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ارائۀ یک رویکرد تلفیقی از مدل کانو و طراحی آزمایشهای
تاگوچی بر اساس مهندسی کانسی بهمنظور طراحی محصول
مطابق با نیازهای مشتری در صنعت خودرو
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آرش شاهین ،3حسین واعظ شهرستانی ،2الهام باقری ايرج

چکیده :پژوهش حاضر تالش میکند که با استفاده از تلفیق سه روش مهندسی کانسی ،مدل
کانو و طراحی آزمايشهای تااوویی ،بارای شناساايی ،دساتهبنادی و اولوياتبنادی نیازهاای
احساسی مشتريان (کانسی) در صنعت خودرو ،رويكردی جدياد پیشانهاد دهاد تاا ساب جلا
رضايت بیشتر آنان شود .بهمنظور دستیابی به اين هدف ،ابتدا واژوان کانسی و مشتری پا از
شناسايی ،غربال میشوند ،سپ اين واژوان بر اساس مدل کانو طبقاهبنادی خواهناد شاد .در
مرحلۀ بعد ،باهکما روش طراحای آزماايشهاای تااوویی ،ساحوب بهیناه و اولوياتبنادی
ويژویهای جذاب بهدستآمده از مدل کانو تعیین شد .بهمنظور سنجش اعتبار و کارايی رويكرد
پیشنهادی ،محالعۀ موردی در صنعت خودرو ،در يكی از نمايندویهای مجااز اياران خاودرو در
شهر اصفهان صورت ورفته است .در محالعۀ موردی از  13واژۀ کانسی شناسايیشده 7 ،واژه در
دسته نیازهای جذاب قرار ورفتند و در مرحلۀ بعد مشخص شد که از اين  7نیاز جذاب 5 ،نیاز در
دسته نیازهای بسیار جذاب و  2نیاز در دسته نیازهای تا حدودی جذاب قرار ورفتهاند.
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مقدمه
در زمانهای وذشته ،محصوالت بدون توجه کافی به عاليق و احساسات مشتريان طراحیشده و
در کارخانهها ساخته میشدند و مشتريان نایار به خريد آنها بودند ،اما امروزه با توجاه باه رقابات
وسیع میان تولید کنندوان و وجود برندهای ووناوون و انواع متنوعی از کاالهاا ،مشاتريان از حاق
انتخاب بیشتری برخوردار شدهاند و بهطبع بايد برای جل نظر مشتريان به شایوهای ناو بنگاري
(ناواماییو لوکمن .)2133 ،اماروزه از روشهاای مختلفای بارای ترجماۀ احساساات کااربران در
طراحی محصول استفاده میشود ،از جمله اين روشها مایتاوان باه وساترش کاارکرد کیفیات
( 3)QFDو مهندسی کانسی 2اشاره کرد (لی ،هارادا و استاپرس.)2111 ،
میتسو ناوامایی مهندسی کانسی را حدود  11سال پیش در دانشگاه هیروشیما اباداع کارد و
هدف وی ،پیادهسازی احساسات و خواستههای مشتری در طراحی محصول بود .مهندسی کانسی
به مفهوم فناوریای بارای ترجماۀ کانسای (احساساات و نیازهاای) مشاتری در حاوزۀ طراحای
محصول است (هیراتا ،ناوامایی و ايشیهارا.)2112 ،
مهندسی کانسی توانايی شناسايی ويژویهای احساسی مصارفکننادوان و ارتباا دادن ايان
ويژویهای احساسی را به عناصر طراحی دارد ،اما نمیتواند اطالعااتی در ماورد یگاونگی تاثییر
ويژویهای مختلف بر رضايت مصرفکنندوان فراه کناد .باهوسایلۀ اساتفاده از الگاوی کاانو،
ويژویهای احساسی را میتوان بر اساس سه وروه اصلی الگاوی کاانو ،يعنای نیازهاای المامای،
ي بعدی و جذاب ،دستهبندی کرد .در نتیجه ،اطالعاتی در مورد تثییر نسبی هر ي از ويژویهاا
روی رضايت مشتريان فراه میشود (لینارس و پیج.)2133 ،
طبقهبندی نیازهای مشتريان در سه وروه اصلی الگوی کانو ،بهمنظاور در یگاونگی تاثییر
ويژویها و نیازهای مختلف روی رضايت مشتريان ،میتواند مفید واقع شاود ،اماا کاافی نیسات
یراکه واهی سازمانها بهداليل فنای ياا ماالی نمایتوانناد باهطاور هممماان دو ياا یناد نیااز
مصرفکننده را برآورده کنند (شااهین و نكاو،ی .)2133 ،بناابراين ،تاالش بارای اولوياتبنادی
ويژویها و نیازهای موجود در هري از وروههای اصلی الگوی کانو ،میتواند تالشهای سازمان
را در راستای بهبود ويژویهايی معحوف کند که سب ارتقای ارزيابی مصرفکنندوان میشاود و
بدين صورت برای سازمان ايجاد مميت رقابتی نمايد .برای اين امر روش طراحای آزماايشهاای
تاوویی میتواند به خوبی جوابگو باشد.
امروزه نوآوری و خالقیت يكی از عوامل ماثیر در موفقیات و بقاای ساازمانهاای مختلاف،
ازجمله سازمانهای خودروسازی است (اردکاانی ،شااکری ،زارع احمادآبادی و کاونادی.)3133 ،
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Quality Function Deployment
2. Kansei Engineering
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امروزه بسیاری از شرکتهای بمرگ خوردروسازی دنیا ،برای نمدي شدن هریه بیشتر به خواست
و سلیقۀ مشتريان و استفاده از ايدههای خالقانۀ بیشتر از ي سو و از سوی ديگر ،برای آشنايی با
فرهنگ و روش زندوی مردم در بازارهای هدف خود ،مراکم طراحی و ايدهپردازی ووناوونی را در
کشورهای ديگر راهاندازی کاردهاناد تاا بادين وسایله بتوانناد فاروش خاود را در ايان کشاورها
افمايشداده و بازارهای بیشتری را بهدست آورند .شايان ذکر اسات کاه در حاال حاضار صانعت
خودروسازی کشور با مشكالت و تنگناهاای متعاددی ،از جملاه قیمات بااال ،کیفیات نامناسا ،
بیتوجهی به ساليق مشتريان و ...روبهروست (اصغریزاده ،حقیقی و باللی.)3133 ،
با توجه به اهمیت موضوع ،پژوهش حاضر سعی بر آن دارد که با استفاده از تلفیق روشهاای
مهندسی کانسی ،مدل کانو و طراحی آزمايشهای تاوویی ،در جهات شناساايی ،دساتهبنادی و
اولويتبندی ويژویها و نیازهای کلیدی مشتريان در صنعت خودرو وام بردارد.
پیشینۀ نظری پژوهش
مهندسی کانسی

کانسی ي واژۀ ژاپنی است که واژۀ معادلی برای آن در زبان انگلیسی و هیچ زبان ديگری وجود
ندارد (کلینی مغانی و خرم .)2113 ،پرفسور ناوامایی ،مبتكر روش مهندسی کانسای ،واژۀ ژاپنای
کانسی را احساسات مشتری دربارۀ رنگ ،سايم ،طرب ،بخشهای مكانیكی ،قیمات و ...محصاول،
تعريف میکند (ناوامایی.)3335 ،
مهندسی کانسی ي روششناسی توسعۀ محصول است که احساس ،ادرا و خواساتههاای
مشتری از محصوالت موجود را به راه حالهاای طراحای و پارامترهاای طراحای واقعای تباديل
میکند شكل  3را مشاهده کنید (اسچوت و اکالند.)2113 ،

عناصر طراحی محصول

سیست مهندسی
کانسی ()KES

کانسی يا احساسات
روانشناختی

شکل.2یکسیستممهندسیکانسی 
منبع :ناوامایی3335 ،

در کل ساختار پايهای مهندسی کانسی در یهار مرحلۀ زير خالصه میشود (ناوامایی:)3335 ،
 .3جمعآوری واژوان کانسی مناس
 .2شناسايی ارتبا بین واژوان کانسی و ويژویهای طراحی
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 .1بیان ي تعريف فنی از ويژویهای طراحی
 .2ساختن سیستمی که  3و  1را به ه وصل کند.
همانطور مشاهده میشود ،يكی از مراحل ابتدايی ايان روش ،جماعآوری واژواان کانسای و
بررسی تثییرات آنان بر احساسات و افكار افراد است .واژوان تنهاا روش اساتفادهشاده در مهندسای
کانسی نیستند ،اما بهکارویری واژوان يكی از رايجترين روشها محسوب میشود .معموالً واژواان
انتخابشده از لحاظ دستوری صفت يا اس هستند (اساچوت .)2112 ،فرايناد جماعآوری تماامی
واژوان کانسی در ارتبا با محصول هدف ،شامل  2مرحلۀ زير است (ناوامایی و لوکمن:)2133 ،
 .3ضبطکردن وفتوووی بین مصارفکننادوان و کارکناان بازاريااب در فروشاگاههاای
محصول هدف و سپ نگارش واژوانی که در طبقۀ واژوان کانسای قارار مایویرناد.
واژوانی که به اين صورت جمعآوری میشوند ،از مه ترين واژواناند
 .2ورقزدن تمام برگهای کاتالوگها ،مجلههاا و جاموههاايی کاه محصاول را توصایف
میکنند و تهیۀ فهرستی از تمام واژوان کانسی
 .1استخراج واژوان کانسی از طريق یند فرهنگ لغات مناس
 .2استخراج واژوان کانسی از طريق وفتووو با طراحان محصول هدف .طراحاان عمومااً
واژوان مناس معینی در ذهن خود دارند ،بنابراين بايد از جمعآوری تمام آنها اطمیناان
حاصل شود.
مدل کانو

الگوی کانو بر اساس نظريۀ انگیمشی ا بهداشتی هرزبرگ و همكاارانش در ساال  3353توساعه
داده شده است که با عنوان نظريۀ کیفیت جذاب نیم شناخته میشود (لی ،لاین و وناگ )2133 ،و
میتواند بین سه نوع از نیازهای ي محصول که از طرق مختلف روی رضايت مشاتری ایرواذار
هستند ،تمايم ايجاد کند .اين سه نوع نیاز عبارتند از (کانو ،سراکو ،تاکاهاشی و تسوجی:)3332 ،
3
 .3نیازهای المامی
2
 .2نیازهای ي بعدی
 .1نیازهای جذاب.1
در ادامه تعريف هر ي از اين نیازها آورده شده است.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Must be
2. One dimensional
3. Attractive
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نیازهایالزامی 

به آن بخش از خصوصیات و مشخصههای اولیۀ محصول يا خدمت اطالق میشود که در صورت
ارا،هشدن منجر به رضايت مشتری نمیشوند ،در صورتی که نبود آن بهشدت منجر به نارضاايتی
مشتری میشود (شاهین و نكو،ی.)2133 ،
نیازهاییکبعدی 


اين نوع از نیازها به همان اندازهای که برآورده شوند ،موج رضايت مشتری میشوند و برعك
به همان اندازه موج نارضايتی مشتری میشوند که بارآورده نشاوند .بناابراين ،بارای نیازهاای
ي بعدی ،رضايت يا نارضايتی مشتری از ي رابحۀ خحی با سحح ارضای نیاز پیروی مایکنناد
(شاهین و نكو،ی.)2133 ،
نیازهایجذاب 

به آن بخش از ويژویهای محصول يا خدمت اطالق میشود که در صورت ارا،هنشدن منجر باه
نارضايتی مشتری نمیشوند ،در صورتی که وجود آنها بهشدت باه رضاايت و خشانودی مشاتری
منجر میشوند (شاهین و نكو،ی.)2133 ،
عالوه بر سه وروه اصلی از نیازهای مشتريان ،کانو و همكارانش همچنین سه واروه ديگار از
نیازهای مشتريان را شناسايی کردند که عبارتند از (ین ،یناگ ،هساو و ياناگ 2133 ،واناگ و
جی :)2131 ،نیازهای بیتفاوت ،3ترديدپذير 2و معكوس.1
طراحی آزمایشهای تاگوچی

طراحی آزمايشهای تاوویی شامل آزمايشهايی است که باا تغییار مجموعاهای از پارامترهاای
فرايند يا محصول ،نتیجۀ آن از ي آزمايش به آزمايش ديگر محالعه میشاود کاه هادف از آن،
تعیین ایرهای پارامترهای مختلف همراه با تعیین بهترين سحوب اين پارامترها است .آزمايشهای
ماتريسی با استفاده از ماتري های خاصی انجاام مایویرناد کاه «آراياههاای متعاماد» نامیاده
میشوند .با استفاده از اين آرايهها میتوان آیار پارامترهای مختلف را بهطاور دقیاق تعیاین کارد
(فاد .)3333 ،
بهمنظور فه بیشتر اين روش ،بهتر است ابتدا با دياورام ي محصول يا فرايند آشنا شوي :
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Indifferent
2. Questionable
3. Reverse

 955ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدرييت صنعتی

 ،دورۀ،6شمارۀ،5تابستان2939

شاخصهای بدی کارکرد ()X

پاسخ ()y

محصول /فرايند

شاخص محلوبیت ()M



شاخصهای کنترل ()Z

شکل.5دیاگرامیکفرایند/محصول 
منبع :فاد 3333 ،



در شكل  y ،2همان پاسخ محصول است که میتواتد خروجی محصول يا سااير مشخصاات
آن باشد .شايان ذکر است که پاسخ مد نظر برای بهینهسازی در يا پاروژۀ طراحای ،مشخصاۀ
کیفی نامیده میشود .بعضی از پارامترها میتوانند مشخصۀ کیفی يا پاسخ محصول را تحت تاثییر
قرار دهند ،اين پارامترها به سه دستۀ زير تقسی میشوند (فاد :)3333 ،
 .3شاخصهای محلوبیت ( :)Mاين شاخصها ،پارامترهايی هستند که توسط مصرفکنندۀ
محصول ،برای بیان مقدار مد نظر پاسخ تعیین میشوند.
 .2شاخصهای بدی کارکرد ( :)Xاين شاخصها ،پارامترهايی هستند که طراب نمایتواناد
آنها را کنترل کند .شاخصهای بدی کارکرد ساب انحاراف پاساخ  yاز مقادار هادف
تعريفشده توسط شاخص محلوبیت میشوند.
 .1شاخصهای کنترل ( :)Zاين شاخصها ،پارامترهايی هستند که طراب میتواناد آزاداناه
آنها را تعیین کند.
در روش طراحی آزمايشهای تاوویی ،سحوب بهینۀ شاخصهای کنترل ،باهمنظاور رسایدن
مشخصۀ پاسخ به مقدار هدف و همچنین کمینهکردن ایرهای متغیرهاای بادی کاارکرد ،تعیاین
میشوند .در ادامه یگونگی استفاده از روش طراحی آزماايشهاای تااوویی در دو مرحلاۀ کلای،
شامل ساختن آرايۀ متعامد و تحلیل دادههای بهدستآمده از ي آزمايش ماتريسی باا اساتفاده از
نرمافمار  ،MINITABتشريح شده است.
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ساختن آرایۀ متعامد

همانطور که وفته شد ،آزمايشهای ماتريسی با استفاده از ماتري های خاصی با نام آراياههاای
متعامد ،انجام میشوند .با استفاده از اين آرايهها میتوان آیار پارامترهای مختلف را بهطاور دقیاق
تعیین کرد .برای ساختن آرايۀ متعاماد ،باياد پا از شامارش درجاههاای آزادی ،آراياۀ متعاماد
استاندارد با استفاده از جدول استاندارد تاوویی انتخاب شود که در ادامه به تشريح هري پرداخته
شده است (فاد .)3333 ،
الف)شمارشدرجهآزادی 

اولین مرحلۀ ساخت آرايۀ متعامد برای انحباق با هر مسئلۀ خاص ،عبارتست از شمارش تعداد کال
درجات آزادی که حداقل تعداد آزمايشهای الزم برای محالعۀ همۀ شاخصهای کنتارل انتخاابی
را نشان می دهد .برای اين کار ابتدا ي درجه آزادی به میانگین کل ،بدون در نظر ورفتن تعاداد
شاخصهای کنترل مورد محالعه ،تخصیص داده میشود .سپ برای هر شاخص تعاداد درجاات
آزادی آن برابر تعداد سحوب آن شاخص ،منهای ي در نظر ورفته میشود (فاد .)3333 ،
ب)انتخابآرایۀمتعامداستاندارد 

تاوویی  33آرايۀ متعامد اصلی را در جداولی که آرايههای متعامد اساتاندارد ناام دارناد ،فهرسات
کرده است و در اکثر مسا،ل يكی از اين آرايههای استاندارد باا محاسابۀ درجاه آزادی ،مایتواناد
مستقیماً در طراحی آزمايش ماتريسی استفاده شود (فاد .)3333 ،
تحلیل دادههای حاصل از یک آزمایش ماتریسی با استفاده از نرمافزار MINITAB

نرمافمار  MINITABاز قابلیت انجام طراحی آزمايشهاا باه روش تااوویی و تجمياه و تحلیال
نتايج آن برخوردار است (جمشیديان و نوریزاد .)3135 ،در ادامه ،جدول پاساخ 3کاه مها تارين
جدول در تحلیلهای اين نرمافمار بهشمار میرود ،بررسی و تجميه و تحلیل خواهد شد.
از جدول پاسخ برای انتخاب بهترين سحح هر شاخص اساتفاده مایشاود .در روش طراحای
آزمايشهای تاوویی ،کمینهکردن واريان و رسایدن باه مقادار هادف باا ها در نظار ورفتاه
میشوند .اين جدول ،متوسط متغیر پاسخ برای هر سحح از هار شااخص را در طراحای ،رتباه 2و
دلتای 1آنها نشان میدهد .رتبه و دلتای درجشده در جدول پاسخ ،بهمنظور ارزيابی تثییر هري از
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Response Table
2. Rank
3. Delta
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شاخصها بر مشخصۀ پاسخ 3بهکاربرده میشوند .در طراحی آزمايشهای تاوویی به تاوابعی کاه
روی متغیر پاسخ تعريف میشوند ،مشخصۀ پاسخ وفته میشود که مه ترين اين توابع در نرمافمار
 ،MINITABشامل توابع میانگین ،انحراف معیار و نسابت محلوبیات باه بادی کاارکرد ()S/N
است .برای هر مشخصۀ پاسخ ،امكان ايجاد ي جدول پاسخ وجود دارد (جمشیديان و ناوریزاد،
.)3135
پیشینۀ تجربی

هري از مثلفهها و روشهای استفادهشده در اين پژوهش ،در بسیاری از محالعات بهتنهايی يا در
ترکی با روشهای ديگر ،بارها بهکار ورفته شدهاند که در ادامه تعداد محدودی از پاژوهشهاای
انجامشده در اين زمینه که شباهت بیشتری با حیحۀ موضوعی پژوهش حاضر دارد ،مرور میشود.
لینارس و پیج در پژوهشی استفاده از الگوی کانو در مهندسی کانسای را باهمنظاور تجمياه و
تحلیل تثییر ويژویهای ووناوون ذهنای و احساسای روی تصامی باه خرياد مصارفکننادوان
پیشنهاد کردند (لینارس و پیج .)2133 ،در اين پاژوهش از تجمياه و تحلیال رورسایون خحای و
الگوی کانو ،برای تعیین وزن نسبی هري از ويژویهای احساسی کاربران اساتفاده شاده اسات.
آنها محالعۀ موردی خود را روی ساختمانها و امال شهر والنسیای اسپانیا باهانجاام رسااندند و
بهطور کلی ويژویهای ووناوون مثیر در تصمی خريد افراد را در ساه واروه اصالی مادل کاانو
طبقهبندی کردند.
هارتونا و جوآن در محالعۀ خود به معرفی يا الگاو و یااریوب منساج از الگاوی کاانو و
مهندسی کانسی در بخش خدمات پرداختند (هارتونا و جوآن .)2133 ،در اين پاژوهش از الگاوی
کانو برای نشاندادن رابحه بین ويژویهای خدمات و پاسخهای احساسی مشتری اساتفاده شاده
است .آنها محالعۀ خود را روی  311وردشگر که در هتلهای  2و  5ستاره اقامت داشتند ،بهانجام
رساندند و بهطور خاص ،ويژویهای خدمات را در سه وروه اصلی (المامی ،يا بعادی و جاذاب)
طبقهبندی کردند و در انتها با استفاده از مدل رورسیون ،واژوان کانسی را به ويژویهای خادمات
ارتبا دادند.
ین و یوانگ در پژوهش خود به ارا،ۀ ي رويكرد ادغامی متشكل از طراحی ایارزدا و مادل
کانو ،برای بهدستآوردن ترکی بهینۀ عناصر فارم (شاكل) طراحای پرداختناد (یان و یواناگ،
 .)2113آنها در محالعۀ خود از مدل کانو برای شاناخت بهتار رابحاه باین معیارهاای عملكارد و
رضايت مشتری و همچنین حل مشكل توازن در بهینهسازی یندمعیاره باا اساتفاده از شناساايی
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Response characteristics
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معیارهای کلیدی در رضايت مشتری ،استفاده کردند .اين دو پژوهشگر بهمنظور بررسای مماياای
بهکارویری مدل ادغامی پیشنهادشده ،از آزمايش طراحی تلفن همراه استفاده کردناد .نتاايج ايان
آزمايش نشان داد که طراحی تلفن همراه بهینۀ بهوجود آمده ،میتواند باهطاور ماثیری رضاايت
مشتری را افمايش دهد.
همانطور که مشاهده شد با مرور ادبیات پژوهش ،به نظر میرسد تا کنون هیچوونه پژوهش
داخلی يا خارجی که همممان از تلفیق مهندسی کانسی ،مدل کانو و طراحی آزمايشهای تاوویی
برای شناسايی ،دستهبندی و اولويتبندی نیازهای مشتريان استفاده کرده باشاد ،صاورت نگرفتاه
است و پژوهش حاضر اولین پژوهش است که در اين زمینه انجام میویرد.
روششناسی پژوهش

مراحل انجام اين پژوهش را میتوان در سه مرحلۀ اساسی به شرب زير خالصه کرد:
گاماول:ابتدا کانسی مشتری بهکم پژوهشهای انجاامورفتاه در زمیناۀ مهندسای کانسای،
مجلهها و بروشورهای مربو به محصول مورد نظر ،پرسش از مهندسان طراب خبره و مصاحبه با
مصرفکنندوان ،به روش دلفی شناسايیشده و غربال میشود .

گامدوم:در اين مرحله باا اساتفاده از مادل کاانو ،هريا از نیازهاا و ويژوایهاای احساسای
شناسايیشده در مرحلۀ قبل ،در قال سثالهای دو وجهی پرسشنامۀ کاانو از مشاتريان پرسایده
میشود و سپ با تحلیل پرسشنامههای جمعآوریشده ،هري از ايان نیازهاا و ويژوایهاا بار
اساس دستهبندیهای مدل کانو ،طبقهبندی خواهند شد.
گامسوم:درنهايت ،بهکم روش طراحی آزمايشهای تااوویی ،ساحوب بهیناۀ ويژوایهاای
جذاب بهدستآمده از مدل کانو و نیم ،اولويتبندی اين ويژویها که نقاش مهمای را در افامايش
رضايتمندی مشتريان و ايجاد مميت رقابتی برای سازمان برعهده دارند ،تعیین میشوند .
در اين مرحله ،آزمايشهای تاوویی براساس پرسشنامههای طراحیشده برمبنای جدول آرايۀ
متعامد استاندارد و بهصورت نظرسنجی از مشتريان صورت ورفته است .بهمنظور استفاده از روش
طراحی آزمايشهای تاوویی ،محصول مورد نظر ،متغیر محلوبیت است رضايت مشتريان ،متغیار
پاسخ بوده و ويژویهای جذاب بهدستآمده از مرحلۀ قبل ،شاخصهاای کنتارل در نظار ورفتاه
شدهاند .همچنین فرض بر آن است که متغیر بدی کارکردی وجود ندارد .شاايان ذکار اسات کاه
هري از شاخصهای کنترل (ويژویهای جذاب) در سه سحح ک  ،متوسط و زيااد ،از مشاتريان
سثال میشود .درواقع برای هري از شاخصهای کنترل ،سه سحح لحاظ شده است.
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پ از طراحی پرسشنامهها و انجام نظرسانجی از نموناۀ آمااری ،دادههاای جماعآوریشاده
بهصورت زير تحلیل شدند.
میانگین رضايت مشتريان دربارۀ ويژویهای جذاب برای هر پرسشنامه ،بهمنملۀ متغیر پاساخ،
تعیین شد .سپ به محاسبۀ نسبت محلوبیت به بدی کارکرد ( )S/Nهر آزمايش (پرسشانامه) باا
استفاده از نرمافمار  MINITAB 35پرداخته و ترکی بهینۀ سحوب مختلف ويژوایهاای جاذاب
مشخص شد .در اين راستا ،ینانچه سحح بهینۀ بهدستآمده برای ويژوی در نظر ورفتهشده سحح
ک باشد ،نشاندهندۀ آن است که اين ويژوی برای مشتريان ي ويژوی کمتر جذاب است اوار
سحح بهینۀ بهدستآمده سحح متوسط باشد ،نشان میدهد که ايان ويژوای بارای مشاتريان تاا
حدودی جذاب است و اور سحح بهینۀ بهدستآمده سحح زياد باشد ،نشاندهندۀ آن است که اين
ويژوی برای مشتريان بسیار جذاب است .با توجه به محال و مراحل تشريح شده ،میتوان الگوی
تلفیقی از روشهای مهندسی کانسی ،مدل کاانو و طراحای آزماايشهاای تااوویی را در قالا
شكل 1نشان داد.
جمعآوری کلیۀ واژوان کانسی
غربال واژوان شناسايیشده
استفاده از مدل کانو

طبقهبندی واژوان کانسی بر اساس وروههای مدل کانو

نیازهای المامی

نیازهای ي بعدی

نیازهای جذاب

نیازهای بیتفاوت


استفاده از روش طراحی آزمايشهای تاوویی

بهینۀ ويژویهای جذاب و اولويتبندی آنها
تعیین سحوب 
هایمهندسیکانسی،مدلکانووطراحیآزمایشهایتاگوچی 


روش
شکل.9الگویتلفیقیاز
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جامعۀ آماری

جامعۀ آماری اين پژوهش ،کلیۀ مشتريان محصوالت ايرانخودرو در شهر اصفهان در نظر ورفتاه
شد .روش نموناهویاری از ناوع تصاادفی هادفدار دومرحلاهای اسات .در مرحلاۀ اول ،يكای از
نمايندویهای مجاز ايرانخودرو انتخاب میشاود و در مرحلاۀ دوم ،مشاتريان مراجعاهکنناده باه
نمايندوی منتخ برای نظرسنجی بروميده میشوند .در محالعۀ حاضر برای تعیاین حجا نموناه
برای وام دوم پژوهش (پرسشنامۀ مدل کانو) ،با توجه به حج نامحدود جامعۀ آماری و با استفاده
از نمونهویری اولیه ،پ از انتخاب ي نمونۀ  11نفره ،دادهها جمعآوری شدند .سپ با اساتفاده
از رابحۀ  ،3حداقل حج نمونۀ مورد نیاز محاسبه شده است (مثمنی و آذر.)3135 ،
رابحۀ )3
در رابحۀ  3انحراف معیار نمونۀ  11نفری است که برای پیشآزمون اساتفاده شاده اسات.
اين مقدار برابر  1/236بهدست آمد.
همچنین  d = 1/15و  Z = 3/36در نظر ورفته شد .بنابراين خواهی داشت:
n ≥ 325/7
یافتههای پژوهش
بهمنظور تعیین کارايی و ایربخشی رويكرد تلفیقی پیشنهادی ،محالعۀ موردی روی صنعت خودرو،
در يكی از نمايندویهای مجاز ايرانخودروی شهر اصفهان صورت پذيرفت که در ادامه ،محالعاۀ
موردی صورتورفته براساس وامهای تبیینشده در بخش قبل ،تشريح میشود.
تشریح مطالعۀ موردی
شناساییوغربالنیازهاوویژگیهایاحساسیمشتریاندرزمینۀصنعتخودرو 

گاماول:

در اين مرحله ،ابتدا بهکم پژوهشهای انجام ورفتاه در زمیناۀ مهندسای کانسای ،مجلاههاا و
بروشورهای مربو به محصاول ماورد نظار ،پرساش از مهندساان طاراب خباره و مصااحبه باا
مصرفکنندوان ،حدود  51واژۀ کانسی جمعآوری شد .با استفاده از نظر یهار نفر از کارشناساان و
طراحان صنعت خودرو و شش نفار از اساتادان دانشاكدۀ فنای و مهندسای دانشاگاه اصافهان و
بهکارویری روش دلفی ،اين تعداد به  13واژۀ کانسی تقلیل يافت.
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بندیکانسیشناساییشده 

گامدوم:استفادهازمدلکانوبرای 
طبقه
با بهرهویری از پرسشنامۀ کانو 13 ،واژۀ کانسی شناسايیشده در مرحلۀ قبل ،از نمونۀ آماری يعنی
 323نفر از مشتريان يكی از نمايندویهای مجاز ايرانخودور در شهر اصفهان مورد سثال شد .در
ادامه با جمعآوری پرسشنامهها و با استفاده از جدول ارزيابی مدل کانو ،واژوان کانسای براسااس
وروههای مدل کانو (نیازهای المامی ،ي بعدی ،جذاب و بیتفاوت) دستهبندی شدند .در جدول 3
طبقهبندی واژوان کانسی نشان داده شده است.
بابهرهگیریازمدلکانو 

.طبقهبندینیازهایمشتریان

جدول2
فراوانیپاسخها 


واژگانکانسی(نیازهاوویژگیهایاحساسیمشتریان) 

M

O

A

I

طبقه 

 .3زيبايی ا زشتی

15

62

21

6

O

 .2ظاهر با ابهت ا ظاهر بیابهت

6

53

22

33

O

 .1عجی و غیرعادی (از لحاظ طراحی) ا معمولی و عادی

23

23

35

16

O

 .2متقارن ا نامتقارن

22

13

36

53

I

 .5ورزشی (اسپرت) ا غیر اسپرت

2

33

53

52

I

 .6بدنۀ منحنی شكل ا بدنۀ ووشهدار

22

65

35

22

O

 .7رسمی ا غیر رسمی

36

21

13

53

I

 .3مردانه ا زنانه

3

26

17

56

I

 .3جوانپسند ا بمروسالپسند

2

31

52

62

I

 .31طراحی ساده ا طراحی پیچیده

3

51

12

15

O

 .33تیرهرنگ ا روشن

3

12

62

13

A

 32ابتكاری و نوآورانه ا بدون ابتكار و نوآوری

7

52

27

22

O

7

22

22

55

I

13

61

36

33

O

7

36

71

15

A

26

33

7

2

O

 .31سب

خارجی (غربی و شرقی) ا سب

بومی (ايرانی)

 .32نظ و هماهنگی بین اجما ا بینظمی و ناهماهنگی بین اجما
 .35لوک

و تجملی ا ساده و بدون تجمل

 .36راحتی ا عدم راحتی
 :Iنیاز بیتفاوت

 :Aنیاز جذاب

 :Oنیاز ي بعدی

 :Mنیاز المامی
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ادامۀجدول 2
فراوانیپاسخها 


واژگانکانسی(نیازهاوویژگیهایاحساسیمشتریان) 

M

O

A

I

طبقه 

6

17

76

3

A

 .33فناوری مدرن و پیشرفته ا فناوری ساده

6

16

75

33

A

 .33ايمنی باال ا ايمنی پايین

66

61

3

3

M

 .21قوی و مستحك (از لحاظ بدنه) ا بدون استحكام

62

55

6

5

M

6

62

11

11

O

 .22جادار (از لحاظ ونجايش بار) ا ک جا (محدود)

3

61

11

23

O

 .21ظرفیت باال (از لحاظ تعداد نفر) ا ظرفیت پايین

5

51

22

23

O

 .22لذت رانندوی باال ا لذت رانندوی پايین

6

62

23

32

O

 .25ارزان ا وران

36

76

33

33

O

 .26ک مصرف (از لحاظ مصرف سوخت) ا پرمصرف

21

311

3

3

O

 .27ک خرج ا پرخرج

21

312

3

1

O

 .23مجهم ا بدون تجهیم

2

61

27

37

O

 .23امكان سفارشیسازی خودرو ا عدم امكان سفارشیسازی خودرو

1

22

63

15

A

 .11قدرت و توان باال ا قدرت و توان پايین

23

62

22

23

O

 .13تندرو و پرشتاب ا غیر تندرو و ک شتاب

33

63

21

26

O

 .12سهولت استفاده ا استفادۀ سخت

21

63

22

36

O

 .11قابلیت تغییر شكل ا تغییرناپذير در شكل

1

37

57

53

A

 .12نفوذ صدا به داخل کابین ا عدم نفوذ صدا به داخل کابین

13

33

-

2

O

 .15طول عمر مفید باال ا طول عمر مفید پايین

13

35

2

3

O

 .16تنوع تیپ (مدل) ا بدون تنوع تیپ

3

12

56

17

A

 .17ديد وسیع (از داخل خودرو به بیرون) -ديد محدود

25

67

23

7

O

 .13کاربری شهری ا کاربری غیر شهری بههمراه کاربری شهری

3

15

22

23

I

 .37هوشمند و اتوماتی

ا غیر هوشمند و غیر اتوماتی

 .23بمرگ و جاویر ا کوی

 :Iنیاز بیتفاوت

و جمعوجور

 :Aنیاز جذاب

 :Oنیاز ي بعدی

 :Mنیاز المامی
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مدرييت صنعتی

 ،دورۀ،6شمارۀ،5تابستان2939

همانطور که مشاهده میکنید ،دو نیاز از  13نیاز شناسايیشده در دستۀ نیازهای المامای 22 ،
نیاز در دستۀ نیازهای ي بعدی ،هفت نیاز در دستۀ نیازهای بیتفااوت و بااالخره هفات نیااز در
دستۀ نیازهای جذاب قرار ورفته است.
شايان ذکر است که برای محاسبۀ پايايی پرسشنامۀ کانو از ضاري آلفاای کرونبااا اساتفاده
شد .با توجه به مقادير بهدستآمده (برای شكل مثبت سثالهای کانو برابر  1/331و برای شاكل
منفی سثالها کانو برابر  ،)1/312پايايی پرسشنامۀ کانو باه تثيیاد رساید .روايای پرسشانامۀ نیام
بهکم روش دلفی ،در یندين مرحله توسط خبروان (یهار نفر از کارشناساان صانعت خاودرو و
شش نفر از استادان دانشگاه اصفهان) بررسی شد و در انتها روايی سثالها نیم به تثيید رسید.
ویژگیهـای

آزمایشهایتاگوچیبرایتعیینسطحبهینۀ

گامسوم:استفادهازروشطراحی
قبلواولویتبندیآنها 

دستآمدهازمرحلۀ

جذاببه

بهمنظور بهرهجويی از تكنی طراحی آزمايشهای تاوویی ،ابتدا با توجه باه تعاداد ويژوایهاای
جذاب بهدستآمده از مرحلۀ قبل ( 7مورد) و محاسبۀ درجه آزادی محابق باا روش وفتاهشاده در
بخشهای پیش [ ،]3+7)1-3( =35آرايۀ متعاماد اساتاندارد متناسا باا ايان پاژوهش انتخااب
میشود .با توجه به درجه آزادی بهدستآمده ( )35میتوان از آرايۀ متعامد استاندارد  L 33استفاده
کرد ،اما بهدلیل افمايش اعتبار دادهها و بهدستآوردن يافتههای دقیقتار ،از آراياۀ متعاماد بااالتر
يعنی  L27استفاده شده است .بنابراين در اين مرحله به  27نوع پرسشنامه نیاز داري که طراحای
آنها بايد بهکم جدول آرايۀ متعامد استاندارد  L27انجام شود .در پژوهش حاضار باا اساتفاده از
ي روش ابتكاری به جای طراحی  27نوع پرسشانامه و توزياع آن میاان مشاتريان ،تنهاا يا
پرسشنامۀ جامع طراحی و توزيع شده است .در اين پرسشنامه از پاسخدهنادوان خواساته شاد باا
توجه به ويژویهای جذاب مندرج در پرسشنامه ،در قال طیف لیكرت نظارات خاود را در ماورد
خودروی محلوبشان در سه سحح سحح ک  ،متوساط و زيااد بیاان کنناد .ساپ از هار يا از
پرسشنامههای جامع توزيعی 27 ،مقدار متغیر پاسخ ،با توجه باه  27ناوع پرسشانامۀ ماورد نیااز،
استخراج شده است.
پرسشنامۀ جامع طراحیشده در میان  11نفر از مشاتريان نماينادوی ماد نظار توزياع شاد و
درنهايت با استخراج  27مقادار متغیار پاساخ از هار پرسشانامه و واردکاردن آنهاا در نارمافامار
 ،MINITABجداول پاسخ بهدست آمد .همانطور که واضح اسات ،در ايان طراحای هادف باه
حداکثر رساندن مقدار متغیر پاسخ (میانگین رضايت مشتريان) بوده و مسئله از نوع بمروتر ا بهتار
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است .جداول پاسخ برای نسبت محلوبیت به بدی کارکرد ( )S/Nو میانگین متغیار پاساخ محاابق
جداول  2و  1بهدست آمد.
جدول.5جدولپاسخبراینسبتمطلوبیتبهبدیکارکرد )S/N(
وجودفناوری

تنوع

تجملی

قابلیت

پیشرفته 

رنگ 

بودن 

تغییرشکل 

3

3/273

3/227

3/133

3/162

3/213

3/332

3/763

2

31/331

31/321

31/136

31/313

31/332

31/253

31/322

1

31/231

31/132

31/263

31/221

31/131

3/732

31/163

دلتا

1/332

1/367

3/177

3/131

1/375

1/265

1/163

رتبه

5

1

2

3

2

6

7

سطح 

تنوع
تیپ 

امکان

هوشمندو

اتوماتیکبودن 

سفارشیسازی 




جدول.9جدولپاسخبرایمیانگینمتغیرپاسخ 
وجودفناوری

تنوع

تجملی

قابلیت

پیشرفته 

رنگ 

بودن 

تغییرشکل 

3

1/161

1/115

1/136

1/136

1/121

1/335

1/313

2

1/263

1/213

1/213

1/223

1/277

1/111

1/252

1

1/113

1/153

1/173

1/163

1/112

1/327

1/222

دلتا

1/222

1/122

1/162

1/152

1/132

1/351

1/332

رتبه

5

1

3

2

2

6

7

سطح 

تنوع
تیپ 

امکان

هوشمندو

اتوماتیکبودن 

سفارشیسازی 


در جدول  ،2نسبت محلوبیت به بدی کارکرد ( )S/Nبرای هر يا از ساحوب شااخصهاای
کنترل (ويژویهای جذاب) محاسبه شده است که در آن برای هر شاخص کنترل با توجه به ناوع
مسئله (بمروتر ا بهتر) ،سححی که بیشترين مقدار را دارد ،بهمنملۀ سحح بهینه انتخاب مایشاود.
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مدرييت صنعتی

 ،دورۀ،6شمارۀ،5تابستان2939

برای مثال همانطور که مشاهده میکنید ،در مورد شاخص اول يعنی «تنوع تیاپ» ساحح ساوم
دارای بیشترين مقدار نسبت محلوبیت به بدی کارکرد ( )S/Nاست ،لذا سحح ساوم (ساحح زيااد)
برای اين شاخص ،بهترين سحح انتخاب میشود .همچنین میتوان با توجه به مقادير دلتا و رتبه،
شاخصهای کنترل را برحس میمان تثییر روی متغیر پاسخ اولويتبندی کرد .شايان ذکار اسات
که موارد فوق برای جدول  1نیم صادق است.
با مشاهدۀ جدول  2و  1درمیيابی  ،تنها تفاوت میان اين دو جدول از لحاظ رتباه و اولويات،
در تغییر مكان شاخصهای «وجود فناوری پیشرفته در خاودرو» و «هوشامند و اتوماتیا باودن
خودرو» است اوریه اختالف دلتای اين دو شاخص در دو جدول بسیار ناییم اسات (در جادول 2
برابر با  1/111و در جدول  1برابر  )1/13لذا میتوان هر دوی اين شاخصها را دارای اولويات و
رتبۀ يكسان در نظر ورفت .نتايج کلی بهدستآمده از تعیین ساحوب بهیناۀ ويژوایهاای جاذاب
بهوسیلۀ جداول پاسخ به شرب زير است:
 تنوع تیپ (مدل) خودرو :سحح ( 1سحح زياد) ،نیاز بسیار جذاب
 امكان سفارشیسازی خودرو :سحح ( 1سحح زياد) ،نیاز بسیار جذاب
 هوشمند و اتوماتی بودن خودرو :سحح ( 1سحح زياد) ،نیاز بسیار جذاب
 وجود فناوری پیشرفته در خودرو :سحح ( 1سحح زياد) ،نیاز بسیار جذاب
 تنوع رنگ خودرو :سحح ( 1سحح زياد) ،نیاز بسیار جذاب
 لوک و تجملیبودن خودرو :سحح ( 2سحح متوسط) ،نیاز تا حدودی جذاب
 قابلیت تغییر شكل خودرو :سحح ( 2سحح متوسط) ،نیاز تا حدودی جذاب.
نتیجهگیری و پیشنهادها

در سالهای اخیر ،پژوهشگران متعددی بهمنظور تلفیق تكنی های مهندسی کانسی و مدل کانو،
تالشهايی را انجام دادهاند .برای مثال میتوان به پژوهش لینارس و پیج در ساال  2133اشااره
کرد يا محالعۀ هاتونا و جوآن در همان سال را در نظر ورفت .همانطور کاه در پیشاینۀ پاژوهش
بیان شد ،در دو پژوهش لینارس و پیج و هاتونا و جوآن ،فقط به دستهبندی واژوان کانسی در سه
وروه اصلی الگوی کانو اکتفا شده است و برخالف پژوهش حاضار ،تالشای بارای اولوياتبنادی
واژوان کانسی موجود در هر وروه ،بهويژه وروه نیازهای جذاب که تثییر بسمايی در افمايش جل
رضايت مشتری و دستیابی سازمان به مميت رقابتی دارد ،صورت نگرفته است .اين امر مایتواناد
برای سازمانهای مشتریمحور در دنیای رقابتی امروز بسیار مفید واقع شود.
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مديران و متخصصان بخش طراحی و تحقیق و توسعه ،بايد به اين نكته توجه داشاته باشاند
که نیازهای مشتريان می تواند با وذشت زمان تغییار کناد و نیاازی کاه در زماان کناونی بارای
مصرفکنندوان ي نیاز جذاب به نظر میرسد ،ممكن است در یند سال آينده تبديل به ي نیاز
ي بعدی يا حتی المامی باشد .بنابراين پژوهش و تحقیقات مستمر در اين زمینه الزم و ضاروری
است.
با توجه بهترتی اهمیت نیازها (نیازهای المامی ،ي بعدی و جاذاب) يا محصاول رقاابتی
محصولی است که مشخصههای اولیه و المامای را بارآوردهکارده ،مشخصاههاای يا بعادی را
افمايشداده و تا حد امكان و اندازهای که قیمت در بازار قابل رقابت باشد ،مشخصههای جاذاب را
در خود جای دهد .همچنین با توجه به تعیین سحوب بهینه و اولوياتبنادی ويژوایهاای جاذاب
بهدستآمده در وام سوم پژوهش (مرحلۀ طراحی آزمايشهای تاوویی) ،ینانچه سازمان مربوطاه
بهداليل فنی يا مالی نتواند تمام اين ويژویهای احساسی را در محصول خاود جاای دهاد ،باياد
بهمنظور جل رضايت بیشتر مشتريان و ايجاد مميات رقاابتی نسابت باه ساازمانهاای رقیا ،
ويژویهای احساسی اولويتدار را در کانون توجه خاود قارار دهاد .بارای مثاال در صاورتی کاه
بهداليل افمايش بیش از حد قیمت محصول ،سازمان نمیتواند هر دو ويژوای جاذاب «لاوک و
تجملیبودن» و «هوشامند و اتوماتیا باودن» را در محصاول خاود بگنجاناد ،در ايان هنگاام،
همانطور که در نتايج روش طراحی آزمايشهای تاوویی مشاهده شد ،با توجه به اينكاه از دياد
مشتريان ويژوی هوشمند و اتوماتی بودن خاودرو از جاذابیت بیشاتری درمقايساه باا لاوک و
تجملیبودن خودرو برخوردار است ،سازمان بايد بهمنظور کس رضايت بیشتر مشاتريان ،ويژوای
هوشمند و اتوماتی بودن را در اولويت قرار دهد.
محالعۀ موردی پژوهش حاضر فقط در شهر اصفهان و بر اساس نظرخواهی از مشتريان يا
نمايندوی خاص صورت ورفته است .با توجه به اينكه کانسی میتواند در مناطق و فرهناگهاای
مختلف و در زمانهای ووناوون با تفاوتهايی همراه باشد ،لذا بهمنظور دستیابی به نتايج بهتار و
دقیقتر ،بايد جامعۀ آماری بمروتری در نظر ورفت.
از ديگر محدوديتهای اين پژوهش میتوان به تعداد حج نمونه در وام سوم پژوهش (روش
طراحی آزمايشهای تاوویی) اشاره کرد که با توجه باه حیحاۀ موضاوعی پاژوهش و باهمنظاور
دستیابی به نتايج دقیقتر ،بهتر است که نمونۀ آماری بمروتری در نظر ورفته شود.
در اين مقاله به تلفیق مهندسی کانسی و الگوی کانوی اصاالبشاده ،باهمنظاور شناساايی و
اولويتبندی ويژوی هاا و نیازهاای مختلاف مشاتريان در بخاش صانعت خاودرو پرداختاه شاد،
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پژوهشگران میتوانند کارايی رويكرد تلفیقی پیشنهادیِ اين مقاله را در سازمانهای ديگر و برای
صنايع متفاوت ارزيابی کنند.
همچنین با توجه به ورود مهندسی کانسی به بخش خدمات ،پژوهشگران آتی مایتوانناد باه
استفاده از اين روش تلفیقی در بخش خدمات پرداخته و کارايی و اعتبار آن را در اين بخاش نیام
بررسی کنند.
با توجه به کارايی روش مهندسی کانسی در ارتباا دادن ويژوایهاای احساسای باه عناصار
طراحی ،در ادامۀ اين محالعه ،میتوان به پیادهسازی ويژویهای احساسی شناسايیشده در حاوزۀ
طراحی محصول و تبديل آنها به راه حلهاای طراحای و پارامترهاای واقعای طراحای پرداخات.
همچنین با توجه به وجود مدلهای کانوی اصالبشده که توانايی انجام طبقهبندی دقیاقتاری از
ويژویها و نیازهای مشتريان را نسبت به الگوی کانوی سنتی دارند ،لذا پژوهشاگران مایتوانناد
ويژویهای احساسی شناسايیشده در اين پژوهش را بهکم اين مدلهای اصالحی طبقهبنادی
و اولويتبندیکرده و نتايج را با يافتههای پژوهش حاضر مقايسه کنند.
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