدول ) .(2لیست واژگان کانسی
اثرگذار
اطمینان

آرامش

جذابیت

دوام

سرزنده

قابلاعتماد

استفاده بهینه جابهجایی آسان دوستداشتنی سهولت استفاده قابلیت بازیافت

لذتبخش
مناسب برای
مصرفکننده

ارزش

بستهبندی

جایگزین

رنگآمیزی

سادگی

قیمت

مقاومت

اشتیاق

باکیفیت

جلبتوجه

رضایتبخش

سنگینی

کارآمدی

مدرن

احترام

باابهت

جدید

راحتی

صرفهجویی

کالسیک

ماندگاری

ارگانیک

برند تجاری

خوشدستی

کارایی

محبوبیت

ارگونومی

پالستیکی

خوشفرم

رایحه خوش

عملکرد

کاربردی

متمایز

خوشطرح

زیبایی

فانتزی

لوکس

محاف ت

نوستالژی

نوآوری

اعتمادبهنفس تجربه خوشایند
منحصربهفرد

مواد اولیه

رقابتپذیری صرفه اقتصادی

 . 2 -1-4بسط فضای احساسی برای محصول
در این مرحله پس از جمعآوری تمام واژگانی که بهگونهای دامنه محصول را توصیف مینمودند ،کلمات مترادف و مشابه مشخص شدند
و از میان آنها یک یا چند کلمه بهعنوان نماینده انتخاب شد و تعداد واژگان به  26واژه کاهش یافت این واژگان مجدد موردبرر سی قرار
گرفتند و نهایتاً  13واژه انتخاب گردید .در این را ستا طی م صاحبهای با  10نفر از فرو شندگان خبره از میان  60عدد کلمه بهعنوان کلمات
کانسی گردآوری شد.
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جدول( .)3لیست نهایی واژگان کانسی
گروه واژگان اولیه

گروه دوم

واژگان نهایی کانسی

صرفه اقتصادی ،قیمت محصول

قیمت محصول

قیمت محصول

ارزش ،اطمینان ،اعتمادبهنفس ،قابلاعتماد ،برند

برند تجاری ،اطمینان

تجاری جدید ،اثرگذار

جدید بودن

جدید

 ارگونومی ،خوشدستی ،خوشفرم ،خوشطرح خوشطرح ،خوشدستی خوشطرحمنحصربهفرد ،لوکس ،مدرن ،جذابیت ،سادگی،

 -رنگآمیزی،

سنگینی ،زیبایی ،رنگآمیزی ،جلبتوجه،

دوستداشتنی ،زیبایی ،رنگآمیزی

دوستداشتنی

جذابیت ،جلبتوجه

نوستالژی ،کالسیک ،احترام

نوستالژی کالسیک

نوستالژی

مواد اولیه ،ارگانیک

مواد اولیه

مواد اولیه

صرفهجویی ،استفاده بهینه ،قابل بازیافت بودن

صرفهجویی

صرفهجویی

متمایز ،سهولت استفاده ،مناسب برای

مناسب برای مصرف،

مناسب برای

مصرفکننده ،عملکرد ،جابهجایی آسان

کننده ،سهولت استفاده مصرفکننده

باکیفیت ،دوام ،مقاومت ،باابهت

باکیفیت ،بادوام

باکیفیت

سرزنده ،رایحه خوش ،آرامش ،اشتیاق

سرزنده ،آرامش

سرزنده

بستهبندی ،فانتزی ،نوآوری

بستهبندی ،فانتزی

فانتزی

کارآمد ،کارایی ،کاربردی ،راحتی

راحتی

راحتی

محبوبیت ،رضایتبخش ،تجربه خوشایند

محبوبیت ،رضایتبخش رضایتبخش

 . 3 -1-4محدوده فضای خواص
در گام ستتوم متدولوژی مهندستتی کانستتی به محدوده فضتتای خواص محصتتول مرتبط با فضتتای معانی توجه میگردد .فضتتای خواص
مح صول ،مجموعهای از خواص مح صول انتخاب شده برای ارزیابی بی شتر ا ست .مجموعهای از خواص مح صول به نمایندگی دامنهای از
منابع مختلف ،ازجمله مح صوالت موجود ،فرو شندگان خبره ،پی شنهادها م شتریان ،راهحل های فنی ،مفاهیم طراحی ممکنه و غیره انتخاب
میگردد .البته هیچ ن ریه ای برای برگزیدن ف ضای خواص مح صول وجود ندارد .لذا از طریق تو سعه ف ضای خواص نمیتوان سازگاری
مناستتبی را ایجاد نمود .در این حین ،انتخاب مناستتب خواص بستتیار ضتتروری استتت .)Nagamachi,2002( .ازاینرو مطالعات اندکی در
راستتتای تأثیر عاطفی و ارزیابی اهمیت خواص محصتتول در کاربران به انجام رستتیده استتت و اغلب این مطالعات از طریق ،گروهی از
م شتریان و یا حتی به طور ت صادفی محقق گردیده ا ست .بااینحال همی شه سؤاالت متعددی در این زمینه مطرح میگردد و این سؤاالت
خود نشان دهنده اهمیت این موضوع برای تولیدکنندگان و چه بسی برای کاربران باشد.
در گام سوم متدولوژی مهند سی کان سی ،به برر سی مجموعه ن ام مند از خواص مهند سی کان سی که در ج ستجوی خواص قابلا ستفاده
برای انجام مطالعات درزمینهٔ مهندسی کانسی ،با پیروی از مدل جمعآوری و انتخاب کلمات کانسی است ،پرداخته میشود.
این مرحله را می توان به ستتته بخش تقستتتیم نمود .برای دستتتتیابی به مفاهیم موجود در دو بخش اول این مرحله که همان جمعآوری
خ صو صیات مح صول و انتخاب م شخ صه ها با باالترین تأثیر ا ست ،طی مطالعات صورت گرفته بر روی مح صوالت موجود ،پی شنهادها
مشتریان ،راهحلهای فنی و مفاهیم طراحی ممکنه و غیره با ن ر  10نفر از طراحان به شناسایی  18مورد از خواص محصول دستیافتیم.
(جدول )4
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جدول ( .)4خواص محصول شناساییشده از منابع متعدد
خواص محصول
 1شیشهای

 7رنگ گرم 13

 2پالستیکی 8

کوتاه

کدر

 14استوانهای

3

برند

9

شفاف

 15دستهدار

4

فشاری

10

پهن

5

پمپی

11

باریک

 17حجم زیاد

بلند

 18حجم کم

 6رنگ سرد 12

16

ساده

پس از جمعآوری خواص محصتتول موردن ر طی انجام مصتتاحبهای با  10نفر از فروشتتندگان به شتتناستتایی خواص بااهمیت و کماهمیت
محصول از بین خواص مندرج در جدول شماره  4با توجه به تجارب فروشندگان درزمینهٔ میزان احساسات و نیازهای روانی مشتریان
ن سبت به ب سته بندی مح صوالت بهدا شتی که نا شی از ارتباط نزدیک آن ها با م شتریان موردن ر ا ست پرداخته شد .درنهایت پس از اتمام
مصتتاحبه و برای اجرای ارزیابی بهتر از ماتریس خانه کیفیت برای تصتتمیم گیری در جهت انتخاب خواص بااهمیت و کماهمیت استتتفاده
گردید.

 . 2 -4رتبهبندی با ANP
در این مرحله با استفاده از مقایسات زوجی صورت گرفته توسط خبرگان ،وزن معیارها مشخص میشود( .جدول )5
جدول ( .)5وزن نهایی شاخصها با استفاده از روش ANP
ردیف زیر معیارها وزن نهایی شاخص رتبه ردیف

زیر معیارها

وزن نهایی شاخص رتبه

1

قیمت محصول

0.1647

1

8

مواد اولیه

0.1117

3

2

جدید

0.0766

8

9

باکیفیت

0.1032

4

3

خوشطرح

0.0859

7

10

راحتی

0.0391

11

4

رنگآمیزی

0.0642

9

11

سرزنده

0.0307

13

5

نوستالژی

0.0465

10

12

رضایتبخش

0.0974

6

6

فانتزی

0.0315

12

 13مناسب برای مصرفکننده

0.0991

5

7

صرفهجویی

0.1127

2

 . 3 -4ارائه مدل نهایی
 . 1-3 -4بررسی مقدماتی ندای مشتری با استفاده از جداول VOC
راهکار منا سب برای برر سی و تحلیل خوا ستههای خام م شتریان ،ا ستفاده از جدول ندای م شتری ا ست .جدول ندای م شتری VOC
ابزاری مفید جهت ایجاد درکی عمیق از خوا ستهها و انت ارات م شتریان در ارتباط با مح صول ا ست .در جدول  6یک نمونه جدول ندای
مشتری تکمیلشده در ارتباط با مایع ظرفشویی است.
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جدول ( .)6ندای مشتری برای مایع ظرفشویی
استفاده ()use

ردیف

مشخصات
مشتری ()who
مرد  30ساله

1

متأهل ،ترخیص
کار گمرک

2

خانم  50ساله
متأهل ،خانهدار

ندای مشتری
برای سبک بودن آن

چه چیزی
What
استفاده از مواد

صرفهجویی

چه وقت

کجا

چرا ()Why

Where When

اولیه

هر بار

پلیپروپیلن

استفاده

به دلیل سبک و نشکن
محل کار بودن در استفاده مایع

خوشدست باشد و
همیشه آشپزخانه

برای سهولت
جابهجایی جذابتر است

با داشتن رنگهای شاد و
سرزنده

3

خانم  27ساله

رنگ بیشتر در چشم

فرم آن تغییر کند

کاهش وزن مایع ظرفشویی
عملکرد مناسب خروجی مایع

دستهدار باشد.

قشنگ و جدید باشد.

مجرد ،پرستار

پمپی یا فشاری باشد

بدنهی آن فرم دار یا

بهراحتی جابهجا شود.

کند.

استفاده از پالستیک نرم برای

صرفهجویی میشود

سبک

اصالت خود را حفظ

چگونه ()How

بازبینی خواستههای مشتریان

طراحی مناسب بدنه برای
سهولت جابهجایی
داشتن رنگآمیزی جذاب

رنگآمیزی تغییری نکند فرم حفظ اصالت برند در طراحی

جدید
آن قدیمی شده باید تغییر کند.
میآید تا فرم آن
استفاده از مواد قابل بازیافت
به خاطر اینکه از
استفاده از ترکیبات کاغذی
در طبیعت
همهچیز قابل بازیافتتر

برای حفظ محیطزیست بستهبندی آن

 . 2 -3 -4روش شناسی پروژه بر مبنای بسط عملکرد کیفی (:)QFD
گام اول :فهرست کردن نیازهای مشتریان (چه چیزها)
بسط عملکرد کیفی با فهرست کردن اهداف آغاز می شود .مراجع این فهرست معموالً چیزهایی است که مشتری ،از محصولی خاص توقع
و انت ار دارد .باید در ن ر داشتتت که این فهرستتت اولیه از نیازمندیهای مشتتتری ،معموالً بهصتتورت مبهم و کلی بیان میشتتود .تعاریف
تکمیلی با ا ضافه کردن فهر ستی جدید از نیازهای ثانویه م شتری که برای پ شتیبانی از نیازمندیهای اولیه به کار میروند کامل می شود.
بهعبارتدیگر ممکن استتتت نیازمندی های اولیه مشتتتتری تعدادی از نیازهای ثانویه را در پی داشت تته باشتتتد .هرچند نیازمندیهای ثانویه
م شتری دقیقتر از نیازمندیهای اولیه بیان میگردند ،معموالً بهطور کامل قابل پیاده سازی نی ستند و نیاز به تعاریف ا ضافه و کاملتری
دارندا بنابراین فهرست نیازمندیهای مشتری درنهایت به سه سطح نیازمندیهای سطح اول ،دوم و سوم تقسیم میشوند.
پس همان طور که ت شریح شد به بیان نیازهای م شتری در رابطه با مایع ظرف شویی به صورت سطح اول و دوم میپرداخته شده ا ست.
درواقع شناسایی این نیازها بر مبنای روش مهندسی کانسی انجام شده در قسمت قبل بوده است .در ادامه این نیازها در قالب جدول زیر
نشان دادهشده است.
جدول ( .)7نیازمندیها
سطح اول

سطح دوم
جدید
رنگآمیزی
نوستالژی
فانتزی
قیمت محصول
صرفهجویی

ذاتی

باکیفیت
راحتی

قابلکنترل

رضایتبخش
مناسب برای مصرفکننده
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عوامل

سرزنده

ویژگیهای

مواد اولیه

نیازمندیهای مشتری

ویژگیهای حسی ظاهری

خوشطرح
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گام دوم :تهیه فهرست تعاریف فنی (چگونگیها)
هدف خانه کیفیت طراحی یا تغییر در طراحی یک محصول به من ور برآوردن و پیش افتادن از انت ارات مشتری است .وقتیکه انت ارات و
توقعات مشتری در قالب نیازمندیهای وی بیان شد ،زمان آن میرسد که تیم  QFDبرای برآورده کردن یک یا تعدادی از این نیازمندیها
خ صو صیات فنی و تعاریف فنی الزم را م شخص نمایند .این تعاریف فنی سقف خانه کیفیت را می سازند .هر یک از ویژگیهای مهند سی
باید م ستقیماً بر یکی از نیازمندی های م شتری تأثیر گذا شته ،در قالبی قابلاندازه گیری بیان شود .پیاده سازی نیازمندیهای م شتری تا
وقتیکه این نیازمندیها به ویژگیهای مهندستی متناظر ترجمه نشتده به آنها به قدر کافی توجه گردد .بعضتی از تعاریف ممکن استت بر
بیش از یک نیازمندی مشتری تأثیر داشته باشند و یا اینکه بر تعریف فنی دیگری اثر معکوس بگذارند .پس در اینجا باید به معرفی الزامات
فنی و کیفی مایع ظرفشویی پرداخت( .جدول  )7شایان ذکر است کلیه اطالعات این بخش با مصاحبه با خبرگان صورت پذیرفته است.
گام سوم :توسعه ماتریس ارتباطات بین چیزها ( )whatو چگونگیها ()how
قدم بعد در ساخت یکخانه کیفیت مقای سه نیازمندی های م شتری و تعاریف فنی و تعیین ارتباطات ن سبی میان آنها ا ست .یافتن ارتباط
بین نیازمندی های مشتتتتری و تعاریف فنی ،امری بستتتیار پیییده استتتت ،زیرا ممکن استتتت هرکدام از تعاریف فنی بر تعداد زیادی از
نیازمندیهای مشتری اثر بگذارد و برعکس.

 . 3 -3 -4الگوسازی و آزمون اعتبار
مرحله نهایی الگوستتازی و اعتبار ستتنجی استتت .آخرین مرحله بهمن ور بررستتی مدل پیشبینی و کستتب قابلیت اعتماد واقعبینانه انجام
می پذیرد .درنهایت با توجه به نتایج حاصله در مرحله ترکیب (سنتز) ،یک الگوی ریاضی یا غیر ریاضی ساخته می شود .بااینحال ،قبل از
استتتفاده از الگو یا الگوهای منتخب بهعنوان یک الگو پیشبینیشتتده برای محصتتوالت آینده ،الگوها در معرض آزمون اعتبار قرار خواهند
گرفت .بااینکه روش های اعتبار سنجی برای افتراق معنایی در دسترس است ،اما نیاز به اعتبار مفهوم یکپارچهتری وجود دارد.
در ابتدا در را ستای اجرا نمودن گام آخر متدلوژی مهند سی کان سی و د ستیابی به اهداف نهایی که همان ک سب قابلیت اعتماد واقعبینانه
نسبت به محصول طراحی شده بر اساس خروجی هر یک از مراحل متدلوژی مهندسی کانسی است )Dahlgaard, 2008( .به ارائه الگوی
عینی مبتنی بر خواص برگزیده که در گام ستتتوم متدلوژی حاصتتتل گردیده و همینین با توجه به کاربرد احتمالی آنها در محصتتتوالت
منتخب پرداختهشده است.

جدول ( .)8مقایسهای واژگان
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قیمت محصول

جدید

فانتزی

راحتی

جمع

رنگآمیزی

 4رنگ موجود

خوشطرح

طرح شماره  4با

صرفهجویی

 4رنگ موجود

مواد اولیه

طرح شماره  3با

باکیفیت

 4رنگ موجود

نوستالژی

طرح شماره  2با

سرزنده

 4رنگ موجود

رضایتبخش

طرح شماره  1با

10% 24% 20% 18% 30% 16%

6%

مناسب برای مصرفکننده

طرح

32% 10% 32% 60% 20% 18%

10% 14% 28% 12% 36% 24% 18% 10% 12% 38%

4%

16% 28%

40% 42% 22% 24% 46% 40% 76% 44% 52% 44% 40% 38% 20%
10% 20% 18% 32% 20% 26%

6%

20% 14%

6%

12% 20% 42%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

همانطور که در شتتکل  2مشتتاهده می شتتود ،یک طراحی مفهومی بر استتاس  10مورد از خواص برگزیده از جدول خانه کیفیت  QFDکه
عبارت اند از :برند ،فشتتاری بودن ،حجم زیاد ،پالستتتیکی ،رنگ ستترد ،ستتاده ،استتتوانهای ،باریک ،کدر و بلند و همینین با توجه به نحوه
کاربرد هر یک از خواص در طراحی محصول ارائهشده است.

شکل ( .)1طرح نهایی

 . 5یافتههای تحقیق
هدف اصتتلی این تحقیق استتتفاده از یک روش ن اممند ،جهت تبدیل ویژگی های احستتاستتی و عواطف کاربران به مشتتخصتتات طراحی
بستهبندی محصولی جدید بود .به همین من ور مطالعهای بر روی مایع ظرف شویی ریکا انجام پذیرفت و در این راستا از روش مهندسی
کانسی و بسط عملکرد کیفیت ( )QFDبهعنوان ابزاری جهت توسعه ایدههای جدید استفاده گردید .در ادامه بر اساس نتایج بهدستآمده،
به بیان چند پیشنهاد بر اساس ترتیب مراحل انجام در متدلوژی مهندسی کانسی پرداخته میشود:
 با توجه به خواص برگزیده که تو سط فرو شندگان خبره معرفی شدهاند در را ستای طراحی بهتر مح صول و همینین بهتر عمل نمودندر مراحل بعدی ،پی شنهاد می گردد در معرفی مح صول منتخب از طیف و سیعی از مح صوالت موجود ا ستفاده شود تا مبادا در ک سب
موفقیت در رقابت با محصوالت رقیب ناکام ماند.
 قیمت مح صول برای خیلی از م صرف کنندگان دارای اهمیت ا ست ،به همین من ور پی شنهاد می شود پس از تغییر و طراحی مح صولجدید قیمت محصول تغییر زیادی نکند.
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الگوی ترکیبی بسط عملکرد کیفیت و مهندسی کانسی در طراحی احساسگرا با رویکرد مدلهای تصمیمگیری گروهی
 استفاده از پالستیک نرم (پلیپروپیلن سبک) برای کاهش وزن بستهبندی مایع ظرف شویی ریکا و طراحی مناسب بدنه بهمن ور سهولت.جابهجایی توصیه میشود
 مثالً ترکیبات کاغذی به خاطر اینکه قابلیت بازیافت بیشتری دارد، پیشنهاد می شود دربسته بندی مایع ظرف شویی از مواد قابل بازیافت.استفاده شود
. م شتریان دارای سل سله مراتبی از ارزشها در زندگی خود ه ستند و میخواهند تا یک زندگی لذتبخش و ر ضایتبخش دا شته با شند سازمانها بای ستی مح صوالتی. یا هر شخص دیگری خوا ستار ارتقا کیفیت زندگی خود ا ست، از کودک گرفته تا افراد م سن،همه افراد
 سازندگان بای ستی عمیق ًا تولید.باکیفیت عالی (کیفیت مح صول و خدمات) فراهم کنند که متنا سب باارزش های اح سا سی م شتریان ا ست
.محصول باکیفیت را که متناسب باارزش های احساس مشتریان است را در ن ر بگیرند

منابع
 بررسی شناخت تأثیرات احساسی و عاطفی محصوالت بر کاربران و مصرفکنندگان و تبدیل آنها به،آل علی فرهاد
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Choosing the Product Domain.
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Selection of Kansei Words using Data Reduction Methods.
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