تعیین مشخصههای کیفی محصول بر اساس روش ترکیبی گسترش
کارکردهای کیفیت و کارت امتیازی متوازن
(مطالعه موردی :محصول چرخدستی خرید شرکت مهرآوه)
فاطمه اثناعشری* -مسعود براتي

**

چکیده:

تاریخ دریافت96/08/01 :
تاریخ پذیرش96/09/27 :

نيازها و خواستههای ايشان و سپس انتقال اين خواستهها به موقعيتي است كه محصوالت و خدمات توليد میشود .هدف این پژوهش،
تعیین مشخصههای کیفی محصول چرخدستی خرید برای شرکت مهرآوه است .بهاین منظور ،رویکرد ترکیبی گسترش کارکردهای
کیفیت و کارت امتیازی متوازن مورد استفاده قرار گرفته است .در مرحلهی نخست ،نیازهای مشتریان ،شناسایی و رتبهبندی شدهاست.
نمونه آماری این مرحله 95 ،نفر از مصرفکنندگان نهایی چرخدستی خرید بودهاند که از  4منطقه پرفروش شهر اصفهان انتخاب شدهاند.
در این مرحله 25 ،نیاز مشتری شناسایی و در سه گروه قیمت ،زیبایی و عملکرد ،دستهبندی شدهاند که منظر مشتری کارت امتیازی
متوازن را تشکیل داده است .در مرحله بعدی ،ارزیابی رقبا و تعیین جایگاه شرکت در هر یک از نیازهای مشتری صورت گرفته و با روش
فرایند تحلیل سلسله مراتبی رتبهبندی شدهاند .مرحله سوم ،به شناسایی الزامات فنی اختصاص یافتهاست .نمونه آماری این مرحله  3نفر
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مشتریان گوي سبقت را از سایر رقباي بازار بربایند .ولي بدون ترديد ايجاد رضايت در مشتريان ،در وهلهی اول نيازمند شناخت

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

در محیط پرتالطم و رقابتی امروز ،سازمانهایی در عرصهی رقابت پیشرو خواهند بود که در برآوردن نیازها و خواستههای

از کارشناسان خبره شرکت بودهاند .در این مرحله  24الزام فنی برای تولید محصول شناسایی و بر اساس رویکرد کارت امتیازی متوازن
به سه منظر مالی ،فرایندهای داخلی ،و رشد و یادگیری ،طبقهبندی شدهاند .در مرحله چهارم ،ماتریس ارتباطات بین نیازهای مشتری و
الزامات فنی بهدست آمده است .نتایج این مرحله نشان میدهد چهار الزام فنی افزایش حجم تایرها ،استفاده از مواد نرم در اطراف تایرها،
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طراحی دستگیره متناسب و کاهش هزینه مواد اولیه مهمترین مواردی است که باید در طراحی محصول مد نظر قرار گیرند .در مرحله

واژگان کلیدی:

گسترش کارکردهای کیفیت ،کارت امتیازی متوازن ،مشخصه کیفی ،چرخدستی خرید

 .1مقدمه

نیاز به مطالعات دقیق و بررسیهای مجدد دارد .بررسی جنبهی

گسترش کارکردهای کیفیت رویکردی طراحیشده برای

مالی و طراحی محصول بهگونهای که بتوان نظر مشتریان را

بیشتر مشتریان ،پیشرفت در زمان کوتاهتر ،هزینه ساخت

است .اجرا کردن این امر و بیرون راندن محصوالت چینی از

است .برای تعیین نیازهای مشتریان و عملکرد رقبا نسبتبه

مناسب و بههنگام دارد.

مشتری از ماتریس خانه کیفیت 2استفاده میشود .خانه کیفیت

ساختن تمامی خواستههای مشتریان امکانپذیر نیست ،الزم

خواستههاي مشتري را با ویژگیهاي فنی مرتبط سازد.

مهمتر در طراحی محصول اعمال گردند .هدف اصلی این

1

تبدیل نیازهای مشتریان به الزامات فنی محصول است .رضایت
کمتر و بازار هدف وسیعتر از نتایج استفاده از این روش

ساختهی داخلی کرد ،از دغدغههای تولید داخلی

معطوف به

صحنهی رقابت نیاز به دانش بیشتر و انجام استراتژیهای


محصول موردنظر و سپس تعیین الزامات فنی مربوط به هر نیاز

از آنجا که بهدلیل محدودیتهای فنی و بودجهای ،برآورده

بهعنوان مهمترین بخش گسترش کارکردهای کیفیت میتواند

است خواستههای مشتریان اولویتبندی شوند تا خواستههای

“چرخدستی خرید” محصولی است که برای حمل و جابجایی

پژوهش شناسایی نیازهای ارجح مشتریان و راههای رفع آن

رقابت این محصول باهمتای چینی خود در شرایط کنونی بازار

تهدیدات و فرصتهای پیش رو در تولید چرخ خرید را مشخص

آسانتر محصوالت و لوازم خریداریشده طراحی شده است.

* گروه مدیریت صنعتي ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد ،ایران
** نويسنده مسئول -گروه مدیریت صنعتي ،واحد نجف آباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجف آباد ،ایران

است .شناسایی رقبا و عملکرد آنها در این راستا میتواند
)1. Quality Function Deployment (QFD
2. House Of Quality
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پایانی ،ماتریس همبستگی الزامات فنی نیز تکمیل شده و پیشنهادهایی برای بهبود طرح محصول ارائه شده است.

تعیین مشخصه های کیفی محصول بر اساس روش ترکیبی گسترش کارکردهای کیفیت و کارت امتیازی متوازن

کند .شناسایی نقاط قوت و ضعف شرکت مهرآوه در تولید چرخ

خرید ،باعث افزایش فروش و درنتیجه سودآوری بیشتر خواهد

کمک به برنامهریزان بهمنظور تمرکز روی ویژگیهای محصول

بازار نخواهد افتاد.

است .همچنین مطلوبیتهای مشتری را به عناصر طراحی

شد .این اتفاق بدون شناسایی نیازهای دقیق مشتریان و شرایط

با داشتن يك تيم طراحي نيازهاي مشتريان شناسايي شده
محصول نهايي در اینجا از شانس موفقيت بااليي برخوردار

فرايند گسترش کارکردهای کیفیت نوعي متدلوژي محصول

است .با برآورده ساختن نيازها محصولي تولید ميشود كه
گسترش کارکردهای کیفیت توانايي قابل توجهي را براي

جديد يا بازنگري شده است .فرآيند گسترش کارکردهای

خواستههاي مشتري ،اهرم تكوين الزامات محصول يا خدمت

ايجاد ارتباطات بهوجود ميآورد و بههمان صورتيكه ميتواند

کیفیت به وروديها و تصمیمگیریهایی نياز دارد كه به بهترين

دانش و تجربيات الزم را در يك زمان مناسب در فرايند طراحي

تمايل دارد بسياري از موانع عملكردي را كه در سازمانهاي

از ضرورت انجام پژوهش حاضر ایجاد دید چند بعدی با استفاده

مشتري با نيازهاي مهندسي ،به فهم خواستههاي مشتري

تقاضاهاي مختلف را با استفاده از منابع محدود برآورده كند،
آزمون مينمايد.

نحو از طريق كار تيمي انجام ميگيرند .در نتيجه اين فرايند

بزرگ بهوجود ميآيند ،حذف كرده و از طريق دانش بازاريابي

از کارت امتیازی متوازن 3و تعیین مشخصات محصول در هنگام

كمك كند (دي .)1385 ،

است .ایجاد این نگرش ،اشتباهات را کمتر کرده و دوبارهکاری

کیفیت ،میتواند خواستههای مشتری را با ویژگیهای

طراحی و تولید با استفاده از روش گسترش کارکردهای کیفیت
را به حداقل میرساند .این پژوهش ،اطالعات و پیشنهادهایی

را ارائه خواهد داد که با توجه به آنها مدیران و برنامهریزان
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برنامهریزی فرایند تبدیل میکند (چن و کو.)2008 ،7

و خدمات بوده و ورودي آن صداي مشتري است .نيازها و

بهراحتي ساخته شده و هزينههاي توليد آن كمتر است .روش

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

و خدمات از دید بازار و کسب رضایتمندی باال در مشتری

و مهندسی محصول و مشخصههای فنی و مهندسی ،جهت

و بهصورت همزمان روي آنها كار ميشود .بنابراين طراحي
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و همکاران .)2014 ،رویکرد گسترش کارکردهای کیفیت

8

خانه کیفیت بهعنوان مهمترین بخش گسترش کارکردهای
فنی مرتبط سازد .بنابراین برای درنظر گرفتن خواستههای

مشتریان در محصول نهایی از ماتریس گسترش کارکردهای

آموزشی میتوانند شناخت بهتری از وضعیت موجود بهدست

کیفیت استفاده میشود .خانه کیفیت میتواند بهصورت

این پژوهش به بررسی و سنجش عملکرد این محصول با

(چگونهها) در نظر گرفته شود (ونگ 9و چین .)2011 ،10خانه

از روش ترکیبی پیشنهاد شده پرداخته است .بهکارگیری

نیازمندیهای مشتریان ،الزامات فنی محصول و ارتباط بین

آورند و در صورت لزوم اقدامات الزم را انجام دهند.

توجه به معیارهای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان با استفاده
نتایج حاصل میتواند بیشترین اثربخشی را در بهبود کیفیت

طرحهای آینده داشته باشد .از نتایج بهدست آمده و شناخت از

نیازهای مشتریان میتوان در تولید محصوالت مشابه استفاده
کرد.

ماتریسی از نیازهای مشتریان (چهها) و مشخصههای فنی
کیفیت ماتریسی است شامل ورودیهای عددی که مهمترین

ایندو و همچنین ارتباط بین خود الزامات فنی محصول را

نشان میدهد (راماناتانا 11و یانفنگ.)2009 ،12
  ۲-۲کارت امتیازی متوازن

کارت امتیازی متوازن ،مجموعهاي از معيارها است كه به

  2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مديران ديدي لحظهاي ولي جامع در مورد كسبوكار ميدهد.

گسترش کارکردهای کیفیت ،فرایندی مشتری مداری است

كه در گذشته انجام شده ،معيارهاي عملياتي مكملي را نيز در

هدایت میکند (چن 4و ونگ .)2003 ،5در بیان دیگر ،روشی

بهبود و نوآوري سازمان شامل ميشود BSC .به مديران اجازه

 1-2گسترش کارکردهای کیفیت

که طراحی ،تولید ،بازاریابی محصوالت و خدمات شرکت را
برای ترجمه صدای مشتری به مشخصات فنی است که

برای طراحی محصوالت و یا خدمات استفاده میشود (زفر

6

11. Ramanathan
12. Yanfeng
13. Kaplan
14. Norton

 BSCعالوه بر معيارهاي مالي كه بيانگر نتايج كارهايي است

زمينهی رضايت مشتريان ،فرآيندهاي داخلي ،و فعاليتهاي
ميدهد تا از چهار منظر مهم به كسبوكار خود نگاه كنند
(کاپالن13و نورتون:)۱۹۹۲ ،14
7. Ko
8. Day
9. Wang
10. Chin

)3. Balanced scorecard (BSC
4. Chen
5. Weng
6. Zafar

• مشتريان چگونه بهما نگاه ميكنند؟ (وجه مشتري)

• در چهكاري بايد بهترين باشيم؟ (وجه فرآيندهاي داخلي)

و ارزشیابی و درنهایت رضایت آنها و تأثیر این نظرات در
طراحی محصوالت و تولید پرداخته است.

• آيا ميتوانيم به ارزش آفريني و بهبود ادامه دهيم؟ (وجه

یان 16و همکاران ( )2012به تعیین نرخ ارجحیت نهایی

• ما چگونه به ذينفعان خود نگاه ميكنيم؟ (وجه مالي)

روش مبتنیبر حداقل خطا و کارت امتیازی متوازن پرداختهاند.

 3-2پیشینه پژوهش

حداقل رساندن خطا در شناسایی نیازهای مشتریان پیشنهاد

نوآوري و يادگيري)

سلیم 15و همکاران ( )2014به استفاده از روش فرایند تحلیل

نیازهای مشتریان در طراحی محصول با استفاده از ترکیب
روش مبتنی بر حداقل خطا ،روشی است که نویسنده برای به

کردهاست .این روش فاصله تعیین نیازهای مشتریان بر اساس

مرحلهی اول با استفاده از روش مصاحبه باز

شدهاست .در

به جمعآوری اطالعات در مورد نیازهای مشتریان پرداخته و

سپس با نظرات کارشناسان ،به وزندهی با استفاده از روش
فرایند تحلیل شبکهای پرداخته است .با وارد کردن اطالعات

با استفاده از روش فرایند سلسهمراتبی نرخ ارجحیت هر نیاز

بر دیگری و رتبهبندی آنها مشخص شده است .سپس روش

مبتنی بر حداقل خطا برای شناسایی نیازهای نهایی مشتریان
استفاد ه شده و در آخر هرکدام از چهار منظر روش کارت

درون ماتریس خانه کیفیت ،به نتیجهی خود ،یعنی توسعهی

امتیازی متوازن بهصورت برداری از فرایند نتایج بهدست آمده

آسیب رساندن به لولههای دیگر ،رسیده است .در این مقاله

به نیازهای مشتریان صورت گرفته است .این پژوهشگران در

محصول لولههای پلیاتیلن جهت سهولت جریان گاز بدون
عوامل غیر هزینهگرا در مقایسه با عوامل هزینهگرا رتبهی

بیشتر گرفتند و مهمتر واقع شدند (سلیم و همکاران.)۲۰۱۴ ،

وارد خانه کیفیت شدهاند .در پایان طراحی محصول با توجه
مقاله دیگری به نقش اهمیت استراتژیک و اولیه خانه کیفیت

کیفیت پرداخته است .این مقاله به معرفی یک روش آماری

مقاله اطالعات چند معیاره مشتریان را در سطح نسبی رضایت

پرداخته است .در پایان به بیاهمیت بودن تمام تفاوتهای

بین وزن نهایی و مشخصات فنی و مهندسی اشاره کرده است.

شده و ترجیحات شخصی مشتریان را تشکیل داده است .این

آنها گسترش داده و باهم یکپارچه و آمیخته کرده است.

پس از آن به یکپارچهکردن روش تصمیمگیری چند معیاره
معیاره مشتریان پرداخته است( .یان و

و آنالیز ترجیحات چند

اما با این وجود تأکید دارد که هیچ مبنای قابل اعتماد تحلیلی

همکاران.)۲۰۱۲ ،

و مهندسی به دیگری وجود ندارد (زفر و همکاران.)۲۰۱۴ ،

کارت امتیازی متوازن و گسترش کارکردهای کیفیت فازی

دیگری هم برای ارجحیت داد ه شدن وزن یک مشخصه فنی
چن و ونگ ( )2012به استفاده از روش گسترش کارکردهای

عطافر و همکاران ( )1390در مقالهای که از ترکیب سه مدل
و برنامهریزی آرمانی صفر و یک استفاده شدهی مدلی برای

کیفیت برای طراحی محصول مشترک پرداختهاند .در این

بهکارگیری استراتژیهای مناسب ،به منظور موفقیت بلندمدت

اشاره شدهاست .با توجه به باال رفتن تنوع محصوالت مشکالتی

متوازن طرحهای راهبردی مناسب تدوین شده و بهکمک

مقاله به تولید محصوالت جدید برای رقابت کردن در بازار

سازمان پیشنهاد کرد ه است .در واقع بهکمک کارت امتیازی

ازجمله طراحی و انتخاب بهینه از میان آنها و همچنین

گسترش کارکردهای کیفیت فازی اولویتبندی شده است.

دلفی بر اساس گسترش کارکردهای کیفیت برای جمعآوری

در مسئله به وسیله برنامهریزی آرمانی صفر و یک طرحهای

پیچیدگیهای تولید مطرح شده است .این مقاله از روش فازی
اطالعات بازار از مشتریان استفاده شده است و سپس به نظرات

سپس با توجه به اهداف چندگانه و محدودیتهای موجود

راهبردی قابل اجرا مشخص شدهاند .در نهایت نشان داده است
15. Selim
16. Yan

تعیین مشخصه های کیفی محصول بر اساس روش ترکیبی گسترش کارکردهای کیفیت و کارت امتیازی متوازن

زفر و همکاران ( )2014به تفاوتها در وزندهی نهایی

برای بررسی مقیاس تفاوت رتبه استفادهشده در ماتریس
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پرداخته شدهاست .ماتریس بهوجود آمده بر اساس سطح
فرهنگ مشتریان و گذشته تحصیلی و ارزشهای سیستم بنا

مشخصات فنی و مهندسی در روش گسترش کارکردهای
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ابزار کمی برای تقویت گسترش کارکردهای کیفیت استفاده

در ابتدا به شناسایی مشتریان و نیازهایشان پرداخته شده است.

محصول پرداخته است .از فرایند تحلیل شبکهای بهعنوان یک

شخصی و ذهنی افراد در تعیین نیازهایشان به حداقل میرساند.

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

شبکهای و گسترش کارکردهای کیفیت فازی در توسعهی

روشهای علمی و ریاضی را با استفاده از درگیر کردن تجربیات

که تکنیکهای تصمیمگیری توانستهاند توسط یک متدولوژی

مدل کانو پرسشنامهای تهیه و نیازها و انتظارات مشتریان

شوند و با ارائهی راهکار و راهبرد مناسب ،در تمامی جنبهها

به حداقل میزان خود رسیده و مهمترین آنها به ماتریس

تعیین مشخصه های کیفی محصول بر اساس روش ترکیبی گسترش کارکردهای کیفیت و کارت امتیازی متوازن

ساختارمند ،در طراحی کارت امتیازی متوازن بهخوبی استفاده

بهبود ایجاد کنند و تأثیر مثبتی بر عملکرد و کارایی سازمان

نهایی راه مییابند .در نهایت ،مشخصههایی که از بیشترین

حسنپور متی کالیی و اقبال نمین ( )۱۳۹۳با روشهای

گسترش کارکردهای کیفیت باقی میمانند و در طراحی نهایی

ایمنی کارگاههای ساختمانی پرداختهاند .در واقع ماتریس

عبداللهی و النچری ( ،)۱۳۹۳در مقالهای با عنوان طراحی

در درازمدت بگذارند (عطافر و همکاران.)۱۳۹۰ ،

گسترش کارکردهای کیفیت و کارت امتیازی متوازن به ارتقا

از محصول یا خدمات در نظر گرفته شده است و سه منظر

پرداختهاند .خواستههای مشتریان از دو منظر شناسایی

رابطهی میان عناصر زیبایی محصول و خواستههای مشتریان

به

ارائهی خواستههای مشتریان در محصول

دیگر ،چگونگی

زیبایی و عملکردی موردبررسی قرار گرفتهاند .در ابتدا به

همان خواستهها با الزامات فنی را تعیین کرده است .سقف

نسبت به ظاهر محصول رتبهبندی شده است .از طرف دیگر

بررسی نمونههای پرفروش پرداخته و سپس عالقه مشتریان

ماتریس یا همان ماتریس همبستگی جهت بررسی روابط بین

خواستههای مشتریان با استفاده از مدل کانو اولویتبندی شده

و همبستگی ،در تعیین روابط بر اساس کارت امتیازی متوازن

از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است ،به وسیله رگرسیون

الزامات فنی است .از نتایج بهدست آمده در ماتریس ارتباطات

برای برآوردهکردن اهداف استفاده نموده است (حسن پور متی
کالیی و اقبال نمین.)۱۳۹۳ ،

طباطبایی و ابراهیم پور ( )1393به طراحی محصول با استفاده
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محصول لحاظ میشوند (طباطبایی و ابراهیم پور.)۱۳۹۳ ،

خانهی کیفیت از چهار منظر کارت امتیازی متوازن ساخته


است .ماتریس ارتباطات میزان رابطه موجود میان اهداف یا

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

امتیاز رضایت مشتری و مزیت رقابتی برخوردارند ،در ماتریس

محصول با نگرش کاربر محور به مدل کانو و روش رگرسیونی

شده است .منظر مالی ،همان خواستهها و نیازهای مشتریان
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را لحاظ کردند .با استفاده از روش تاپسیس این مشخصهها

از مدل ترکیبی کانو و گسترش کارکردهای کیفیت با استفاده

از تاپسیس پرداختهاند .برای این منظور ابتدا ،با استفاده از
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ

ﺳﻠﯿﻢ و ﻫﻤﮑﺎران )(2014

است .در نهایت ،ویژگیهایی از محصوالت که برای مشتریان
خطی مشخص شده و در طراحی محصول لحاظ شده است
(عبداللهی و النچری .)۱۳۹۳

جدول زیر جمع بندی پیشینه پژوهش را از نظر هدف و روش
مورد استفاده نشان می دهد.

جدول  :1جمعبندی پیشینه پژوهش

روش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده

ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﺎزي ،ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺼﻮل
ﺷﺒﮑﻪاي

زﻓﺮ و ﻫﻤﮑﺎران )(2014

روشﻫﺎي آﻣﺎري

ﭼﻦ و وﻧﮓ )(2012

ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ ،دﻟﻔﯽ ﻓﺎزي

ﯾﺎن و ﻫﻤﮑﺎران )(2012
ﻋﻄﺎﻓﺮ و ﻫﻤﮑﺎران )(1390

ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻔﺎوتﻫﺎ در وزندﻫﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ

ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺼﻮل

ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ ،روش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺷﯽ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ
ارﺟﺤﯿﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻄﺎ ،ﮐﺎرت اﻣﺘﯿﺎزي ﻣﺘﻮازن
ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﺎزي ،ﮐﺎرت اﻣﺘﯿﺎزي اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪي اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺘﻮازن ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي آرﻣﺎﻧﯽ ﺻﻔﺮ و ﯾﮏ

ﺣﺴﻦ ﭘﻮر ﻣﺘﯽ ﮐﻼﯾﯽ و اﻗﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﺎرت اﻣﺘﯿﺎزي ارﺗﻘﺎ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
ﻣﺘﻮازن
ﻧﻤﯿﻦ )(1393
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ و اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﭘﻮر )(1393
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ و اﻟﻨﭽﺮي )(1393

ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﮐﺎﻧﻮ ،ﺗﺎﭘﺴﯿﺲ

ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﮐﺎﻧﻮ ،رﮔﺮﺳﯿﻮن

ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺼﻮل
ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺼﻮل

همانطور که مشاهده میشود ،پژوهشگران پیشین ،تاکنون

متوازن در بخش «چگونهها»ی خانه کیفیت (الزامات فنی)

مدیریت کیفیت همچون کانو ،روشهای تصمیمگیری

منظور رتبهبندی نیازهای مشتریان و تعیین جایگاه رقبا مورد

روش گسترش کارکردهای کیفیت را با دیگر رویکردهای

چندمعیاره مثل فرایند تحلیل شبکهای و تاپسیس ،روشهای
آماری چون رگرسیون ،و دیگر رویکردهایی همچون دلفی و

کارت امتیازی متوازن ترکیب کردهاند .هدف عمده پژوهشهای
پیشین ،طراحی محصول بوده است.

در این پژوهش نیز ،سه رویکرد گسترش کارکردهای کیفیت،

ادغام شده است .همچنین روش فرایند تحلیل سلسه مراتبی به
استفاده قرار گرفته است.

  3روششناسی پژوهش

این پژوهش از نظر ماهیت و روش یک پژوهش توصیفی

موردی است .زیرا به دنبال توصیف عینی ،واقعی و منظم

کمک کرد .این پژوهش از نظر چگونگی ترکیب رویکردها

با پژوهشهای پیشین تفاوت دارد .در این پژوهش ،منظر

مشتری کارت امتیازی متوازن در بخش «چهها»ی خانه

کیفیت (نیازهای مشتری) و سه منظر دیگر کارت امتیازی

یک پژوهش کاربردی است زیرا نتایج آن میتواند برای شرکت
مهرآوه مورد استفاده قرار گیرد.

 1-3مراحل پژوهش

مراحل اجرای پژوهش در شکل  1مشخص شده است.
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چرخدستی خرید ،بتوان به بهبود طراحی این محصول

هیچ استنتاج ذهنی گزارش میکند .همچنین از نظر هدف

ترکیب شدهاند تا با تعیین مشخصههای کیفی محصول

عقاید ،ادراکات و ترجیحات افراد دارد و آنچه را که هست بدون

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

کارت امتیازی متوازن و فرایند تحلیل سلسه مراتبی با یکدیگر

خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع است و سعی در کشف

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي آن
ارزﯾﺎﺑﯽ رﻗﺒﺎ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ

69

ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﺰاﻣﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮل

ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
شکل  :1مراحل اجرای پژوهش

 2-3جامع ه آماری

در پژوهش حاضر جامعه آماری پژوهش شامل سه گروه است.

گروه اول شامل مصرفکنندگان نهایی چرخدستی خرید
ط به مرحلهی
هستند که بهمنظور گردآوری اطالعات مربو 
اول پژوهش از آنها استفاده شده است .این گروه تعداد کل
مشتریانی هستند که تمایل به خرید چرخدستی دارند.

گروه دوم مشتریان چرخ خرید با دو شرط هستند .شرط اول،

حداقل یکبار از محصول رقبا استفاده کرده باشند و شرط دوم،
حداقل یکبار از محصول شرکت مهرآوه استفاده کرده باشند.
از اطالعات مربوط به این گروه در مرحله اول پژوهش استفاده

شده است.

گروه سوم کارشناسان خبر ه شرکت هستند که حداقل  5سال

سابقه فعالیت در شرکت را داشته و با حوز ه تخصصی تولید و

بازاریابی آشنایی کافی دارند .برای گردآوری اطالعات مربوط به
مرحله دوم ،سوم و چهارم از آنها استفاده شده است.

  3-3نمون ه آماری

بهمنظور انتخاب نمونه آماری اول ابتدا شهر اصفهان به نواحی
اصلی شمال ،جنوب ،شرق و غرب تقسیم شد .چهار منطقهی

اصلی به همراه چهار منطقه فرعی میان آنها و همچنین مرکز
شهر ،در کل  9منطقه را برای شناسایی تعیین کرد .برای

شناسایی منطقههای پرفروش و اصلی که بیشترین خرید را از

تعیین مشخصه های کیفی محصول بر اساس روش ترکیبی گسترش کارکردهای کیفیت و کارت امتیازی متوازن

ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ارﺗﺒﺎﻃﺎت

گروه مشتریان مشخص شده است 9 .منطقه نشان دادهشده در

شرکت دارند و مشتریان اصلی و در واقع بازار هدف را تشکیل

میدهند ،از سیستم حسابداری شرکت استفاده شد .با کمک

تعیین مشخصه های کیفی محصول بر اساس روش ترکیبی گسترش کارکردهای کیفیت و کارت امتیازی متوازن

شکل  2نمونه آماری این قسمت را نشان دادهاست.

از این سیستم ،درصد فروش محصوالت در هر منطقه برای

0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ

ﺟﻨﻮب

ﻏﺮب

ﻣﺮﮐﺰ

ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ

ﺷﺮق

ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ

ﺷﻤﺎل

0

شکل  :2درصد فروش محصول در مناطق شهر اصفهان

همانطور که شکل  ۲نشان میدهد چهار منطقه مرکز ،شمال،

شده است .روش نمونهگیری در این گروه نمونهگیری تصادفی

خود اختصاص دادهاند .نمونه آماری گروه اول و دوم 4 ،منطقه

تعداد نمونه برابر با  384عدد است .بهاین منظور تعداد 500

شرق ،شمال شرقی نزدیک به  90درصد از فروش شرکت را به

پرفروش شناسایی شده در نمودار است.
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عدد پرسشنامه به تمام فروشندههای محصول شهر اصفهان

نمونه آماری گروه سوم نیز  3نفر از کارشناسان شرکت هستند

پخش شد که تعداد پرسشنامهها متناسب با میزان فروش هر

واحدهای تولید ،بازاریابی و پژوهش و توسعه انتخاب شدهاند.

مناطق در جدول  ۲آورده شدهاست.

که با توجه به ویژگیهای ذکر شده در بخش جامعه آماری ،از

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

است .باتوجه به جدول مورگان برای حجم جامعه نامحدود،

 4-3حجم نمونه و شیو ه نمونهگیری

فروشگاه بوده است .نحو ه توزیع پرسشنامهها در هرکدام از

از پرسشنامه شماره  1برای نظرخواهی از گروه اول استفاده
جدول  :2نحوه توزیع پرسشنامه اول در هر منطقه جغرافیایی
ﺷﻤﺎل

ﺷﻤﺎل

ﺷﺮق

درﺻﺪ ﻓﺮوش

0/33

0/29

0/15

ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ

165

145

75

ﺷﺮﻗﯽ

ﻣﺮﮐﺰ

ﺷﻤﺎل

0/11

0/05

0/03

0/03

0/01

0

55

25

15

15

5

0

ﻏﺮﺑﯽ

ﻏﺮب

ﺟﻨﻮب

ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ

ﺟﻨﻮب

ﺷﺮﻗﯽ

س از جمعآوری پرسشنامههای تکمیلشده توسط
پ 

تصادفی است .تعداد  400پرسشنامه بین  4منطقهی پرفروش

حذف شدند .در نهایت ،تعداد پرسشنامه های قابل استفاده 95

در جدول  ۳آورده شده است.

پاسخدهندگان ،پرسشنامههایی که کامل تکمیل نشده بودند

پرسشنامه بوده است.

برای نظرخواهی از گروه دوم از پرسشنامه شماره  2استفاده
شده است .روش نمونهگیری در این گروه نمونهگیری طبقهای

توزیع شده است .نحو ه توزیع پرسشنامهها در هرکدام از مناطق

جدول  :3نحوه توزیع پرسشنامه دوم در هر منطقه جغرافیایی
ﺷﻤﺎل

ﺷﺮق

ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ

ﻣﺮﮐﺰ

درﺻﺪ ﻓﺮوش

0/33

0/29

0/15

0/11

ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ

150

132

68

50

پس از تکمیل پرسشنامه توسط گروه دوم و جمعآوری آن،

دستهبندی میشوند .این پژوهش در حوز ه روش کتابخانهای از

در نهایت پس از حذف پرسشنامههای ناقص ،حجم نمونه این

و مبانی نظری استفاده و در حوز ه میدانی از ابزار پرسشنامه

حجم نمونه گروه سوم از جامعه آماری تعداد  3نفر است .روش

شده است.

پرسشنامههایی که حاوی اطالعات ناقص بودند حذف شدند.

استفاده کرده است .در پژوهش حاضر از دو پرسشنامه استفاده

 5-3شیو ه گردآوری اطالعات

این پرسشنامه از رویکرد کانو ایده گرفته شده است .جدول ۴

با توجه به معیارهای ذکر شده اعضای نمونه انتخاب شدهاند.

روشهای گردآوری اطالعات به دو روش کتابخانهای و میدانی

پرداخته و فهرستی از نظرات آنها تهیه میشود .برای طراحی
نمونه این پرسشنامه را نشان میدهد.

جدول  :4نمونه پرسشنامه شماره 1
اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻣﺸﺘﺮي

ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ

ﻣﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ..

ﻣﻮارد و ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮل

ﻣﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ..
ﻣﻦ دوﺳﺖ دارم ﮐﻪ ..

ﻣﻮارد ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮل
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نمونهگیری از گروه سوم ،سرشماری بوده و بهصورت هدفمند

در اولین پرسشنامه ابتدا به تشخیص نیازهای ابتدایی مشتریان
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گروه به  63نفر رسید.

مطالعه اسناد و کتب برای تدوین و نگارش بخش ادبیات موضوع
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ﻣﻦ دوﺳﺖ دارم ﮐﻪ ..
ﻣﻦ دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﮐﻪ ..
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد

در پرسشنامه دوم ،نیازهای اساسی و مهم مشتریان در
محصول موردنظر شناسایی شده است .رویکرد استفاده شده

در این پرسشنامه مقایسات زوجی است .بهمنظور انجام

مقایسات زوجی از طیف  ۹تایی ساعتی مطابق با جدول ۵
استفاده شدهاست.

جدول  :5مقادیر ترجیحات برای مقایسات زوجی
اﻣﺘﯿﺎز

ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت

1

اﻫﻤﯿﺖ ﯾﮑﺴﺎن

3

ﮐﻤﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﺎ ﮐﻤﯽ ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮ

5

ﺗﺮﺟﯿﺢ ﯾﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﻗﻮي

7

ﺗﺮﺟﯿﺢ ﯾﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﻗﻮي

9

ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻬﻢﺗﺮ و ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮ

2و4و6و8

ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت ﺑﯿﻦ ﻓﻮاﺻﻞ ﻓﻮق

تعیین مشخصه های کیفی محصول بر اساس روش ترکیبی گسترش کارکردهای کیفیت و کارت امتیازی متوازن

ﻣﻦ دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﮐﻪ ..

ﻣﻮارد ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮل

 6-3روش تجزیه تحلیل اطالعات

گام اول -فهرست نیازهای مشتریان

تعیین مشخصه های کیفی محصول بر اساس روش ترکیبی گسترش کارکردهای کیفیت و کارت امتیازی متوازن

رویکرد موردنظر در این پژوهش ترکیب روشهای گسترش

کارکردهای کیفیت و کارت امتیازی متوازن است .همچنین
برای تعیین وزنهای نسبی نیازهای مشتری ،از روش فرایند
تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است .نرمافزارهای مورد

استفاده نیز مایکروسافت اکسل  ۲۰۱۳و اکسپرت چویس

17

بوده است.

  4یافتههای پژوهش

در گام اول از این مرحله باید فهرستی از همه نیازهای
مشتریان تهیه شود .این لیست با کمک پرسشنامه شماره 1

تهیه شده است .هدف از سؤاالت پرسشنامه ،کشف نیازها و

عالیق مشتریان است که هر یک با توجه به سن و جنسیت

خود ،سالیق و نیازهای متفاوتی ارائه دادهاند .پس از جمعآوری
اطالعات ،جدول  ۶که تعداد افراد برحسب تعداد هر نیاز را

نشان میدهد ،بهدست آمده است.

مرحل ه اول -شناسایی نیازهای مشتریان و اولویتبندی آن
جدول  :6فراوانی نیازهای مشتریان به تعداد افراد پاسخدهنده
ﺳﺆال

ﻧﯿﺎز دارم
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دوﺳﺖ دارم

دوﺳﺖ ﻧﺪارم

ردﯾﻒ

ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮي

ﻓﺮاواﻧﯽ

1

ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ

95

2

رﻧﮓ ﮐﯿﻒ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮐﯿﻒ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ

86

3

اﻧﺪازه ﮐﯿﻒ ،رﻓﻊ ﻧﯿﺎز ﮐﻨﺪ

78

4

ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺮﻋﺖ را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﯿﺎورد

35

5

دوام ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﺎﺷﺪ

83

6

ﺣﺮﮐﺖ در زﻣﯿﻦﻫﺎي ﻧﺎﻫﻤﻮار ﺑﻪدرﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد

73

7

ﭼﺮخ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﺳﺖ ﻓﺮد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺖ دﻫﺪ

84

8

ﺟﻨﺲ ﭘﺎرﭼﻪ ﮐﯿﻒ ﻣﺮﻏﻮب ﺑﺎﺷﺪ

65

9

ﺗﺎﯾﺮﻫﺎ در ﻣﺮور زﻣﺎن از ﺑﯿﻦ ﻧﺮوﻧﺪ

77

10

ﺗﺤﻤﻞ اﺟﻨﺎس ﺳﻨﮕﯿﻦ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

69

11

از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ

32

12

از زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻇﺎﻫﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ

90

13

از ﻃﺮاﺣﯽ ﻏﯿﺮﺗﮑﺮاري ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ

16

14

وزن ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺒﮏ ﺑﺎﺷﺪ

25

15

داراي ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺑﺎﺷﺪ

12

16

دﺳﺘﻪﻫﺎ ﻧﺮم ﺑﺎﺷﺪ و دﺳﺖ را اذﯾﺖ ﻧﮑﻨﺪ

58

17

ﮐﯿﻒ ﭼﺮخ ﺧﺮﯾﺪ داراي ﺟﯿﺐﻫﺎي ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ

19

18

ﭼﺮخ ﺧﺮﯾﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪن و ﺟﻤﻊ ﺷﺪن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

23

19

ﺿﺪ آب ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ

5

20

ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﯿﻎ و زﻧﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ

36

21

ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﻣﺤﺼﻮل زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ

24

22

ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮدن ﮐﯿﻒ ،زﻣﺎن زﯾﺎدي ﺑﺒﺮد

6

23

در ﻃﻮل ﻣﺼﺮف رﻧﮓ ﻣﯿﻠﻪﻫﺎ ﻋﻮض ﺷﻮد

16

24

ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺴﺘﺸﻮ رﻧﮓ ﮐﯿﻒ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ

53

25

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ دﭼﺎر زﻧﮓزدﮔﯽ ﺷﻮﻧﺪ

48

17. Expert choice 11

گام دوم -طبقهبندی نیازهای مشتریان

گام دوم از این مرحله ،طبقهبندی نیازهای مشتریان است.

جدول  ۷دستهبندی  25نیاز مشتریان را در سهطبقه نشان
داده است.

جدول  :7طبقهبندی نیازها

از زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻇﺎﻫﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ

ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺮﻋﺖ را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﯿﺎورد

از ﻃﺮاﺣﯽ ﻏﯿﺮﺗﮑﺮاري ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ

وزن ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺒﮏ ﺑﺎﺷﺪ

ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﯿﻎ و زﻧﻨﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ

ﺗﺤﻤﻞ اﺟﻨﺎس ﺳﻨﮕﯿﻦ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

ﮐﯿﻒ ﭼﺮخ ﺧﺮﯾﺪ داراي ﺟﯿﺐﻫﺎي ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه
ﺑﺎﺷﺪ

از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ

دوام ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ آن
ﺑﺎﺷﺪ

اﻧﺪازه ﮐﯿﻒ ،رﻓﻊ ﻧﯿﺎز ﮐﻨﺪ
ﺣﺠﻢ ﮐﻞ ﻣﺤﺼﻮل زﯾﺎد ﻧﺒﺎﺷﺪ

ﺣﺮﮐﺖ در زﻣﯿﻦﻫﺎي ﻧﺎﻫﻤﻮار ﺑﻪدرﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد
ﭼﺮخ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﺳﺖ ﻓﺮد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺖ دﻫﺪ
در ﻃﻮل ﻣﺼﺮف رﻧﮓ ﻣﯿﻠﻪﻫﺎ ﻋﻮض ﻧﺸﻮد
ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺴﺘﺸﻮ رﻧﮓ ﮐﯿﻒ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﻨﺪ
ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ دﭼﺎر زﻧﮓزدﮔﯽ ﻧﺸﻮﻧﺪ
ﺟﻨﺲ ﭘﺎرﭼﻪ ﮐﯿﻒ ﻣﺮﻏﻮب ﺑﺎﺷﺪ
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ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ

رﻧﮓ ﮐﯿﻒ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮐﯿﻒ ﺧﺮﯾﺪ
ﺑﺎﺷﺪ

دﺳﺘﻪﻫﺎ ﻧﺮم ﺑﺎﺷﺪ و دﺳﺖ را اذﯾﺖ ﻧﮑﻨﺪ
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ﻗﯿﻤﺖ

زﯾﺒﺎﯾﯽ

ﻋﻤﻠﮑﺮد

ﺗﺎﯾﺮﻫﺎ در ﻣﺮور زﻣﺎن از ﺑﯿﻦ ﻧﺮوﻧﺪ
داراي ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮدن ﮐﯿﻒ ،زﻣﺎن زﯾﺎدي ﻧﺒﺮد

73

ﺿﺪ آب ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوري ﻧﺎﻧﻮ

سپس 25 ،نیاز مشتریان باهم تلفیق شده و نهایتاً همانطور که
در شکل  3مشخص است ،نیازهای مشتریان به سه معیار اصلی
ﻗﯿﻤﺖ

تقسیم شدهاند .معیار زیبایی به دو زیر معیار و معیار عملکرد

به چهار زیر معیار و معیار قیمت هم بهتنهایی آورده شده است.

ﻋﻤﻠﮑﺮد

زﯾﺒﺎﯾﯽ

ﻧﺮﻣﯽ و
راﺣﺘﯽ

رﻧﮓ

ﺳﻬﻮﻟﺖ
ﺗﻨﺎﺳﺐ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ
شکل  :3نیازهای اساسی مشتریان

ﺳﺎﯾﺰ

تعیین مشخصه های کیفی محصول بر اساس روش ترکیبی گسترش کارکردهای کیفیت و کارت امتیازی متوازن

ﭼﺮخ ﺧﺮﯾﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻮﭼﮏﺷﺪن و ﺟﻤﻊﺷﺪن
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

تعیین مشخصه های کیفی محصول بر اساس روش ترکیبی گسترش کارکردهای کیفیت و کارت امتیازی متوازن

گام سوم -اولویتبندی نیازهای مشتریان

پرسشنامه شماره  2مورد قضاوت قرار گرفتهاند .پس از تکمیل

در گام سوم ،از رویکرد فرایند سلسله مراتبی بهمنظور تعیین

پرسشنامهها توسط مشتریان ،اولویت نهایی آنها مشخص

 7نیاز اساسی شناساییشده ،بهصورت مقایسات زوجی در

جدول  ۸نشان دهند ه وزن نهایی نیازهای مشتریان است.

وزن نسبی و اولویتبندی نیازهای مشتریان استفاده شدهاست.

شدهاند.

جدول  :8وزن نهایی نیازهای مشتریان
زﯾﺒﺎﯾﯽ

0/169

ﻋﻤﻠﮑﺮد

0/47

ﻗﯿﻤﺖ

0/361

ﺳﺎﯾﺰ

0/726

0/123

رﻧﮓ

0/274

0/046

ﻧﺮﻣﯽ

0/389

0/183

ﺳﻬﻮﻟﺖ

0/208

0/098

ﻣﻘﺎوﻣﺖ

0/215

0/101

ﺗﻨﺎﺳﺐ

0/188

0/088

ﻗﯿﻤﺖ

با توجه به وزنهای محاسبهشده ،اولویتبندی نیازهای

نظرسنجی از مشتریان دربار ه اولویتبندی نیازهایشان ،به

 .1قیمت محصول

دادههای جمعآوری شده از پرسشنامهها همانند مرحله قبل

مشتریان بهترتیب امتیاز بهصورت زیر تعریف میشود:
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مقایسه این سه شرکت پرداخته شده است.

 .2نرمی و راحتی محصول هنگام راهرفتن

وارد نرمافزار شده و در نهایت ،مقایسه رقبا و جایگاه مشخص

 .4مقاومت محصول در برابر بار سنگین

با توجه به امتیاز هرکدام از شرکتها ،طیف امتیازدهی از

 .3سایز و انداز ه محصول

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

0/361

شدهاست.

 .5سهولت کشیدن محصول در زمینهای ناهموار

شماره  0الی  1تعیین شد .در شکل خانه کیفیت طیفی ترسیم

 .7رنگبندی محصول

اعداد جایگذاری شده برای این طیف در خانه کیفیت ،نسبت

شده و مقدار بهدست آمده در هر نمودار جایگذاری شدهاست.

 .6تناسب سایز و هماهنگی اجزای آن

مرحله دوم -ارزیابی رقبا و تعیین جایگاه شرکت میان آنها

در این مرحله به مقایسه محصول شرکت با سایر رقبا پرداخته
شدهاست .رقیب اول چینی و رقیب دوم ایرانی است .پس از

به امتیازهای بهدست آمدهاست.

بهطور خالصه ،جایگاه رقبا در هر یک از نیازهای مشتریان در
جدول  ۹آمده است.

جدول  :9وضعیت رقبا و جایگاه شرکت مهرآوه میان آنها
ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

اوﻟﻮﯾﺖ 1

اوﻟﻮﯾﺖ 2

اوﻟﻮﯾﺖ 3

ﻗﯿﻤﺖ

ﭼﯿﻨﯽ

اﯾﺮاﻧﯽ

ﻣﻬﺮآوه

رﻧﮓ

ﭼﯿﻨﯽ

ﻣﻬﺮآوه

اﯾﺮاﻧﯽ

ﺗﻨﺎﺳﺐ

ﭼﯿﻨﯽ

ﻣﻬﺮآوه

اﯾﺮاﻧﯽ

ﻣﻘﺎوﻣﺖ

ﻣﻬﺮآوه

اﯾﺮاﻧﯽ

ﭼﯿﻨﯽ

ﺳﻬﻮﻟﺖ

ﻣﻬﺮآوه

اﯾﺮاﻧﯽ

ﭼﯿﻨﯽ

ﺳﺎﯾﺰ

ﻣﻬﺮآوه

ﭼﯿﻨﯽ

اﯾﺮاﻧﯽ

ﻧﺮﻣﯽ و راﺣﺘﯽ

ﻣﻬﺮآوه

اﯾﺮاﻧﯽ

ﭼﯿﻨﯽ

مرحل ه سوم -تعیین الزامات فنی محصول

 -تحمل وزن  100کیلو بار روی چرخ

این قسمت مربوط به تکمیل ماتریس ارتباطات و هسته مرکزی

 -استفاده از رنگهایی که نیاز کمتری به شستشو داشته باشند

قسمت پژوهش و توسعه تکمیل میشود که همان الزامات فنی

 -استفاده از پارچهای نسبتاً مقاوم در برابر نفوذ آب

خانه کیفیت است .اعداد این قسمت توسط کارشناسان تولید و

 -استفاده از پارچه ضخیم

به شمار میآید .با استفاده از سه منظر کارت امتیازی متوازن

برطرف کردن نیاز مشتری نسبت به تناسب سایز و هماهنگی

و خانه کیفیت ،الزامات فنی محصول در سهطبقه مشخص

اجزای آن:

میشوند.

 -طراحی محصول تاشو جهت کوچک شدن سایز

گام اول -فهرست کردن الزامات فنی

 -ابعاد کیف (60*35*25سانتیمتر)

 -طراحی دستگیر ه چرخها متناسب با سایز دست استاندارد

ی فهرستی برای هر نیاز پرداختهاند.
مشتریان به تهیه 

برطرف کردن نیاز مشتری نسبت به قیمت محصول:

 -ارائه رنگهای جدید و کار نشده در مقایسه با رقبا

 -جلوگیری از دوبارهکاریها

 -ارائه رنگهای مختلف برای انواع سلیقهها

نهایی هر محصول

نیازهای مشتریان است .کارشناسان پس از بررسی نیازهای

 -وزن کیف  350گرم

برطرف کردن نیاز مشتری نسبت به رنگ محصول:

 -جلوگیری از اتالف وقت

 -ارائه رنگهای تند و چرک تاب

 -تولید انبوه ،جهت پخش شدن هزینه و پایین آمدن قیمت

 -وزن کیف  350گرم

است یک الزام فنی مشخصشده برای رفع نیاز نرمی و راحتی

 -آبکاری شدن میلهها جهت خاصیت ضد خش

ناهموار بهطور همزمان تأثیر بگذارد .به این معنی که با رعایت

 -طراحی محصول تاشو جهت کوچک شدن سایز

با توجه به ارتباط بین الزامات فنی در یک محصول ،ممکن

 -افزایش حجم تایرها

حرکت با محصول ،در برآوردن نیاز سهولت حرکت در زمینهای

 -طراحی دستگیر ه چرخها متناسب با سایز دست استاندارد

برطرف کردن نیاز مشتری نسبت به نرمی و راحتی محصول
هنگام راه رفتن:

 -استفاده از بلبرینگ در تایرها

 -استفاده از مواد مرغوب و مقاوم در مغز تایرها

 -استفاده از مواد پالستیکی استاندارد و خوشرنگ

یک مورد بهصورت همزمان رفع دو نیاز از مشتری انجام شود.

بهطور مثال ،استفاده از بلبرینگ در تایرهای محصول ،همزمان
نیاز سهولت و نرمی و راحتی را برطرف میکند.

گام دوم -تفکیک الزامات فنی به ابعاد کارت امتیازی متوازن

گام دوم از این مرحله به طبقهبندی الزامات فنی و جداسازی

ن نیاز مشتری نسبت به سهولت حرکت در
برطرفکرد 

آنها به سه منظر کارت امتیازی متوازن اختصاص دارد.

 -استفاده از مواد نرم در اطراف تایرها جهت ضربهگیری

شدهاست ،میتوان الزامات فنی محصول را در سه منظر یادشده

زمینهای ناهموار:

 -افزایش حجم تایرها

 -استفاده از بلبرینگ در تایرها

 -استفاده از مواد مرغوب و مقاوم در مغز تایرها

برطرف کردن نیاز مشتری نسبت به مقاومت محصول:
 -آبکاری شدن میلهها جهت خاصیت ضد خش

با استفاده از تعاریف مختلفی که برای هریک از سه منظر

طبقهبندی کرد .شکل  ۴طبقهبندی مذکور را نشان می دهد.
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شدهاست .این الزامات در واقع پاسخی برای رفع هریک از

 -وزن تایرها هر عدد  173گرم

مشتریان است ،برای تعیین الزامات فنی محصول استفاده

 -وزن دسته پالستیکی  74گرم

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

از اطالعات بهدست آمده در مرحله اول که همان نیازهای

 -وزن بدنه  1100گرم

تعیین مشخصه های کیفی محصول بر اساس روش ترکیبی گسترش کارکردهای کیفیت و کارت امتیازی متوازن

ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ

ﻣﻨﻈﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي داﺧﻠﯽ
• اﺑﻌﺎد ﮐﯿﻒ )60*35*25ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ(

•ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﺗﻼف وﻗﺖ

• وزن ﺑﺪﻧﻪ  1100ﮔﺮم

•ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از دوﺑﺎرهﮐﺎريﻫﺎ

•ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ،ﺟﻬﺖ ﭘﺨﺶ ﺷﺪن ﻫﺰﯾﻨﻪ و
ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل
•ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ

ﻣﻨﻈﺮ رﺷﺪ و ﯾﺎدﮔﯿﺮي
• اراﺋﻪ رﻧﮓﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ و ﮐﺎر ﻧﺸﺪه در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
رﻗﺒﺎ
• اراﺋﻪ رﻧﮓﻫﺎي ﺗﻨﺪ و ﭼﺮك ﺗﺎب

• وزن دﺳﺘﻪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ  74ﮔﺮم

• اراﺋﻪ رﻧﮓﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي اﻧﻮاع ﺳﻠﯿﻘﻪ ﻫﺎ

• وزن ﺗﺎﯾﺮﻫﺎ ﻫﺮ ﻋﺪد  173ﮔﺮم

• اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺧﻮشرﻧﮓ

• وزن ﮐﯿﻒ  350ﮔﺮم

• ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎﺷﻮ ﺟﻬﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪن ﺳﺎﯾﺰ

• ﻃﺮاﺣﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮه ﭼﺮخﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺰ دﺳﺖ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد
• اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻠﺒﺮﯾﻨﮓ در ﺗﺎﯾﺮﻫﺎ

• اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﺮﻏﻮب و ﻣﻘﺎوم در ﻣﻐﺰ ﺗﺎﯾﺮﻫﺎ
• اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻧﺮم در اﻃﺮاف ﺗﺎﯾﺮﻫﺎ ﺟﻬﺖ
ﺿﺮﺑﻪﮔﯿﺮي
• اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﺗﺎﯾﺮﻫﺎ

• آﺑﮑﺎري ﺷﺪن ﻣﯿﻠﻪﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ ﺧﺶ
• ﺗﺤﻤﻞ وزن  100ﮐﯿﻠﻮ ﺑﺎر روي ﭼﺮخ

• اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﮐﻤﺘﺮي ﺑﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ

• اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎرﭼﻪ ﺿﺨﯿﻢ

• اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ آب

شکل  :4طبقهبندی الزامات فنی به منظرهای کارت امتیازی متوازن
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این الزامات بهصورت عمودی وارد خانه کیفیت شده و ارتباط

مشتریان است .سطر آخر در شکل خانه کیفیت همان خروجی

بررسی شدهاند.

برای محاسبه درجه اهمیت الزامات فنی با توجه به وزنهای به

سال هفتم -شماره  - 3پیاپی  - 25پاییز 1396
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هرکدام از این الزامات با هریک از نیازهای مشتریان قابل
مرحل ه چهارم -تکمیل ماتریس ارتباطات

یا نتیجه این قسمت است.

دست آمده از نیازهای مشتریان از رابطه  1استفاده شدهاست:

این ماتریس از خانه کیفیت هسته مرکزی نام دارد .براي

رابطه  .1فرمول امتیاز نهایی الزامات فنی

تبديل نيازهاي مشتريان به مشخصههاي فني محصول است.

 = Djامتیاز نهایی مربوط به  jامين الزامات فنی

با خانههايي است كه تركيب كنند ه نيازهاي مشتري و الزامات

 = Rijارزش رابطه ميان  iامين نيازهای مشتري و  jامين

اعداد این قسمت هم توسط کارشناسان تولید در ماتریس

 =nتعداد نيازهاي مربوط به مشتري

تكميل آن ممكن است زمان زيادي صرف شود و هدف آن
ساختار اين ماتريس بر اساس يك ماتريس استاندارد دو بعدي

فني بهصورت نوع ارتباط و چگونگي ارتباط است.

∀j , j = 1,...m D J = ∑i =1 Ai Rij
n

 = Aiوزن مربوط به  iامين نيازهای مشتري

الزامات فنی

ارتباطات جایگذاری شدهاند .در تجزیهوتحلیل دادهها باید به

 =mتعداد نيازهاي مربوط به طراحي

توسط کارشناسان کلی بوده و متضمن رفع نیازهای مشتریان

نهایی الزامات فنی بهدست آمده است .جدول  ۱۰رتبه بندی

ی قابلتوجهی دقت کرد :درجهبندیهای الزامات فنی
نکته 
بهطور کامل نیست.

این مرحله به ارتباط محصول شرکت برای هریک از الزامات

فنی نسبت به نیازهای مشتریان پرداخته است .به نسبت درجه

اهمیت هرکدام نمر ه ( 1رابطه ضعیف)( 3 ،رابطه معمولی) و 9

(رابطه قوی) که مقدار کمتر نشان دهند ه اهمیت کمتر است.

خانههای خالی نشانگر عدم ارتباط بین الزامات فنی و نیازهای

پس از محاسبه دادهها با استفاده از روابط گفته شده ،رتبه

الزامات فنی را نشان میدهد.

جدول  :10رتبهبندی الزامات فنی

اﻟﺰام ﻓﻨﯽ

2

4/428

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻧﺮم در اﻃﺮاف ﺗﺎﯾﺮﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺿﺮﺑﻪﮔﯿﺮي

3

3/84

ﻃﺮاﺣﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮه ﭼﺮخﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺰ دﺳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد

4

3/508

ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ

5

3/438

اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻠﺒﺮﯾﻨﮓ در ﺗﺎﯾﺮﻫﺎ

6

3/249

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﺗﻼف وﻗﺖ

7

3/249

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از دوﺑﺎرهﮐﺎريﻫﺎ

8

3/249

ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ،ﺟﻬﺖ ﭘﺨﺶ ﺷﺪن ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل

9

2/63

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻣﺮﻏﻮب و ﻣﻘﺎوم در ﻣﻐﺰ ﺗﺎﯾﺮﻫﺎ

10

2/061

وزن ﺗﺎﯾﺮﻫﺎ ﻫﺮ ﻋﺪد  173ﮔﺮم

11

1/824

وزن ﮐﯿﻒ  350ﮔﺮم

12

1/725

اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﮐﻤﺘﺮي ﺑﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ

13

1/464

اﺑﻌﺎد ﮐﯿﻒ )60*35*25ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ(

14

1/422

اراﺋﻪ رﻧﮓﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ و ﮐﺎر ﻧﺸﺪه در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ رﻗﺒﺎ

15

1/422

اراﺋﻪ رﻧﮓﻫﺎي ﺗﻨﺪ و ﭼﺮك ﺗﺎب

16

1/422

اراﺋﻪ رﻧﮓﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي اﻧﻮاع ﺳﻠﯿﻘﻪﻫﺎ

17

1/41

آﺑﮑﺎري ﺷﺪن ﻣﯿﻠﻪﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ ﺧﺶ

18

1/278

اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎرﭼﻪ ﺿﺨﯿﻢ

19

1/218

وزن ﺑﺪﻧﻪ  1100ﮔﺮم

20

1/173

ﺗﺤﻤﻞ وزن  100ﮐﯿﻠﻮ ﺑﺎر روي ﭼﺮخ

21

1/142

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺧﻮشرﻧﮓ

22

0/915

وزن دﺳﺘﻪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ  74ﮔﺮم

23

0/915

ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎﺷﻮ ﺟﻬﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪن ﺳﺎﯾﺰ

24

0/426

اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎرﭼﻪاي ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ آب

به ماتریس همبستگی ،سقف خانه کیفیت هم گفته میشود.
در آخرین مرحله از اجرای گسترش کارکردهای کیفیت به

روابط بین الزامات فنی با یکدیگر پرداخته و با استفاده از آن

فرصتها و تهديدات و يا نقاط بهبود و کمبود را شناسايي

ميكنند .این روابط بهصورت اشکال هندسی در خانه کیفیت

جایگذاری میشوند.

دادههای این قسمت هم توسط کارشناسان تولید در سقف

77

خانه جایگذاری شدهاند .برای نشان دادن روابط بین الزامات
فنی از چهار شکل زیر استفاده میشود:
ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮي
ﻗﻮي

ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﻔﯽ
ﻣﻨﻔﯽ

تعیین مشخصه های کیفی محصول بر اساس روش ترکیبی گسترش کارکردهای کیفیت و کارت امتیازی متوازن

مرحل ه پنجم -تکمیل ماتریس همبستگی
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1

4/529

اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﺗﺎﯾﺮﻫﺎ
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ردﯾﻒ

اﻣﺘﯿﺎز ﻧﻬﺎﯾﯽ

اگر بهبود یک نياز فني سبب بهبود نياز فني ديگر شود در آن

بر الزام مقایسه شده با آن ندارد و حتی انجام یکی از آنها

شود عالمت – ميگذاريم و يا ممكن است كه ميان اين دو نياز

منفی بین دو الزام نشانگر تأثیر معکوس بر آنها است .بهطور

خانه عالمت  +و بهجز آن اگر بهبود يكي سبب كمبود ديگري
فني هيچگونه رابطهاي نباشد كه چيزي در آن خانه گذاشته

مثال ،باال بردن کیفیت محصول بر دیگر نیاز مشتری که قیمت

وجود رابطه مثبت بین دو الزام نشانگر همسو و همجهت بودن

شکل  ۵خانه کیفیت تکمیل شده را نشان داده است.

محصول است ،تأثیر معکوس دارد.

نميشود.

آن است .به این معنی که رعایت الزام موردنظر ،تأثیر منفی

A C
A C

B
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جلوگیری از دوبارهکاریها

ابعاد کیف ( 01*05*55سانتیمتر)

وزن بدنه  0011گرم

وزن کیف 051گرم

استفاده از مواد نرم در اطراف تایرهاجهت ضربهگیری

وزن تایرها هرعدد  070گرم

طراحی دستگیرهی چرخها متناسب با سایز دست استاندارد

افزایش حجم تایرها

تحمل وزن 011کیلو بار روی چرخ

کاهش هزینه تامین مواد اولیه
0

0

0

0

0

9

9

9

آبکاری شدن میلهها جهت ضد خش

تولید انبوه ،جهت پخششدن هزینه و پایینآمدن قیمت نهایی هر محصول

0

5

0

9

9

9

استفاده از پارچهی ضخیم

وزن دستهی پالستیکی  77گرک

C
B

طراحی محصول تاشو جهت کوچکشدن سایز

0
9

0

9

9
9

9

9

استفاده از رنگهایی که نیاز کمتری به شستشو داشته باشند.
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A

B

9

9

9

9

0

9

0

استفاده از مواد پالستیکی استاندارد و خوشرنگ

جلوگیری از اتالف وقت

C
A

C B

0

0

0

0

9

استفاده از بلبرینگ در تایرها

A

A B

9

9

9

9

استفاده از مواد مرغوب و مقاوم در مغز تایرها

0 5 0 7 5
C B

0

9

9

9

9

9

استفاده از پارچهای نسبتا مقاوم در برابر نفوذ آب

رقبا
مهرآوه – A
ایرانی– B
چینی – C

ارائهی رنگهای جدید و کارنشده در مقایسه با رقبا
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منظر فرایندهای داخلی

ارائهی رنگهای تند و چرک تاب

منظر مالی

منظر رشد و یادگیری

ارائهی رنگهای مختلف برای انواع سلیقهها
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بهطور همزمان منجر به رعایت دیگری میشود .وجود رابطه

180.0
0

9

0

9

18000

18010

0

نیازهای مشتریان

نرمی و راحتی محصول هنگام راهرفتن
قیمت محصول

مقاومت محصول در برابر باره بسیار سنگین

 1819.سهولت کشیدن محصول در زمینهای ناهموار
9

0

9
9

5

0

9
9

9
9

9
9

9
0

08579

08579

08079

0851.

08707

0850.

18905

58100

08.57

18905

08.7

7875.

78559

0870.

5800

0870

08070

08755

0807.

18750

08755

08705

08705

08075

0

7

.

7

00

09

55

01

00

50

0

5

0

5

9

07

51

05

0.

57

07

05

00

50

181..

تناسب سایز و هماهنگی اجزای آن

18105

رنگبندی محصول

18050

زیبایی ظاهری محصول

امتیاز نهایی الزامات فنی
رتبه الزامات فنی

شکل  :5خانه کیفیت محصول چرخ دستی خرید

بحث و نتیجهگیری

این مقاله ،به شناسایی مشخصهای کیفی چرخ دستی خرید

در شرکت مهراوه پرداخته است .در این بخش یافتههای مراحل
مختلف پژوهش بیان میگردد.

• با توجه به جدول  ۸ارجحیت اصلی برای مشتریان ،عملکرد
محصول است .این درحالی است که معیار قیمت از وزن نزدیک

و رقابتی با عملکرد برخوردار است .نزدیکی اهمیت این دو

معیار ،انتخاب نهایی مشتری را تحت تأثیر قرار میدهد و

برتری قابل توجهی برای مشتری احساس نمیشود .پیشنهاد
میشود برای فروش بیشتر محصول ،اهمیت و توجه به معیار
قیمت همگام و به انداز ه معیار عملکرد باشد.

• با توجه به ضرایب اهمیت معیارهای زیبایی ،عملکرد و

قیمت در جدول  ،۸اختالف میزان اهمیت معیار زیبایی با دو

محصول با استفاده از مدل تركيبى كانو و گسترش عملكرد

معیار دیگر کم است .درنتیجه چشمپوشی از معیار زیبایی در

كيفيت با استفاده تا تاپسيس(مطالعه موردى تلفن همراه)»،

تحت تأثیر قرار دهد.

صفحهی .144-121

تصمیمگیریهای نهایی مدیران ممکن است میزان فروش را

نشریه علمی پژوهشی مدیریت نوآوری ،سال سوم شماره سه

• همانطور که در جدول  ۹نشان داده شدهاست ،رتبه شرکت

 -عبدالهی ،پروین ،النچری ،نرگس ( ،)۱۳۹۴طراحى محصول

سایزبندی محصول از سایر رقبا بهتر بوده است .در زیرمعیارهای

موردى :خودكار تحريرى) ،نشریه هنرهای زیبا -هنرهای

مهرآوه در چهار زیرمعیار نرمی و راحتی ،مقاومت ،سهولت و

با نگرش كاربر محور به مدل كانو و روش رگرسيونى (مطالعه

پیشنهاد میشود مدیریت راهکارهایی را برای پایین آوردن

خلیل بندپی ،مهدی ( ،)۱۳۹۰طبقهبندى و اولويتبندى طرح

آخر را دارد .با توجه به میزان اهمیت قیمت از دید مشتری،

• با توجه به رتبهبندی الزامات فنی که در جدول  ۱۰آمده

هاى راهبردى در مدل  BSCبه كمك گسترش كاركرد كيفيت
فازى و  ،ZOGPمجله پژوهشی مدیریت تولید و عملیات

است ،چهار الزام فنی که بیشترین رتبه را کسب کردهاند ،به

شماره()1

نرم در اطراف تایرها جهت ضربهگیری -3 .طراحی دستگیرهی

یوتوسعهی
برای انتقال صدای مشتری به فرایند طراح 

تأمین مواد اولیه .پیشنهاد میشود برای فروش بیشتر به این

- Chen L. H., KO W. (2008), “A fuzzy nonlinear model for

شرح زیر است -1 :افزایش حجم تایرها -2 .استفاده از مواد

چرخها متناسب با سایز دست استاندارد-4 .کاهش هزینه
الزامات فنی توجه بیشتری شود.

• همانطور که ماتریس همبستگی روابط بین الزامات فنی

را نشان دادهاست ،برآوردن نیاز افزایش حجم تایرها در تضاد
مرحله عدم نگاه تک بعدی به طراحی محصول و استفاده از

نظرات مدیران باتجربه و توجه به شرایط بازار پیشنهاد میشود.

در پایان قابل ذکر است که پژوهش حاضر در چهار منطقه شهر

اصفهان و متناسب با نیازهای بازار در این مناطق صورت گرفته

است و استفاده از نتایج آن برای دیگر بازارهای شرکت باید با
احتیاط صورت گیرد.
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