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طراحی محصول با نگرش کاربرمحور به مدل کانو و
روش رگرسیونی (مطالعۀ موردی :خودکار تحریری)
پروین عبداللهی 1*،نرگس النچری

2

 .1کارشناس ارشد مهندسی صنایع ،دانشکدۀ مهندسی صنایع ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران
 .2کارشناس ارشد مهندسی صنایع ،دانشکدۀ مهندسی صنایع ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران
(تاریخ دریافت مقاله93/6/12 :؛ تاریخ پذیرش نهایی)94/8/20 :

چکیده
اســتفاده از روشهــای کمــی و کیفــی بــرای تحلیــل خواســتههای مشــتریان ،از راهکارهــای روش طراحــی مشــتریگرا
بــرای درک بهتــر نیازهــای مصرفکننــدگان اســت .در ایــن مقالــه ،رویکــردی روشــمند و ســاختارگرا بــرای طراحــی محصول
متناســب بــا خواســتههای مشــتری ارائــه شــده اســت کــه بــه مطالعــۀ نحــوۀ بهکارگیــری روش کانــو ،ویکــور و رگرســیون
خطــی بــرای برقــراری رابطــۀ میــان عناصــر زیباییشــناختی محصــول و خواســتههای اســتفادهکنندگان میپــردازد.
خــودکار تحریــری بــه دلیــل اینکــه طیــف گســتردهای از اســتفادهکنندگان دارد ،بهعنــوان نمونــۀ مطالعاتــی انتخــاب
گردیــد .ســپس نظرهــا و خواســتههای مشــتریان شناســایی و در دو دســتۀ زیباییشناســانه و عملکــردی دســتهبندی
شــدند .ابتــدا ،نمونههــای پرفــروش محصــول خــودکار شناســایی شــده و ازنظــر عالقهمنــدی مشــتری بــه ویژگیهــای
ظاهریشــان بــا اســتفاده از روش ویکــور رتبهبنــدی شــدند .از طرفــی ،خواســتههای مشــتریان خــودکار تحریــری بهصــورت
مســتقل شناســایی و بــا اســتفاده از روش کانــو اولویتبنــدی گردیدنــد .درنهایــت ،بــا اســتفاده از رگرســیون خطــی،
ویژگیهایــی از محصــوالت کــه بــرای مشــتریان جذابتــر بــود ،مشــخص شــده و بــا توجــه بــه اصــول طراحــی صنعتــی،
نمونــۀ اولیــه محصــول طراحــی شــد .در مرحلــۀ بعــد ،نمونــۀ طراحیشــده بــا محصــوالت مشــابه در بــازار ازنظــر مشــتریان
مقایســه شــد .تحلیــل نتایــج ایــن ارزیابــی نشــان میدهــد مصرفکننــدگان از خــودکار طراحیشــده راضــی بودنــد.

واژگان کلیدی

خواستههای مشتریان ،روش ویکور ،طراحی محصول ،مدل کانو.
* نویسندۀ مسئول :تلفن ،09125693748 :نمابر،021-88616308 :

E-mail: Abdollahi4@gmail.com.
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مقدمه
خواســتههای امــروز مشــتریان ،عــاوه بــر جنبههــای کاربــردی،
شــامل جنبههــای زیباییشــناختی محصــول نیــز میشــود .میــزان
تطابــق طراحــی ظاهــر محصــول و نیازهــای مشــتری ،یکــی از
عواملــی اســت کــه میــزان موفقیــت محصــول را تعییــن میکنــد.
درواقــع ،میتــوان گفــت مشــتری قــرن بیســتویکم ،نیازمنــد
کاالی باکیفیــت ،کاربــردی و بــا طراحــی زیباســت .طراحــی درســت
و مناســب ،زمینــۀ رضایــت مشــتری را فراهــم مــیآورد و ســبب
موفقیــت محصــول در عرصــۀ رقابــت تجــاری میشــود (Lee,
 .)2007رضایتمنــدی ،در گــرو برآوردهســاختن نیازهــای مشــتری
اســت؛ امــا تمامــی ایــن نیازهــا ،چــه از دیــدگاه مشــتری و چــه از
دیــدگاه تولیدکننــده ،اهمیــت یکســانی ندارنــد و چهبســا بــرآوردن
یکــی از خواســتههای مشــتری ،هزینــۀ هنگفتــی بــر شــرکت تحمیــل
کنــد؛ ولــی بــر میــزان رضایتمنــدی و اشــتیاق بــه خریــد مشــتری
تأثیــر چندانــی نداشــته باشــد .از ایــن رو ،شــناخت عناصــری از
کاال کــه ســبب بهوجودآمــدن حــس رضایــت در مشــتری شــود و
پاس ـخگوی نیازهــای او باشــد ،بســیار مهــم خواهــد بــود .بنابرایــن،
توســعۀ طراحــی محصــوالت بــا رویکــرد مشــتریمدار ،بــه سیاســتی
رقابتــی بــرای شــرکتها تبدیــل شــده اســت (Montigniesand

اســت کــه توانســته مشــتریان را بــرای خریــد کاال ترغیــب کنــد.
بنابرایــن ،طراحــان میتواننــد بــا بررســی ویژگیهایــی کــه ســبب
جلبنظــر مشــتریان میشــود و ســازگاری بیشــتری بــا نیازهــا و
خواســتههای آنــان دارد ،بــه طــرح اولیــه بــرای طراحــی محصــوالت
جدیــد دســت یابنــد .بــر همیــن اســاس ،در ایــن مقالــه نیــز
ابتــدا نمونههــای پرفــروش محصــول خــودکار شناســایی و ازنظــر
ی بــا اســتفاده از روش
عالقهمنــدی مشــتری بــه ویژگیهــای ظاهــر 
ویکــور رتبهبنــدی شــدند .خواســتههای مشــتریان خــودکار تحریــری
نیــز بهصــورت مســتقل شناســایی شــد و بــا اســتفاده از روش کانــو
اولویتبنــدی گردیــد .درنهایــت ،بــا اســتفاده از رگرســیون خطــی،
ویژگیهایــی از هریــک از محصــوالت بــازار کــه بــرای مشــتریان
جذابتــر بودنــد ،مشــخص شــد .ســپس بــر اســاس ایــن ویژگیهــا،
طــرح س ـهبعدی اولیــه بــرای نمونــۀ محصــول طراحــی شــد.
نتایــج ایــن تحقیــق میتوانــد عــاوه بــر اســتخراج خواســتههای
مشــتری و شناســایی مدلهــای پرفــروش ،بــه صاحبــان صنعــت و
طراحــان کمــک کنــد محصوالتــی طراحــی و تولیــد کننــد کــه تطابق
بیشــتری بــا خواســتههای مشــتری داشــته باشــد و از ایــن طریــق،
ســود بیشــتری نصیــب خــود کننــد .روش ارائهشــده در ایــن مقالــه
بــه طراحــان کمــک میکنــد بــا بررســی تعــداد نمونههــای کمتــری
از مدلهــای محصــول ،اجــزای طراحــی محصــول را شناســایی کننــد.
همچنیــن بــرای یافتــن نمونههــای آزمایشــی بــرای طراحــی اجــزا،
ایــن مقالــه روشــی را مبتنــی بــر روشهــای ویکــور و رگرســیون
خطــی چندگانــه ارائــه میکنــد؛ بــه ایــن ترتیــب کــه طراحــان
مجموعــۀ محصــوالت بــازار را شناســایی و از اجــزا و ویژگیهــای
آنهــا ،بــرای طراحــی محصــول و طــرح جدیــد اســتفاده میکننــد.
ایــن طراحــی جدیــد بــه شــکلی ارائــه میشــود کــه محدودیتهــای
طراحــی و نیازهــای مشــتریان در انتخــاب اجــزای آن لحــاظ شــده
اســت.

استفاده از نظر مشتریان در طراحی
تطابــق میــان نیازهــای مشــتریان و طراحــی محصــول ،ســبب
افزایــش رضایــت مشــتری و موفقیــت کاال تأمیــن میشــود؛ امــا
تطابــق بیــن خواســتههای مشــتری و طراحــی محصــول ،فراینــدی
ســخت و پیچیــده اســت؛ زیــرا مشــتریان معمــوالً نمیتواننــد
بهطـ�ور مشـ�خص و دقیـ�ق نیازهـ�ای خـ�ود را بیـ�ان کننـدد (�Kan
.)nan, 2008, 327& Barone and et al, 2007: 691
بنابرایــن ،روشهــای گوناگونــی بــرای جمــعآوری نظــر مشــتریان
و تعییــن اجــزای طراحــی محصــول مطابــق بــا خواســتههای
مشــتریان بــه وجــود آمــد ه اســت .بــه عنــوان مثــال ،اســتفاده از
روش مهندســی کانســی بــرای اســتخراج نظــر مشــتری و بررســی
چگونگــی تأثیرگــذاری شــکل و رنــگ طراحــی گوشــی موبایــل بــر
روی نظــر کاربــران (Lai and et al, 2006: 260 & Huang

 )and et al, 2012: 574و اســتفاده از روش مهندســی کانســی
و گســترش عملکــرد کیفیــت بــرای طراحــی ســاعت مچــی زنانــه
(طلوعــی و النچــری.)130 :1388 ،

.)et al, 2010: 593

بنابرایــن ،طراحــان محصــول بــرای اینکه نظــر مشــتریان را جلب
و آنــان را بــه خریــد محصــول ترغیــب کننــد ،بایــد جنبههایــی از
کاال را شناســایی کننــد کــه دارای تأثیــر بیشــتری بــر مشــتری اســت
و نقــش ایــن فاکتورهــا را در طراحــی محصــول پررنگتــر ســازند
( .)Li, 2012: 570اصــول طراحــی اجــزا در طراحــی مشــتریگرای
محصــول ،مجموع ـهای از فعالیتهاســت کــه بــه آفرینــش ایــده بــر
اســاس خالقیــت ،نــوآوری و محدودیتهــای طراحــی میپــردازد.
از طرفــی میتــوان گفــت کاالیــی کــه در بــازار فــروش معقــول
و مناســبی دارد ،احتمــاالً دارای فاکتورهــای تأثیرگــذار بــر مشــتری
1

مدل کانو
مــدل کانــو دارای دو بعــد عملکــرد محصــول و رضایــت مشــتری
اســت .از ویژگیهــای ایــن مــدل ایــن اســت کــه رابطــۀ رشــد
رضایتمنــدی مشــتری و عملکــرد کاال خطــی در نظــر گرفتــه نشــده،
بلکــه از نــوع درجــۀ دو فــرض شــده اســت .رابطــه از درجــۀ دو بــه
ایــن معناســت کــه معادلــۀ خــط رضایــت مشــتری از نــوع تابــع
درجــۀ دوم اســت .بــه زبــان ســادهتر ،بــا بهبــود عملکــرد محصــول،
میــزان رضایــت مشــتری تــا مــرز مشــخصی افزایــش مییابــد و بعــد
از آن ،رشــد چشــمگیری نخواهــد داشــت .تصویــر  ،1نشــاندهندۀ
2
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ایــن دســتهبندی از خواســتههای مشــتری در ایــن مــدل اســت
(ملکــی .)1387 ،در ایــن نمــودار ،محــور عمــودی میــزان رضایــت
مشــتری و محــور افقــی ،میــزان ارائــۀ ویژگیهــای کیفــی مــورد
نظــر مشــتری را نشــان میدهــد .باالتریــن و پایینتریــن نقطــه از
محــور عمــودی نمــودار ،بهترتیــب نشــاندهندۀ رضایــت و نارضایتــی
مشــتریان اســت .محــل تالقــی محــور افقــی و عمــودی بیانکننــدۀ
جایــی اســت کــه مشــتری در حالــت تعــادل ازنظــر رضایــت و
نارضایتــی قــرار دارد .ســمت راســت محــور افقــی ،بیانکننــدۀ
جایــی اســت کــه الــزام کیفــی مــورد نظــر بهطورکامــل ارائــه شــده
اســت و ســمت چــپ محــور افقــی ،نقطــۀ ارائــۀ خدمتــی اســت کــه
خصوصیــات کیفــی مــورد انتظــار را نــدارد و الــزام کیفــی مــورد نظــر
بــه هیــج عنــوان در خدمــت لحــاظ نشــده اســت .ایــن مــدل بــا
اســتفاده از روشهــای گوناگونــی (بیشــترین تکــرار تحلیــل واریانــس
و )...بــه دســتهبندی خواســتههای مشــتریان میپــردازد .ایــن
مــدل ،خواســتههای مشــتریان را بــه چهــار دســته تقســیم میکنــد:

نارضایتــی مشــتریان را بــه دنبــال دارد .خــط میانــی در تصویــر،1
نشــاندهندۀ ایــن نــوع الزامــات اســت.
الزامــات انگیزشــی  :)A(5ایــن نــوع ویژگیهــا در محصــول ســبب
خشــنودی و بهوجودآمــدن شــور و اشــتیاق در مشــتری میشــود؛
امــا نبــود آنهــا ســبب نارضایتــی مشــتری نمیشــود .ایــن نــوع
نیازهــا ،معمــوالً توســط مشــتریان اظهــار نمیشــود ،ولــی در
صــورت برآوردهشــدن آنهــا ،رضایــت مشــتری افزایــش چشــمگیری
مییابــد .منحنــی باالیــی در تصویــر  ،1نشــاندهندۀ رفتــار ایــن
نــوع الزامــات اســت ()Chaudha and et al ،2011:690
الزامــات بیتفــاوت  :)I( 6مشــتریان عالقــۀ چندانــی بــه بــرآوردن
نیازهــای ایــن دســته نــدارد؛ چــه ایــن ویژگیهــا وجــود داشــته باشــد
و چــه وجــود نداشــته باشــد ()Chaudha and et al ،2011:690
ویژگیهــای معکــوس  :)R(7نهتنهــا بــرآوردن ایــن نیازهــا باعــث
خشــنودی مشــتری نمیشــود ،بلکــه آنهــا عکــس آن را انتظــار
دارنــد.
ازنظــر دکتــر کانــو ،وجــود الزامــات اساســی ،مزیــت رقابتــی بــرای
ســازمان ایجــاد نمیکنــد .شناســایی الزامــات عملکــردی و تــاش
در جهــت بــرآوردن آنهــا ،حداقــل تالشــی اســت کــه ســبب حفــظ
موقعیــت تجــاری و مزیــت رقابتــی ســازمان میشــود .شناســایی
ایــن دســته بــه نســبت ویژگیهــای دســتۀ اول ،ســادهتر و
ملموستراســت؛ زیــرا بیشــتر شــرکتها و ســازمانها در تبلیغــات
تجــاری خــود بــر وجــود ویژگیهایــی کــه در ایــن دســته قــرار
میگیرنــد ،ســرمایهگذاری میکننــد .ایــن نــوع نیازهــا برخــاف
دســتۀ اول بــه شــکل مســتقیم توســط مصرفکننــدگان محصــول
بیــان میشــوند (رضایــی .)35 :1384 ،بــرآوردن الزامــات انگیزشــی،
باعــث خشــنودی و رضایــت در مشــتری میشــود و مزیــت رقابتــی
بـ�رای سـ�ازمان بـ�ه وجـ�ود مـ�یآورد (Chaudha and et al,

الزامــات اساســی ،الزامــات عملکــردی ،الزامــات انگیزشــی و معکــوس.
الزامــات اساســی  :)M(3نیازهــای اساســی بــه آن بخــش از
خصوصیــات محصــول اطــاق میشــود کــه در صــورت برآوردهشــدن،
اثــر ناچیــزی بــر مشــتری خواهــد داشــت؛ لیکــن در صورتــی کــه
پاســخ کامــل بــه آنهــا داده نشــود ،ســبب نارضایتــی شــدید مشــتری
خواهــد شــد؛ چراکــه مشــتری انتظــار دارد ایــن ویژگیهــا حتمـاً در
محصــول وجــود داشــته باشــد .الزامــات اساســی ،مشــخصۀ اصلــی
هــر محصــول اســت و برآوردهکــردن کامــل ایــن نیــاز ،تنهــا از
نارضایتــی مشــتری جلوگیــری میکنــد؛ امــا بهبــود کیفیــت ایــن
ویژگیهــا ،افزایــش چندانــی در میــزان رضایتمنــدی مشــتری
ایجــاد نمیکنــد .ایــن نــوع ویژگیهــا ،عوامــل رقابتــی قطعیانــد و
اگــر کامــل بــرآورده نشــوند ،مشــتریان بــه هیــچ وجــه بــه محصــول
عالقهمنــد نخواهنــد شــد.
الزامــات عملکــردی  :)O(4ایــن نــوع نیازمندیهــا ،عمدتـاً رفتاری
خطــی دارنــد؛ بــه ایــن معنا کــه بــا افزایش کیفیــت محصــول ،رضایت
مشــتریان افزایــش خطــی مییابــد .بــرآوردن نیازمندیهــای ایــن
دســته ســبب رضایــت مشــتری میشــود و برآوردهنســاختن آنهــا،

در تهیــۀ پرســشنامه در مــدل کانــو ،بــرای هریــک از عوامــل،
ســؤاالتی دوگانــه طــرح میشــود .در دســتۀ اول ســؤاالت ،دربــارۀ
وجــود هــر عامــل پرســیده میشــود .بــه ایــن دســته ،ســؤاالت
مثبــت گفتــه میشــود .دســتۀ دوم کــه نبــود عامــل را در محصــول

تصویر  .1نمودار مدل کانو
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بررســی میکنــد ،ســؤاالت منفــی نــام دارد.
شاخص رضایتمندی

()1

شاخص عدم رضایتمندی
()2
نشــاندهندۀ فراوانــی پاســخهای
هریــک از دســتهها و بــرای محاســبۀ ضریــب بهبــود از رابطــۀ 3
اســتفاده شــده اســت.

()3
مقادیــر مربــوط بــه پارامتــر  kدر جــدول  2نشــان داده شــده اســت.
در رابطــۀ  ،3پارامتــر  ،نشــاندهندۀ میانگیــن امتیازاتــی ( 1بــرای
کمتریــن درجــۀ اهمیــت و  5بــرای بیشــترین درجــۀ اهمیــت) اســت
کــه هــر فــرد بــه هــر خواســته داده اســت.

()4

بــه ایــن ترتیــب ،بــا اســتفاده از مــدل کانــو ،طراحــان میتواننــد
عوامــل رضایــت و نارضایتــی کاربــران را شناســایی کــرده و بــا تمرکــز
بــر عوامــل مؤثــر در کســب رضایــت کاربــر ،طرحهایــی را طراحــی
کننــد کــه دارای تطابــق بیشــتر بــا خواســتههای کاربــران اســت.
بــا اســتفاه از مــدل کانــو ،صنعتگــران میتواننــد عوامــل رضایــت
و نارضایتــی مشــتری را شناســایی کــرده و بــا ســرمایهگذاری بــر
عوامــل مؤثــر درکســب رضایــت مشــتری ،موفقیــت بیشــتری در
رقابــت بــا رقبــا کســب کننــد .در ایــن مقالــه نیــز از مــدل کانــو
بــرای شناســایی و اولویتبنــدی خواســتههای کاربــران محصــول
اســتفاده شــده اســت.
روش ویکور
کمــی بــرای تصمیمگیــری بــا معیارهــای چندگانــه
ویکــور روشــی ّ
اســت .ایــن روش مســائلی بــا معیارهــای نامتناســب و ناســازگار را
ارزیابــی میکنــد .در عیــن حــال ،روشــی پیچیــده و پویاســت کــه
در آن مهندســان ،معیارهــا و گزینههــا را بــه شــکل ریاضــی ارزیابــی
میکننــد .مدیــران بــا اســتفاده از ایــن روش ،ســعی میکننــد از
میــان گزینههــای رتبهبندیشــده ،بهتریــن گزینــه را انتخــاب
9

کننــد ( .)Opricovic and Tzeng, 2004: 450ایــن روش بــرای
رتبهبنــدی و انتخــاب از میــان مجموعــة گزینههــا در زمانــی کــه
تصمیمگیرنــده قــادر بــه شناســایی و بیــان برتــری مســئلهای در
زمــان شــروع و طراحــی آن نیســت ،مناســب اســت (عطایــی:1389 ،
.)59
 .1روششناسی تحقیق
در ایــن مقالــه ،بــرای طراحــی خــودکار ،از روشــی ســاختاریافته
بــر مبنــای طراحــی زیباشناســانه و بــا اســتفاده از روش ویکــور و
رگرســیون چندگانــه اســتفاده شــده اســت .ایــن پژوهــش تــاش
دارد بــه شــکلی همهجانبــه بــه طراحــی بــر اســاس خواســتههای
کاربــران محصــول (ازلحــاظ کارکــردی و زیباییشناســایی) بپــردازد.
رویکــرد ایــن مقالــه بــه ایــن ترتیــب اســت کــه عناصــر طراحــی
ظاهــری محصــول بــه شــکل متغیرهــای مســتقل رگرســیونی در نظــر
گرفتــه شــده و بــا درنظرگرفتــن امتیازاتــی کــه بــرای هــر محصــول
از دیــدگاه کاربــر بــه دســت م ـیآورد (خروجیهــای روش ویکــور)،
بهعنــوان متغیــر وابســته ،ســهم هریــک از اجــزا و عناصــر طراحــی
محصــول را در جلبنظــر کاربــران تعییــن میکنــد .ســپس بــه
طراحــی محصــول جدیــدی بــر مبنــای پارامترهــای انتخابشــده
میپــردازد .بــه شــکل خالصــه میتــوان گفــت ویژگیهــای زیــر،
مقالــۀ حاضــر را از مطالعــات دیگــری کــه در زمینــۀ طراحــی صــورت
گرفتــه اســت ،متمایــز میســازد:
.1درنظرگرفتــن همزمــان معیارهــای زیباییشناســانه وکاربــردی
(عملکــردی)؛
 .2شناســایی فاکتورهــا و ســطوح طراحــی محصــول خــودکار بــا
بررســی نظــر طراحــان و متخصصــان؛
 .3حــل مســئله بــا روش رگرســیونی کــه بــا دقــت بســیاری میتوانــد
اهمیــت هــر جــزء طراحــی را از نظــر مشــتری نشــان دهد؛
 .4اســتفاده از روش دقیــق تخصیــص خطــی بــرای ارزیابــی نهایــی
محصــول.
ایــن مقالــه دارای بخشهــا و مراحلــی اســت کــه در تصویــر 2
نشــان داده شــده اســت.
 .2یافتهها
 .1. 2تعیین و اولویتبندی خواستههای کاربران
نظرهــا و اولویتهــای اســتفادهکنندگان در مــورد محصــول خــودکار،
ازلحــاظ عملکــرد و ظاهــر بــا اســتفاده از تکمیــل و جم ـعآوری 26
پرســشنامه از مشــتریان ،مصاحبــۀ حضــوری و بررســی شــکایات
مصرفکننــدگان کــه توســط کارخانــۀ تولیدکننــده لوازمالتحریــر
دریافــت شــده بــود ،گــردآوری شــد .پانــزده اولویــت مشــتری کــه
دارای بیشــترین تکــرار در پرســشنامهها و شــکایات بــود و بــا
توجــه بــه نظــر کارشناســان قابلیــت اجرایــی داشــت ،انتخــاب شــده
و بــا اســتفاده از ســؤاالت دوگانــۀ پرســشنامه مــدل کانــو تحلیــل
شــد .از  75مشــتری محصــول در محــدودۀ ســنی  35-18ســال

طراحی محصول با نگرش کاربرمحور به مدل کانو و روش...
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جدول  .3دستهبندی نیازمندیها با استفاده از مدل کانو

خواســته شــد بــه هریــک از ســؤاالت دوگانــه پاســخ دهنــد.
پــس از جمــعآوری پاســخها و اطالعــات از مشــتریان ،نتایــج
پرســشهای دوگانــۀ کانــو ،بــا اســتفاده از جــدول  1ارزیابــی شــد.
ســپس بــا اســتفاده از روش محاســبۀ فراوانــی ،دســتهبندی مــدل
کانــو بــرای هریــک از خواســتهها تعییــن شــد (جــدول  .)3در مرحلــۀ
بعــد ،بــا توجــه بــه روابــط و ضرایــب ،رضایــت و نارضایتــی مشــتریان
محاســبه شــد .جــدول  ،3مقــدار اهمیــت نســبی  11را بــرای هریــک
از خواســتههای مشــتری نشــان میدهــد.
 .2. 2تعییــن مقادیــر اهمیــت نســبی هریــک از نمونههــای
محصــول ()Vi
تعــداد  44نمونــه پرفــروش از محصــول ،بــا اســتفاده از پرس ـشنامه،
تحقیــق میدانــی و مصاحبــه بــا فروشــندگان لوازمالتحریــر
جمـعآوری شــد .از آنجــا کــه جمـعآوری اطالعــات در مــورد عملکــرد
 44نمونــه محصــول بــا درنظرگرفتــن  15خواســتۀ مشــتری ،نیازمنــد
زمــان و دقــت بســیار زیــادی اســت و احتمــال خطــا در نتایــج آن
وجــود دارد ،از روش خوشــهبندی دودویــی بــرای کاهــش تعــداد
نمونههــای محصــول اســتفاده شــد .ایــن روش دقــت فراوانــی دارد
و بــر اســاس متغیرهــای صفــر و یــک کــه بــه هــر ویژگــی محصــول
نســبت داده میشــود ،محصــوالت را دســتهبندی میکنــد.

یکــی از مزایــای اســتفاده از ایــن روش ایــن اســت کــه محصوالتی
را کــه دارای ویژگیهــای ظاهــری مشــابه و نزدیــک بــه هــم هســتند،
در یــک خوشــه قــرار میدهــد .بــه ایــن ترتیــب ،بــا انتخــاب یــک
نماینــده از هــر خوشــه ،میتــوان اطمینــان داشــت کــه نماینــدۀ
خوشــه دارای ویژگیهــای خوشــۀ خــود و در عیــن حــال ،دارای
تفــاوت معنــاداری در ویژگیهــا بــا خوشــههای دیگــر اســت .بــر
ایــن اســاس 44 ،نمونــۀ محصــول بــه  9خوشــه تقســیم شــد و
بــرای هــر خوشــه یــک نماینــدۀ محصــول مشــخص گردیــد (تصویــر
 .)3نــه محصــول منتخــب بهعنــوان گزینههــای تصمیمگیــری و
خواســتههای مشــتری بهعنــوان معیارهــای ارزیابــی ایــن گزینههــا
در نظــر گرفتــه شــد .از  89مشــتری خواســته شــد بــه عملکــرد هــر
محصــول در ازای هریــک از  15معیــار تعیینشــده ،نمــرهای بیــن 1
تــا  5بدهنــد؛  1بــرای بدتریــن عملکــرد و  5بــرای بهتریــن عملکــرد.
بــا درنظرگرفتــن نتایــج و بــا اســتفاده از روش ویکــور ،اهمیــت وزنــی
( )Viهــر محصــول براســاس نظــر مشــتریان محاســبه شــد (جــدول
.)4
 .3 .2شناسایی ویژگیهای طراحی محصول
بــرای تعییــن فاکتورهــای مؤثــر در طراحــی محصــول ،معمــوالً از
بررســی محصــوالت موجــود در بــازار ،نظــر طراحــان و منابــع موضــوع

طراحی محصول با نگرش کاربرمحور به مدل کانو و روش...

اســتفاده میشــود .در ایــن مطالعــه ،بــا اســتفاده از مطالعــات
پیشــین ( )Lin and et al, 2009: 215و نظــر گــروه طراحــی،
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بــا درنظرگرفتــن  9نمونــۀ منتخــب ،فاکتورهــای مؤثــر در طراحــی
محصــول بــه ترتیبــی کــه در جــدول  4آمــده اســت ،تعییــن شــد.

تصویر  .3نمونههای محصول منتخب

جدول  .4ویژگیهای طراحی ظاهری
محصول

جدول  .5فاکتورهای طراحی و سطوح آنها
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جدول  .6تجزیۀ محصوالت به فاکتورهای طراحی

جدول  .7نتایج حاصل از رگرسیون و همخطی جزئی

 .4. 2تعییــن میــزان اهمیــت هــر مشــخصه از ویژگیهــای
طراحــی
بــرای تعییــن میــزان اهمیــت هریــک از مشــخصههای مربــوط بــه
هــر ویژگــی از طراحــی محصــول ،از روش رگرســیون خطــی چندگانه
اســتفاده شــده اســت .ایــن روش توســط نویســندگان متعــددی بــرای
تعییــن میــزان اهمیــت ســطوح متغیرهــای مســتقل بــه کار گرفتــه
شــده اســت (Chih Chen, 2008: 1009; Hung-Yuan Chen,
.)2009; Nagamachi, 1995: 8

زمانــی از ایــن روش اســتفاده میشــود کــه متغیــر پاســخ از
نــوع کیفــی و متغیرهــای پیشبینــی از نــوع کمــی باشــد .در مقالــۀ

حاضــر نیــز از روش رگرســیون خطــی چندگانــه بــه شــکل مطلــق و
دستهبندیشــده ،بــرای تعییــن تأثیــر هریــک از ســطوح فاکتورهــا
اســتفاده شــده اســت.
متغیــر پاســخ ،متغیــر  Viمقادیرحاصــل از روش ویکــور اســت
کــه بهعنــوان امتیــاز کل انطبــاق هــر محصــول بــا نظــر مشــتری در
نظــر گرفتــه شــده اســت (جــدول  .)5متغیرهــای پیــش بیــن و یــا
مســتقل ویژگیهــای فرمــی طراحــی اجزاســت کــه ایــن متغیرهــا و
مشــخصههای آن در جــدول  5و  6آورده شــده اســت.
در روش رگرســیون چندگانــه ،میــزان ســهم هریــک از متغیرهــا
(ویژگیهــای طراحــی) در توضیــح واریانــس کل متغیــر پاســخ
(اهمیــت نســبی رغبــت مشــتری بــه هــر محصــول) ،بــا توجــه بــه
مقــدار متغیــر مجــذور همبســتگی جزئــی  12تعییــن میگــردد.
ضرایــب هریــک از متغیرهــا در معادلــۀ رگرســیونی بــه روش بــاال،
نشــاندهندۀ نقــش ســهم ویژگــی طراحــی در توضیــح میــزان رغبــت
کاربــر بــه خریــد محصــول اســت .میــزان ایــن متغیــر در ســتون
ســوم جــدول  7نشــان داده شــده اســت و از آن بــرای تعییــن میــزان
اهمیــت هــر ویژگــی اســتفاده شــده اســت .در تعییــن میــزان ایــن
تأثیــر ،مثبــت یــا منفیبــودن مقادیــر در ســتون درجــۀ اهمیــت،
دارای اهمیــت اســت و بــه دلیــل ماهیــت تصادفــی ایــن متغیرهــا
نمیتــوان بــر مبنــای زیــاد یــا کمبــودن مقادیــر ایــن متغیرهــا ،در
مــورد تأثیــر آنهــا بــر نظــر مشــتری اظهارنظــر کــرد.
 .5. 2تعیین اجزای فرمی نهایی برای هر فاکتور
در ایــن مطالعــه عــاوه بــر جنبههــای زیباییشناســانه و طراحــی
محصــول ،بــه جنبههــای کارکــردی مهــم بــر مشــتری نیــز توجــه
شــده اســت؛ ازجملــه روانبــودن ،خوشدســتبودن ،وزن خــودکار
و جوهــر پــسدادن خــودکار .بــا اســتفاده از نظــر تولیدکننــدگان
و گــروه طراحــی ،فاکتورهــای مؤثــر بــرای بهبــود ایــن ویژگیهــا
تعییــن شــد .بــه ایــن ترتیــب کــه روانبــودن و جوهــر پــسدادن
خــودکار ،بســتگی مســتقیم بــه عوامــل زیــر دارد :نــوع جوهــر
استفادهشــده در خــودکار و دمایــی کــه خودکارهــا در فراینــد تولیــد
در آن هواگیــری میشــوند و ســاچمۀ استفادهشــده در خــودکار.
ماهیــت جوهــر استفادهشــده در تمامــی ایــن محصــوالت یکســان
اســت و نــوع ســاچمه و دمــای هواگیــری بــر میــزان روانبــودن
تأثیرگــذار بــوده اســت .بــا توجــه بــه امتیازاتــی کــه بــرای محصــوالت
بــا توجــه بــه معیــار روانبــودن تعییــن شــد ،میتــوان گفــت محصول
شــمارۀ  6ازنظــر روانبــودن بیشــترین انطبــاق را بــا خواســتههای
مشــتری دارد .پــس ســاچمه و دمــای هواگیــری ایــن محصــول بــرای
محصــول نهایــی پیشــنهاد میشــود .خوشدســتبودن خــودکار
ناشــی از مجمــوع عواملــی ماننــد فــرم بدنــه ،محــل تمــاس و وزن
خــودکار اســت کــه ســطوح دو فاکتــور اول تعییــن شــد .بــرای
فاکتــور وزن خــودکار متخصصــان بــر ایــن عقیدهانــد کــه جنــس
اجــزای استفادهشــده در محصــول بــر ایــن فاکتــور تأثیرگــذار اســت.
از آنجــا کــه بــرای تولیــد تمامــی ایــن محصــوالت بهجــز خــودکار

طراحی محصول با نگرش کاربرمحور به مدل کانو و روش ...

شــمارۀ  ،3از پالســتیک پلــی پروپیلــن اســتفاده شــده اســت و بــرای
خــودکار معمولــی حــدود  7گــرم در نظــر گرفتــه میشــود ،پــس
تأثیــر ایــن عامــل بــه دلیــل تشــابه میــان تمــام محصــوالت حــذف
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رقیــب (تصویــر  )5بــرای ارزیابــی نظــر مشــتری بــه  96تــن از
دانشــجویان دانشــگاه تهــران ارائــه شــد .از مصاحبهشــوندگان
خواســته شــد ،چهــار محصــول را بــا توجــه بــه اولویتهــای شــخصی

جدول  .8اجزای منتخب نهایی برای طراحی محصول

میشــود .درنهایــت ،جــدول  8نشــاندهندۀ ســطوح منتخــب بــرای
هــر فاکتــور طراحــی اســت.
ـب
تصویــر محصــول نمونــۀ اولیــه بــا اســتفاده از ســطوح منتخـ ِ
مطابــق بــا جــدول  ،8بــا اســتفاده از نرمافــزار طراحــی ســهبعدی

خــود ،بــه ترتیــب از بیشــترین اولویــت بــه کمتریــن اولویــت مرتــب
کننــد .ســپس بــا اســتفاده از مــدل تخصیــص در برنامهریــزی
خطــی ،اولویتهــای محصــوالت ازنظــر مشــتریان محاســبه شــد.
بــرای اجــرای مــدل تخصیــص الزم اســت ابتــدا بــر اســاس نتایــج
مصاحبــه ،ماتریــس وزندار تشــکیل شــود .بــرای اســتفاده از روش
برنامهریــزی خطــی و جزئیــات بیشــتر بــه منبــع (اصغرپــور:1390 ،
 )103رجــوع شــود .ایــن ماتریــس در جــدول  9نشــان داده شــده
اســت .از نتایــج حاصــل از ایــن پرســشنامهها ،روش برنامهریــزی
تخصیــص خطــی و معادلــۀ  ،5بــرای اولویتبنــدی  4محصــول
اســتفاده شــد.
جدول  .9ماتریس وزنی تجمعی نمونههای محصول

تصویر  .4نمونۀ اولیة طراحیشده با استفاده از نرمافزار طراحی
سهبعدی

 13طراحــی شــد و شــکل  4نشــاندهندۀ تصویــر نهایــی بــرای
نمونــۀ اولیــه محصــول اســت.
 .3ارزیابی طراحی نهایی
بــرای ارزیابــی نمونــۀ طراحیشــده توســط مشــتریان ،ابتــدا بایــد
چنــد محصــول بــرای مقایســه بــا طــرح جدیــد انتخــاب شــوند.
بــرای ایــن منظــور ،از میــان نــه محصــول منتخــب ،ســه محصــول
کــه بیشــترین میــزان فــروش را داشــتهاند ،بهعنــوان رقیــب
محصــول طراحــی انتخــاب شــدند.
تصویــر نمونــۀ طراحیشــده بههمــراه تصویــر ســه محصــول

بــا توجــه بــه دادههــای جــدول  ،10مــدل تخصیــص خطــی
رابطــۀ  5تشــکیل و بــا اســتفاده از نرمافــزار حــل مســئله  14حــل
شــد .هــدف از ایــن تابــع ،ماکزیممکــردن کارایــی گزینههــا در
برابــر معیارهــای مطرحشــده اســت .بــه ایــن ترتیــب ،گزینههــای
مطرحشــده بــا توجــه بــه کارایــی آنهــا در بــرآوردن خواســتههای
مشــتری رتبهبنــدی میشــوند.
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نتایج حاصل از حل این مدل به شرح زیر است:

تصویر  .5تصویر چهار نمونۀ طرح اولیۀ محصول برای
ارزیابی نتایج

بنابراین ،برای رتبهبندی گزینهها خواهیم داشت:

جدول  .10ماتریس وزنی تجمعی نمونههای محصول

بنابراین ،ترتیب گزینهها به توجه به ارجحیت،
اســت .درنهایــت ،میتــوان گفــت محصــول طراحیشــده ،ازنظــر
مشــتریان دارای فاکتورهــای مناســب و جذابتــر اســت.

نتیجه

طراحــی محصــول روش پیچیــدهای اســت کــه دانــش و تجربــۀ
طراحــان و تولیدکننــدگان را بــرای تولیــد محصوالتــی مطمئــن و
پرفــروش بــه کار میگیــرد؛ امــا ممکــن اســت بعضــی محصــوالت بــا
خواســتههای مشــتری ســازگار نباشــند و بــا وجــود طراحــی زیبــا،
نتواننــد در بــازار بــه موفقیــت دســت یابــد .بــرای طراحــی محصوالت
کابــردی مثــل خــودکار ،بایــد نهتنهــا بــه جنبههــای طراحــی ،بلکــه
بــه جنبههــای کارکــردی آن توجــه شــود .در ایــن مقالــه ،روشــی
بــرای انتخــاب نمونههــای طراحــی بــا اســتفاده از فاکتورهــای
طراحــی و ارزیابــی و تعییــن فاکتورهــای مؤثــر در طراحــی محصــول

پینوشتها
1. User-Oriented Design
2. Kano Model
3. Must-be requirement

براســاس انتظــارات مشــتریان ارائــه شــده اســت کــه در آن بــا
اســتفاده از مــدل کانــو و روش ویکــور ،نیازهــا و اولویتهــای مشــتری
در انتخــاب اجــزای طراحــی محصــول در نظــر گرفتــه شــده اســت .از
روش ارائهشــده در ایــن مقالــه میتــوان بــرای طراحــی محصــوالت
دیگــر نظیــر محصــوالت الکترونیکــی ،کفشهــای ورزشــی ،گوشــی
تلفــن و تجهیــزات اداری نیــز اســتفاده و بــه طراحــان کمــک کــرد نظر
مشــتریان را بــا الزامــات طراحــی تلفیــق و موفقیــت نســبی کاال را در
بــازار تضمیــن کننــد .همچنیــن تولیدکننــدگان محصــول میتواننــد
طراحــی ارائهشــده بــرای نمونــۀ اولیــه را بــه تولیــد انبــوه برســانند.
4. One-dimensional requirement
5. Attractive requirement
6. Indifferent requirement
7. Reverse requirement
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