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ABSTRACT
Background: The purpose of this study was to identify and prioritize some
factors affecting the trainers' satisfaction with the Technical and Vocational Training
Organization (TVTO) by integrating of QFD and Kano models.
Methods: In this study, 435 trainees aged 18 to 22 years-old from one of the
highest technical and vocational education centers in Tehran were selected to
complete the Kano questionnaire through direct communication with the user and
interview. In this study, An integration of the Kano Model and Extend Quality
Function (QFD) was used to improve the design studios of technical and professional
institutions based on the needs of users ergonomically. After filling out the Kano
questionnaire by the respondents, the responses were analyzed and the results were
entered into the house of quality matrix (HOQ).
Results: The results of the house of quality matrix (HOQ) in this study showed
that the “design and safe application” factor is one of the most important safety
features. According to users, the significance coefficient (j) is 7.35. and the
significance coefficient of the furniture adjustment criterion, with the least
importance, (j) is only 1.09. In addition, the thickness of materials and furniture with
a definite significance of AI=52.1 had no significant relation with ergonomics and
comfort.
Conclusion: This results showed that both the Kano model approach and the
QFD integration method can be used to identify and prioritize product design and
work environment from the users' perspective.
Keywords: Kano Model, Quality Function Development (QFD), Ergonomics
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شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر رضایتمندی کاربر با تلفیق  QFDو مدل کانو :بررسی موردی
آموزشگاههای فنی و حرفهای در تهران
رضا خانی جزنی ،1مصطفی
.1
.2
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زمینه و هدف :هدف از این بررسی شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر رضایتمندی کاربران
سازمان فنی و حرفهای با تلفیق  QFDو مدل کانو بود.
روشکار :در این بررسی  435نفر از کارآموزان  18تا  22سال یکی از مراکز آموزش عالی فنی و
حرفهای شهر تهران برای تکمیل پرسشنامۀ کانو از طریق ارتباط مستقیم با کاربر و مصاحبه انتخاب شدند
و از روشهای ادغام مدل کانو و گسترش عملکرد کیفیت ( )QFDبرای بهبود طراحی کارگاههای مؤسسات
فنی و حرفه ای به لحاظ ارگونومیکی ،مبتنی بر نیازهای کاربران ،استفاده شد .پس از تکمیل پرسشنامۀ
کانو توسط این افراد ،پاسخها تحلیل و نتایج وارد ماتریس کیفیت ویژگی ( )HOQشد.
یافتهها :نتایج حاصل از ماتریس کیفیت ( )HOQدر این بررسی نشان داد که فاکتور طراحی و
کاربرد ایمن ،بهعنوان یکی از مهمترین ویژگیهای ایمنی ،از نظر کاربران ضریب اهمیتی ( )jبرابر با 7/35
و معیار قابلیت تنظیم مبلمان ،با کمترین میزان اهمیت از نظر کاربران ،ضریب اهمیت ( )jبرابر با  1/09را
دارد .عالوه بر این ،ضخامت مواد و مبلمان با اهمیت قطعی  AI =52/1ارتباط تقریباً معنیدار با ارگونومی
و راحتی نداشت.
نتیجه گیری :این بررسی نشان داد که از هر دو رویکرد مدل کانو و روش گسترش عملکرد کیفیت
( )QFDمیتوان در شناسایی و تعیین اولویت های طراحی محصول و محیط کاری از دیدگاه کاربر استفاده
کرد.
کلیدواژهها :مدل کانو ،گسترش عملکرد کیفیت ( ،)QFDارگونومی

مقدمه
مؤسسات آموزش عالی فنی و حرفهای به ایجاد فرصت
برای عرضۀ خدمات آموزشی به گروههای سنی و طبقات
اجتماعی مختلف مشهورند .در شهر تهران هدف مؤسسات
فنی و حرفهای عرضۀ خدمات آموزشی و آمادهسازی افراد
برای اشتغال به مشاغل واقعی بر اساس مهارتهای عملی و
دستی و وظیفۀ اصلی این مؤسسات حمایت از فعالیتهای
آموزشی علمی و عملی در قالب کالسهای درس و در بعضی
از موارد عرضۀ جایگزین برای کالس درس است .امکانات
مؤسسات فنی و حرفهای هم مانند امکانات دانشگاهها ،مثل
کالس درس و آزمایشگاه ،تأثیر بسزا در یادگیری و آموزش
علمی و عملی افراد و به طور ویژه در ایجاد انگیزه در آنان

دارد .افراد در فرایند یادگیری و آموزش در این مؤسسات به
مبلمان مناسب برای ایستادن یا نشستن راحت نیاز دارند.
سام مورفی و همکارانش در سال  2004چنین نظر دادند
که دانشآموزان به احتمال زیاد زمانی که روی میز مشغول
کار هستند ،حالت خمیده به خود میگیرند و دانشآموزان با
خمش بیش از  20درجه مستعد ابتال به ناراحتیهای ناشی
از پوسچر نامناسب در مدرسه هستند .از اینرو ،در صورتی
که مبلمان آموزشی مدارس به شکل ارگونومیک طراحی
نشده باشد ،ممکن است در دانشآموزان کمردرد
تشدیدشونده ایجاد کند ] .[1از سوی دیگر ،در بررسی
جی.اف.ام و همکاران در سال  2003در یک مدرسۀ متوسطۀ
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 .1مدل کانو
نوریاکی کانو در بررسی خود ،با عنوان «ویژگی کیفی،
اجباری و جذاب» ،روشی را عرضه کرد که به طراحان برای
تمرکز بر توسعۀ ویژگیهای محصوالتی کمک کند که از نظر
عملکردی و احساسی برای کاربر رضایتبخش باشد .با مروری
بر تحقیقات انجامشده ،کاربرد این روش هم در زمینۀ طراحی
محصول و هم در زمینۀ بازاریابی و مدیریت بهوضوح مشاهده
میشود ] .[6از سوی دیگر ،در طراحی محصول درک درست
نیاز کاربر اهمیت بسیار دارد .روشهای گوناگونی برای پی
بردن به نیاز کاربر وجود دارد .برای مثال ،وقتی از کاربر دربارۀ
خواستههایش سؤال میشود ،وی فقط به آنهایی اشاره
میکند که در آن زمان به خاطر دارد .در چنین شرایطی
مدل کانو در شناسایی نیاز کاربر برای توسعۀ محصوالت
جدید و بیان علت مشکالت مشتری برای ابراز نیازهای خود
بسیار مفید است.
از نظر کانو سطوح مختلف عملکردی و احساسی محصول
از طریق ویژگیهای آن درک میشود و طراحان در زمان
طراحی محصول باید ترکیب مناسبی از آنها را در محصول
در نظر بگیرند ] .[7در مدل کانو ویژگی کیفی محصول بر
اساس درجۀ اثرگذاری بر رضایت و انتظارات کاربر در  5دستۀ
زیر طبقهبندی میشود:
الف) عوامل اساسی (ویژگی اجباری)M :
ب) عوامل کارایی (ویژگی تکبعدی)O :
پ) عوامل هیجانانگیز (ویژگی جذاب)A :
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روستایی کشور مالزی مشخص شد که مبنای اندازۀ محیط
کار آموزشی دانشآموزان در مدارس ،به جای اندازۀ سایر
بخشهای بدن ،باید قد دانشآموزان باشد و این اندازهها الزم
است با ویژگیهای آنتروپومتریک حداقل 50درصد از
جمعیت کاربران مطابقت داشته باشد .آنها همچنین به این
نتیجه دست یافتند که افزایش عالئم درد ستون فقرات و
کمر ناشی از آن است که ارتباط معنادار میان خصوصیات
آنتروپومتریک افراد و ابعاد مبلمان وجود ندارد ].[2
بیشتر شرکتها همواره بر توسعه و ارتقای طراحی
محصوالت خود به منظور رضایت مشتری تمرکز دارند،
چراکه معموالً طراحی محصول و خدمات همۀ انتظارات کاربر
و اصول ارگونومی را برآورده نمیسازد .مراحل کلی توسعۀ
محصول در صنعت معموالً زیر نظر مهندس طراح انجام و
استفاده نکردن از متخصص ارگونومی احتماالً به طراحی
نامطلوب محصول منجر میشود ] .[3طراحی ارگونومیک
محدودیتها و تواناییهای کاربران را ،در شرایطی که با
محصوالت ،ایستگاههای کاری و ماشینآالت سروکار دارند،
در نظر میگیرد .به عبارت دیگر ،دانش طراحی ارگونومیک
بر ارتباط میان اشیاء و محیط با عوامل انسانی تمرکز دارد.
این دانش به کار مهندسان طراح میآید که تصمیمهای
بسیار مهمی در مورد پارامترهای ارگونومیکی مرتبط با
طراحی محصول یا چیدمان میگیرند .در تعامل انسان ـ
ایستگاه کاری ،مهم این است که ایستگاه کاری با وظیفه و
وظیفه نیز با انسان متناسب باشد .به این ترتیب ،الزم است
طراحی ارگونومیک ایستگاه کاری و مبلمان بر اساس اصول
بیومکانیکی و آنتروپومتری بدن انسان انجام شود .پارک و
لئو بررسیهای متعدد در زمینۀ پیادهسازی طرحهای
ارگونومیکی انجام دادهاند .برای مثال ،آگاروال صندلی
جدیدی برای ایستگاه کاری طراحی کرده که ناراحتی
فیزیکی و خطر ابتال به اختالالت آسیب تجمعی ( )CTDرا
با استفاده از نمایش تصویری ( )VDTدر ایستگاه کاری به
حداقل میرساند .طرح نهایی صندلی ارگونومیکی مجهز به
پشتیبانی برای موس ـ کیبورد است که راحتی بیشتری برای
کار با کامپیوتر فراهم میآورد ،زیرا فعالیت ماهیچهای را
کاهش میدهد ] .[4لئو طراحی کاله ایمنی متناسب با شکل
سر را پیشنهاد میدهد که بهبود موفقیتآمیز در کاهش وزن
و ثبات و پایداری کاله ایمنی ایجاد کرد .وی در این بررسی،
با استفاده از اندازهگیری آنتروپومتریکی سهبعدی از سر

انسان بهعنوان مرجع ،محصولی را با ادغام مدلسازی سر
انسان و کاله ایمنی طراحی کرد .طرح مقدماتی بهبود کارایی
و قرارگیری راحت کاله را روی سر نشان میداد ].[5
بنابراین با توجه به تعداد مؤسسات فنی و حرفهای و نیز
کثرت افراد مشغول به تحصیل در دورههای آموزشی در
کشور ،و بهویژه شهر تهران ،به نظر میرسد استفاده از مبلمان
و تجهیزات با طراحی ارگونومیکی در این مراکز اهمیت
زیادی دارد .بنابراین با بررسی شرایط کارگاههای آموزشی
سعی شد با استفاده از دو رویکرد مدل کانو و مفهوم گسترش
عملکرد کیفیت ( )QFDعوامل مؤثر بر رضایت کاربران از
محیط کار شناسایی و اولویتبندی ،و این عوامل از دیدگاه
کاربران دستهبندی و چارچوبی برای برنامهریزی و ارتقای
رضایت آنها تدوین شود.
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ت) عوامل خنثی ()I
ث) عوامل معکوس ()R
دو ویژگی آخر ارتباط مستقیم با تحقق رضایت کلی
کاربر ندارد .بنابراین تحقیقات زمانی شامل این دو عامل
می شود که تمرکز تحقیق بر برآورده کردن نیازهای کاربر و
بهبود رضایت کلی او باشد و مدل کانو ابزاری مؤثر در
طبقهبندی و اولویتبندی نیازهای کاربر بر اساس چگونگی
تأثیر آنها بر رضایت اوست.
کانو و همکارانش برای دریافت نظر کاربران در مورد
ویژگیهای محصول و همچنین شناسایی و دستهبندی آنها
در قالب عناصر کیفی ،از پرسشنامهای شامل پرسشهای
عملکردی (مثبت) و غیرعملکردی (منفی) استفاده کردند.
بدینصورت که برای هر ویژگی یک جفت سؤال مطرح
میشود .سؤال عملکردی مربوط به واکنش احساسی کاربر
در صورت وجود ویژگی مورد نظر در محصول و سؤال
غیرعملکردی واکنش احساسی وی در صورت نبود آن ویژگی

] [ DOI: 10.30699/jergon.5.4.26

در محصول مورد نظر است .کاربران برای پاسخگویی به این
سؤاالت پنج گزینۀ ازپیشتعیینشده در اختیار دارند (جدول
.)1
سپس با استفاده از جدول ارزیابی کانو بر اساس پاسخ به
این دو سؤال ،هر ویژگی محصول در قالب عناصر کیفی
مشخصی قرار میگیرد .بنابراین با استفاده از این پرسشنامه
نظر استفادهکنندگان در مورد ویژگیهای پرسششده
مشخص و با استفاده از جدول دستهبندی و ارزیابی کانو
(جدول  ،)2این ویژگیها در قالب عناصر کیفی مورد نظر
قرار داده میشود .بدین صورت که با ترکیب پاسخ به سؤاالت
عملکردی و غیرعملکردی در قالب جدول ارزیابی کانو این
دستهبندی انجام میشود .برای هر کاربر از جدول ارزیابی
کانو استفاده و بر اساس فراوانی پاسخها ،دیدگاه غالب
استفادهکنندگان بهعنوان ویژگی دستۀ مورد نظر قرار داده
میشود.

جدول  .1ساختار سؤاالت عملکردی و غیر عملکردی پرسشنامۀ کانو
سؤال عملکردی (مثبت)

سؤال عملکردی (مثبت)

اگر محصول دارای ویژگی موردنظر باشد ،شما چه احساسی در مورد آن
خواهید داشت؟

اگر محصول دارای ویژگی موردنظر نباشد ،شما چه احساسی در مورد آن خواهید داشت؟

دوست دارم

دوست دارم

باید اینگونه باشد

باید اینگونه باشد

تفاوتی برایم ندارد

تفاوتی برایم ندارد

میتوانم با آن کنار بیایم

میتوانم با آن کنار بیایم

دوست ندارم

دوست ندارم

جدول  .2جدول ارزیابی کانو .با قرار دادن پاسخهای مربوط به دو سؤال عملکردی و غیرعملکردی ویژگی پرسششده در این جدول ،نوع عنصر کیفی
کانو برای این ویژگی (نیاز کاربر) تعیین میشود.
پاسخ سؤال غیرعملکردی (منفی)
دوست ندارم

میتوانم با آن کنار بیایم

تفاوتی برایم ندارد

باید اینگونه باشد

دوست دارم

نیاز استفادهکننده

تکبعدی ()A

جذاب ()A

جذاب ()A

جذاب ()A

سؤالبرانگیز ()Q

دوست دارم

اجباری ()A

بیتفاوت ()A

بیتفاوت ()A

بیتفاوت ()A

معکوس ()R

میتوانم با آن کنار
بیایم

سؤالبرانگیز ()Q

معکوس ()R

معکوس ()R

معکوس ()R

معکوس ()R

دوست ندارم

در روش اصلی کانو اساس دستهبندی ویژگیهای
محصول در قالب عناصر کیفی کانو روشهای آماری و فراوانی
پاسخهاست .ساروین و همکارانش در بررسی مشابهی در سال
 ،1996عالوه بر پرسشنامۀ کانو ،از روش جمعآوری درجۀ
اهمیت هر ویژگی محصول از دید کاربران استفاده کردند و
برای این کار روش درجۀ اهمیت خوداظهاری را به کار بردند.
این روش در دستهبندی اولویتها برای توسعۀ محصول و

(مثبت)

اجباری ()A

بیتفاوت ()A

بیتفاوت ()A

بیتفاوت ()A

معکوس ()R

پاسخ سؤال عملکردی

اجباری ()A

بیتفاوت ()A

بیتفاوت ()A

بیتفاوت ()A

معکوس ()R

باید اینگونه باشد
تفاوتی برایم ندارد

پیشرفت آن بسیار مفید است .آنها همچنین قانون ارزیابی
ترتیب ویژگیهای محصول را بر مبنای  M>O>A>Iپیشنهاد
کردند .این قانون در شرایطی استفاده میشود که روش
فراوانی دادهها نتیجۀ مشخصی نداشته باشد ].[8
در زمان تصمیمگیری برای طراحی یا توسعۀ محصول
ابتدا باید ویژگیهایی را مدنظر قرار داد که بیشترین تأثیر را
بر کیفیت دریافتی محصول از سوی کاربر دارد و قاعدتاً باید
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هر چه میزان ضریب رضایت برای اندازۀ رضایت به عدد
 1نزدیکتر باشد ،نشاندهندۀ تأثیر عمیقتر آن ویژگی بر
رضایت کاربر است و هر چه به صفر نزدیکتر شود به این
معناست که تأثیر آن بر رضایت کمتر است .از طرفی هر چه
میزان اندازۀ نارضایتی به عدد  -1نزدیکتر باشد ،یعنی تأثیر
این ویژگی بر نارضایتی کاربر بیشتر است .عدد صفر برای
این شاخص نشاندهندۀ این است که اگر این ویژگی در
محصول وجود نداشته باشد ،سبب نارضایتی نخواهد شد .در
مورد تحلیل نتایج پرسشنامۀ کانو ،نتایج تحقیق بررسی
دیگری در سال  ،2006روش دیگری را برای تحلیل نتایج
پیشنهاد کرد ] .[11در این تحقیق میزان شاخص آماری مد
اصالحشده محاسبه میشود ،سپس برای هر دسته میتوان
با فرمولهای زیر میزان شاخص رضایت مشتری را به دست
آورد:
M>O>A>I .1
(M+A+O)> (I+Q+R) Maximum of M or A or O 2
(M+A+O) < (I+Q+R) Maximum of I or Q or R .3
 .2مفهوم QFD

مدل  QFDرویکردی برای طراحی است که در سال
 1996آکائی در ژاپن تدوین کرد .این رویکرد نخست در
کارخانۀ کشتیسازی کوبه میتسوبیشی در سال 1972
استفاده و سپس در سال  1983وارد امریکا شد و اکنون در
کشورهای بسیاری مورد استفاده قرار میگیرد QFD .را
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𝑶𝑨 +
𝑰=𝑨+𝑶+𝑴+میزان رضایت
𝑴𝑶 +
𝟏 =(𝑨+𝑶+𝑴+𝑰)×−میزان نارضایتی
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به نیازهایی پرداخت که برآورده نشدن آنها باعث نارضایتی
کاربر میشود .روش دیگر پیشنهادشده محاسبۀ ضریب
رضایت مشتری است .ضریب رضایت مشتری نشان میدهد
که آیا رضایت در صورت بودن این ویژگی در محصول افزایش
مییابد یا برآورده شدن این نیاز در محصول صرفاً از نارضایتی
جلوگیری میکند ] .[9البته باید به این نکته اشاره کرد که
افراد مختلف نیازها و خواستههای مختلف دارند و به همین
دلیل بعضی اوقات یک ویژگی ممکن است در دستههای
مختلف قرار بگیرد .در نظر گرفتن و ارزیابی این مورد ،در
محاسبات و تحلیل آماری اثر متوسط هر ویژگی بر رضایت
کل کاربران ،الزم است .ضریب رضایت مشتری برای برآورد
تأثیر ویژگی محصول ،بر رضایت و نارضایتی کاربر است
] .[10روش محاسبه نیز به صورت زیر است:

میتوان بهعنوان ماشین مترجم برای ترجمۀ «نیازمندیهای
مشتریان» به «مشخصات فنی و مهندسی» تعریف کرد یا به
عبارتی بهعنوان مبدل تقاضاهای مشتریان به ویژگیهای
کیفیت و آماده ساختن یک طرح باکیفیت برای محصول
نهایی از طریق گسترش سیستماتیک روابط بین تقاضاهای
مشتری و ویژگیهای کیفیت محصول .این فرایند معموالً با
باال بردن کیفیت اجزای عملکردی آغاز میشود و سپس به
باال بردن کیفیت همۀ قسمتها و فرایندها گسترش مییابد.
تکنیک  QFDبا متدهایی نظیر سی ماتریسی ،هجده
ماتریسی و چهار ماتریسی در دنیا معرفی و شناخته شده
است.
گسترش عملکرد کیفیت ( )QFDابزاری قدرتمند برای
توسعۀ محصول به قصد رساندن صدای مشتری به حوزۀ
طراحی مهندسی است که رضایت کاربر را برآورده میکند.
همچنین ابزار نهایی برای افزایش زمان و صرفهجویی در
منابع در تمام مراحل طراحی تا برنامهریزی تولید است
] .[12سیرلی و همکارانش در سال  2007چنین نظر دادند
که  QFDبه ارزیابی ارزش واقعی خصوصیات مورد نیاز در
طراحی برای برآورده کردن انتظارات کاربران از طریق
اولویتبندی نیازهای طراحی کمک میکند .با این حال،
محدودیت فضای اشغالشدۀ ایستگاه کاری و هزینهها ممکن
است نتیجۀ طراحی را تغییر بدهد ،که در این صورت بعضی
از ویژگیهای مورد نیاز را نمیتوان در نظر گرفت ] .[13در
عمل الزم است سعی شود رضایت کاربر به حداکثر برسد و
طراحی ایستگاه کاری براساس ویژگیهای ایمنی و
ارگونومیکی صورت گیرد .بر این اساس الی و همکارانش در
سال  2004باال بودن کیفیت را بهعنوان راهی برای برآوردن
نیاز مشتری تعریف کردند ،اما با توجه به برخی از
محدودیتها ،مانند محدودیتهای مالی و نیروی انسانی،
الزم است از  QFDبهعنوان روش بهینهسازی در بهرهبرداری
و استفاده از منابع موجود استفاده شود ].[14
گسترش عملکرد کیفیت ( )QFDدو جزء دارد؛ یکی
کیفیت و دیگری عملکرد .برای رسیدن به اهداف کیفی از
ابزارها و روشهای متفاوت در  QFDاستفاده میشود .ابزار
اصلی برای اجرای  ،QFDخانههای کیفیت یا درواقع همان
ماتریس عناصر است .به اولین ماتریس این روش ماتریس
کیفیت ( )HOQمیگویند (شکل  .)1متخصصان  QFDاذعان
میکنند که اگر این ماتریس به صورت کامل و جامع تکمیل
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شود ،پروژه در همان گام اول خاتمه مییابد .بنا به اهمیت
این ماتریس ،هفت بخش آن به قرار زیر آورده شده است:
 .1نیازهای مشتریان
 .2ویژگیهای محصول
 .3اهمیت نیازهای مشتری
 .4ماتریس طرحریزی
 .5ارتباط بین نیازهای مشتری و ویژگیهای محصول
 .6ماتریس همبستگی بین مشخصههای مهندسی
 .7اولویتها و اهداف هریک از مشخصههای مهندسی
چنانچه  QFDصحیح به کار گرفته شود ،روش مؤثری
برای در نظر گرفتن نظر مشتری در مورد محصوالت جدید
و طراحی فرایند به حساب میآید.

عملکردی و دستۀ دوم سؤاالت غیرعملکردی بود .برای
طراحی پاسخ این سؤال نیز از مقیاس  5گزینهای لیکرت (1
بهعنوان کماهمیتترین و  5بهعنوان مهمترین) استفاده شد.
ج) بعد از ادغام پاسخ سؤاالت عملکردی و غیرعملکردی
در جداول ارزیابی نتایج هر یک از ویژگیها در جدول نتایج
فهرستبندی شد که نشاندهندۀ توزیع فراوانی هر یک از
ویژگیهای محیط کارگاه است.
د) با رسم مشخصات روی نمودار کانو راهنمای تصویری
اهمیت نسبی نظر کاربران در مورد بخشهای مختلف محیط
کار در کارگاهها به دست آمد.
ه) درنهایت دادهها و امتیازات به ماتریس کیفیت
( )HOQوارد شد تا برای تصمیمگیری استفاده شود.
جامعه و نمونۀ آماری

شکل  .1ماتریس کیفیت HOQ

روش تحقیق
این بررسی از نوع کاربردی ـ توصیفی و هدف از آن
شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر رضایتمندی کاربران
و در حد امکان توضیح دالیل برخی از آنهاست .در حالت
کلی ،مدل کانو روشی نظاممند برای تعیین ویژگیهای
محیط کار ،خدمات یا محصول ،مبتنی بر نظر کاربران ،است.
مراحل انجام بررسی در ادامه آمده است:
الف) برای انتخاب مؤلفههای تأثیرگذار بر رضایت کاربران
از محیط کار از مقاالت و تحقیقات انجامشده در حوزۀ
طراحی محیط کار استفاده شد.
ب) برای تهیۀ پرسشنامۀ کانو ،برای هر یک از ویژگیها
یک زوج سؤال طراحی شد که مشتری باید یکی از پنج گزینه
(شامل :تأثیر مثبت زیاد ،تأثیر مثبت ،بدون تأثیر ،تأثیر منفی
و تأثیر منفی زیاد) را انتخاب کند .دستۀ اول سؤاالت

جامعۀ مورد بررسی متشکل از نوجوانان  18تا  22سال
مشغولبهتحصیل در یکی از آموزشگاههای فنی و حرفهای
غرب شهر تهران بود .با توجه به تعداد بسیار زیاد مراکز
آموزش فنی و حرفهای در سطح کشور و بهویژه شهر تهران
از روش نمونهگیری تصادفی استفاده شد .افراد در این بررسی
نظر خود را در مورد مالحظات ارگونومیکی کارگاههای عملی
ـ آموزشی این مؤسسات از طریق مصاحبه و پرسشنامه مطرح
کردند .حجم نمونه با توجه به جدول کرجسی و مورگان 405
نفر به دست آمد که با توجه به احتمال مخدوش بودن یا
نبود امکان تحلیل برخی از پرسشنامهها 440 ،پرسشنامه
مبتنی بر مدل کانو در میان کارآموزان  18تا  22سال توزیع
و از این میان  435فرم تکمیلشده جمعآوری شد .میزان
پاسخدهی مؤثر به پرسشنامهها 98درصد و مقدار آلفای
کرونباخ برای پرسشنامه  0/705و  0/726بود که به معنی
قابل اعتماد بودن پرسشنامه برای استفاده در بررسی است.
شایان ذکر است که مقدار آلفای کرونباخ برای اطمینان از
قابل اعتماد بودن پرسشنامه مبتنی بر مدل کانو از نظر پیاو1
بین  0.65تا  0.95است ] .[15محدودۀ زمانی گردآوری
دادهها و اطالعات این پژوهش تابستان سال  1396بود.

یافتهها
مشخصات دموگرافیک شرکتکنندگان در این بررسی در
جدول  3آمده است.

Piaw.1
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جدول  .3نمونۀ دادههای دموگرافیک
سن
18
19
20

22
مجموع

مرد

43

زن

40

مرد

46

زن

38

مرد

45

زن

40

مرد

49

زن

50

مرد

35

زن

49

–

435

جدول  .4توصیف و طبقهبندی چهار ویژگی ارگونومیک براساس مدل کانو
عامل

کیفیت

توصیف

اندازه

فضای کاری باز
ارتفاع میز کار
ارتفاع چهارپایه /صندلی

اندازۀ میز کاری که همزمان به  4تا  5نفر اختصاص داده میشود.
مناسب برای بدن با اندازههای مختلف
مناسب برای کار با میز کاری با ارتفاع ثابت

طراحی

مبلمان قابل تنظیم
ذخیرهسازی موقت
ابزارهای اضافی

برخی پیشنهاد میدادند برای ایستگاه کاری استفاده شود
ظرف یا مکان موقت برای قرار دادن مواد و ابزارها
ابزارهای پیشرفته برای عملکرد کاری بهتر

راحتی

محل قرار دادن پا
پشتی برای راحتی کمر

فضای کافی برای قرار دادن پا و استراحت مناسب
پشتیبان مناسب برای کمر هنگام کار نشسته

ایمنی

ایستگاه کاری باثبات
سطح کاری صاف
طراحی و کاربرد ایمن

ایستگاه کاری که به لحاظ طراحی قوی و محکم باشد
به منظور جلوگیری از صدمه به مواد
سیمکشی ایمن ،نبود لبههای تیز و وسایل ایمنی اضافی مثل بستها و نگهدارندهها

نتایج حاصل از پرسشنامۀ مدل کانو
تحلیل اطالعات با نرمافزار  SPSSنسخه 23انجام و همۀ
ویژگیها در چهار دسته طبقهبندی و اندازهگیری شد:
الف) عوامل اساسی (ویژگی اجباری)M :
ب) عوامل کارایی (ویژگی تکبعدی)O :
پ) عوامل هیجانانگیز (ویژگی جذاب)A :
ت) عوامل خنثی ()I
دستۀ خنثی نشاندهندۀ کاربرانی است برای آنها بود و
نبود ویژگی موردنظر مهم نیست و این ویژگی در همه حال
تأثیری بر رضایت کاربر ندارد .برای شناسایی ارزشهای
نسبی حاصل از تأمین شدن یا تأمین نشدن رضایت کاربر
برای هر ویژگی از راهحل برگر 2و همکاران در سال 1993
Berger.2

32

استفاده شد ] .[16اما به طور همزمان ،این چهار دسته حفظ
و ارزشها به دو دسته تقسیم شد :بهتر و بدتر.
براساس فرمول ضرایب (رضایت /نارضایتی) کاربران که
در قسمت «ضریب رضایت کاربران» آمده ،نتایج در جدول
 5ارائه شده است .همانطور که در این جدول مشخص است،
ویژگی ایمنی مورد انتظار کاربر بود و تصمیم بر آن شد که
بهعنوان دستۀ عوامل اساسی ( )Mتلقی شود .این ویژگی،
زمانی که کاربران بر این باورند که ایمنی نیاز پایهای ایستگاه
کاری است ،الزم است در طراحی در نظر گرفته شود .فضای
کاری در دستۀ یکبعدی (عوامل کیفی) قرار گرفت ،به این
معنی که اگر نقش این دسته را بهعنوان پایه در میزان
نارضایتی مشتری ( )CDدر نظر نمیگرفتیم ،کاربر دچار
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در این بررسی چهار عامل از  11ویژگی در حوزۀ
ارگونومیک بود ،که از رویکرد مدل کانو برای ارزیابی آنها

استفاده شد .در جدول  4توصیف و طبقهبندی هر ویژگی
آمده است.
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ناامیدی میشد .راحتی و آسایش پشتی صندلی نیز ،حتی
اگر در دستهبندی خنثی در نظر گرفته شود ،ارزش تقریباً
یکسان در گسترش سطح کاری دارد .از سوی دیگر نتایج

نشان داد که دانشجویان انتظار ایمنی از فضای کاری دارند
و اگر این انتظار آنها با طراحی ایمن و ایستگاه کاری ثابت
و پایدار برآورده شود ،رضایت بیشتری خواهند داشت.

جدول  .5طبقهبندی ویژگیها

اندازه

فضای کاری باز
ارتفاع میز کار
ارتفاع چهارپایه /صندلی

O
I
I

مبلمان قابل تنظیم

I

0/16

0/38

ذخیرهسازی موقت
ابزارهای اضافی

I
I

0/19
0/47

0/24
0/45

راحتی

محل قرار دادن پا
پشتی برای راحتی کمر

M
I

0/52
0/47

0/32
0/47

ایمنی

ایستگاه کاری باثبات
سطح کاری صاف
طراحی و کاربرد ایمن

M
M
M

0/62
0/60
0/73

0/33
0/39
0/27

طراحی

نتایج حاصل از روش گسترش عملکرد کیفیت
()QFD
شکل  2ماتریس کیفیت  HOQرا نشان میدهد ،که در
این بررسی اجرا شده است .همانطور که در این ماتریس
دیده میشود ،نتایج مرتبط با انتظارات کاربر ،که از طریق
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عامل

کیفیت

دسته

CS
0/58
0/43
0/43

CD
0/48
0/33
0/23

مصاحبه و تحلیل مدل کانو به دست آمده ،در ماتریس
کیفیت  HOQادغام شده است .دو مرحله در ارزیابی
کارگاههای موسسۀ موردنظر بر اساس این روش پیشنهاد شد.
هر دو مرحله نتایج دقیقی از ارزیابی انتظارات کاربر را در این
کارگاهها فراهم میکند.

شکل  .2شکل توسعۀ ویژگیها ()HOQ

مرحلۀ اول یا مرحلۀ نیازسنجی کاربران با فهرستی از
ویژگیهای مطلوب آغاز شد .این ویژگیها ،که با استفاده از
مدل کانو انجامشده در این بررسی به دست آمده ،در این
بخش گنجانده شد .این بخش فهرست «چه» ( )whatنامیده
شد .ستون بعدی اهمیت کاربر نامیده شد که حاصل بررسی
انجامیافته برای  435کارآموز است که از ایستگاه کاری فعلی
به میزان حداقل  2ساعت و  30دقیقه در هفته استفاده
میکردند .از هر کارآموز خواسته شد مقدار اهمیت هر ویژگی
را بر اساس مقیاس لیکرت مشخص کند ( =1بیاهمیت تا =5

مهمترین) .اهمیت کاربر ،براساس طبقهبندی میزان آن در
محدودۀ  1بهعنوان کماهمیتترین تا  5بهعنوان مهمترین
مشخص شد .ستون سوم نشاندهندۀ رابطۀ میان ویژگیهای
مطلوب و خصوصیات مهندسی است .دلیل اصلی ایجاد روابط
متقابل ،برقراری رابطه میان «چه» و «چگونه» است .به
منظور تحقق نیاز کاربر ،الزم است به عناصر فنی ،بسته به
چگونگی ارتباط آنها با یکدیگر ،رسیدگی شود .ستونهای
چهارم و پنجم دستۀ کانو و مقادیر  Kآن هستند .مقدار K
بر طبق گزینههای توسعهیافتۀ چوادها 3و همکارانش در سال

Chaudha.3
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Tontini.4
Tan & Shen.5
Chaudha.6
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𝒐𝑹 :بهبود نسبت
و ستون آخر ،اهمیت تنظیم  jاست که از ضرب نسبت
بهبود تنظیمیافته در اهمیت کاربر به دست میآید ].[19
این مقدار درک روشنی از اولویتبندی ویژگیهای مورد
انتظار کاربران هدف به دست میدهد.
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 2011تدوین شده و در آن مقدار  Kبرای ( )Iبیتفاوت)M( ،
الزامآور )O( ،یکبعدی و ( )Aجذاب به ترتیب  1 ،0.5 ،0و
 1.5به دست آمد .ستون ششم رضایت کاربر ( )Uاست .این
مقدار براساس میانگین محاسبهشده برای هر ویژگی در
بررسی اهمیت کاربر تعیین میشود .ستون هفتم ،هدف مورد
انتظار از هر ویژگی است که خود کاربران با بررسی اهمیت
کاربر تعریف میکنند .ستون هشتم ،عامل تنظیم است که
تونتینی 4در سال  2007برای استفاده مستقیم در ماتریس
 QFDپیشنهاد کرده است.
عامل تنظیم )]= max ([CS], [CD
که در آن:
 :CSرضایت مشتری
 :CDنارضایتی مشتری
ستون نهم نسبت بهبود است که درجۀ رضایت کاربر را،
با توجه به نگرش کاربر به هر یک از ویژگیهای فهرستشده،
نشان میدهد .تان و شن 5در سال  2000محاسبهای را برای
توصیف نسبت بهبود رضایت کاربر با عنوان زیر پیشنهاد
کردند ] : [17
𝒕
نسبت بهبود = 𝒐𝑹,
𝒖
که در آن:
 :tهدف از رضایت کاربر
 :uاهمیت کاربر
6
𝟏𝑹 نسبت بهبود تنظیمیافته ،را چوادها و همکاران در
سال  2011تدوین کردند که در آن از پارامترهای مهم مدل
کانو برای مشارکت در ماتریس  QFDاستفاده میشود ].[18
این نتیجه اهمیت مطلق را برای استخراج تحلیل نهایی
مشخص میکند.
𝟏𝑹 = 𝒐𝑹 × 𝒌)𝒇 (𝟏 +
که در آن:
 :fعامل تنظیم
 :Kدستۀ کانو

مرحلۀ دوم یا مرحلۀ نیاز فنی ،همردیف با ویژگیهای
مهندسی شروع میشود .این خصوصیتها برای پاسخگویی
به ویژگیهای مطلوب و مورد نظر مشتری مهم است .عالوه
بر این الزم است ،بعضی از محدودیتها به منظور انطباق با
محیط و موقعیت فعلی شناسایی شود ،اما به طور همزمان
رضایت کاربر هم در نظر گرفته شود .این بخش فهرست
«چگونه» نامیده میشود و نشاندهندۀ ارتباط تعیینشده
میان ویژگیهای مطلوب و خصوصیات مهندسی است .پس
از آن ،وزن مطلق  AWاست که از مجموع ضرب اهمیت
کاربر در امتیاز هر یک از ویژگیها به دست میآید .وزن
مطلق اطالعاتی برای اولویتبندی ویژگیهای خاصی در
اختیار میگذارد که در طراحی ایستگاه کاری بر اساس
اهمیت کاربر اولویت دارد .درنهایت اهمیت مطلق ( )AIاز
مجموع ضرب اهمیت تنظیم در امتیاز مربوط به دست آمده
است .اهمیت مطلق اطالعاتی را در این مورد به دست
میدهد که چگونه طراحی جدید باید بر اساس نتایج مدل
کانو توسعه یابد .هر دو نتایج مطلق (وزن مطلق و اهمیت
مطلق) به داشتن درک روشن از اولویتبندی نیاز فنی برای
فرایند بهبود طراحی ارگونومیکی کمک میکند.
وزن مطلق𝒓 × 𝒊 ∑= AW
اهمیت مطلق𝒓 × 𝒋 ∑= AI
که در آن:
 :iاهمیت کاربر
 :jاهمیت تنظیم
 :rامتیاز رابطه
پس از جمعآوری اطالعات از طریق پرسشنامۀ مدل کانو
و تحلیل اطالعات بهدستآمده ،نتایج مرتبط با انتظارات
کاربر وارد ماتریس کیفیت ( )HOQشد .مرحلۀ اول یا مرحلۀ
نیازسنجی کاربران در ماتریس کیفیت با فهرستی از
ویژگیهای مطلوب آغاز شد .سپس در مرحلۀ نیاز فنی،
همردیف با ویژگیهای مهندسی ویژگیهای مطلوب و مورد
نظر مشتری در نظر گرفته شد .در جدول 6ماتریس کیفیت
( )HOQبرای بهبود طراحی کالس درس ارگونومیک در
مرکز آموزش فنی و حرفهای مورد بررسی ،بر اساس اجرای
روشهای ترکیبی پیشنهادی ،آمده است.

فصلنامۀ علمی پژوهشی ارگونومی | دوره  5شماره  | 4زمستان1396

این بررسی در یکی از مراکز آموزش فنی و حرفهای شهر
تهران و به قصد ارزیابی شرایط موجود ایستگاه کاری کاربران
(کالس درس) و درنهایت تعیین اولویتهای طراحی انجام
شد .با توجه به ماتریس کیفیت حاصل در این بررسی میتوان
گفت که استاندارد طراحی ایرانی (با توجه به ابعاد
آنتروپومتریک افراد) مهمترین ویژگی برای حل مسئله به
منظور دستیابی به رضایت کاربر و معیارهای راحتی است .به
طور کلی ،استاندارد طراحی به دستورالعملهای ارگونومیکی
مربوط میشود که به طور مشهود با ویژگیها و خصوصیات
راحتی مرتبط است .توجه به استاندارد طراحی موردنیاز
همچون ابعاد آنتروپومتریکی کاربر در بررسی کشورهای دیگر
مورد تأکید قرار گرفته است ] .[20،21از سوی دیگر،
معیارهای کماهمیت در نیازسنجی فنی ،ضخامت مواد و
اتمام کار بود که تقریباً ارتباط معنیدار با ارگونومی و راحتی
نداشت .در این بررسی طراحی و کاربرد ایمن مهمترین
ویژگی بود که کاربران در محیط کارگاههای عملی این
مؤسسات به دنبال آن بودند .توجه به طراحی ایمن در محیط
کار کارگاههای عملی همچون کارگاهها و محیطهای کاری
در بررسیهای دیگر هم مطرح شده است ] .[22،23دلیل
توجه به این موضوع را میتوان اهمیت تأمین ایمنی در
جلوگیری از بروز بیماری ،اختالالت اسکلتی ـ عضالنی و
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جدول  .6ماتریس کیفیت ( )HOQبرای بهبود طراحی کالس درس ارگونومیک در مرکز آموزش عالی مورد بررسی

وقوع حوادث در کارگاههای صنعتی و عملی دانست .مبلمان
قابل تنظیم و ذخیرهسازی موقت مطرحشده ،بهعنوان
ویژگیهای مطلوب کاربر ،اهمیت نداشت؛ اگرچه توجه به
مبلمان قابل تنظیم و دسترسی موقت در برخی از مطالعات
بهعنوان فاکتورهایی با اولویت کمتر در نظر گرفته شده است
].[24،25
در حالت کلی مشخص شد با توجه به آشنایی کاربران با
اهمیت ایمنی و ارگونومی ،ارگونومی عامل اصلی در
خصوصیت مهندسی و در توسعۀ محصول جدید یا اصالح آن
است .از سوی دیگر به نظر میرسد کارآموزان مورد بررسی
به احتیاط و مراقبت ایمن از تجهیزات کارگاههای آموزشی
توجه دارند .با این حال مبلمان قابل تنظیم از نظر کاربران
مطلوب نیست و دلیل آن را میتوان به احتمال زیاد ناآگاهی
آنها از اهمیت پوسچرهای صحیح بدن و مزیت مبلمان قابل
تنظیم دانست .در بررسی گر 7و همکاران در سال ،2000
تفاوت معنیدار در درد بدنی افرادی که بهراحتی از صندلی
قابل تنظیم استفاده میکنند و کسانی که از نحوۀ استفاده از
آن بیاطالع هستند ،وجود نداشت ] .[26میتوان دلیل آن
را اینگونه بیان کرد که آنها دارای پوسچرهای مختلفی
بودهاند یا راهنمایی مناسب برای استفاده از صندلی به آنها
داده نشده است .در مورد میزان رضایت کاربر ،مشخص شد
که کاربران به همۀ ویژگیها امتیاز نزدیک به بیتفاوت
میدهند .این نتیجه مشابه بررسی چوادها و همکاران در سال

Ger et al.7
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نویسندگان در پایان بر خود الزم میدانند از همۀ مدیران
و استادان واحد فنی و حرفهای و نیز همۀ دانشجویان
شرکتکننده در این تحقیق تشکر و قدردانی کنند.
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 2011و تونتینی در سال  2007است ،که نشان میداد هر
ویژگی در طراحی و کاربرد آن توسط کاربر مهم است و الزم
است در طرحهای ارائهشده برای کاربران در نظر قرار بگیرد
].[18،27
در طراحی الزم است به نیازها و اولویتهای مورد نظر
نوجوانان و جوانان در حال رشد توجه بیشتری شود .توجه به
تغییرات ابعاد بدن این گروه از کاربران و تطابق نداشتن آن
با امکانات مورد استفاده اعم از ابزارها ،تجهیزات و مبلمان،
عالوه بر ایجاد اختالالت و بروز بیماریهای اسکلتی ـ
عضالنی ،در برخی موارد به وقوع حوادث در محیط کار منجر
میشود .به طور کلی ،بسیاری از محققان بر این موضوع اتفاق
نظر دارند که نوجوانان و جوانان در محیطهای آموزشی
منافع زیادی از طراحی و تولید تجهیزات و مبلمان
ارگونومیک میبرند ] .[30-28جلوگیری از ابتال به اختالالت
اسکلتی ـ عضالنی ،کاهش درد و ایجاد راحتی هنگام استفاده
از تجهیزات و مبلمانهای مبتنی بر نیاز کاربران از مزایای
استفاده از این تجهیزات در محیطهای کار و کارگاهی است
و بیشتر آنها مبلمان و ایستگاه کاری طراحیشده به شکل
ارگونومیکی را ترجیح میدهند ] .[31راحتی و کاربردی
بودن مبلمان و محیط کار از ویژگیهای مهم در ایجاد تمایز
بین محیطهای کاری و ترغیب کاربران به استفاده از آنها
برای ایجاد رضایتمندی بیشتر است.

آمفیتئاتر نیز ممکن است اتفاق بیفتد .طراحی مبلمان باید
با توجه به نیاز دانشجویان و کاربران گروههای سنی درحال
تحصیل انجام شود و پاسخگوی تقاضای آنها باشد .در این
بررسی ،به طور موفقیتآمیز ،نیاز فنی کاربر به توسعۀ یک
کارگاه آموزشی اصالحشده در یکی از مؤسسات آموزش عالی
فنی و حرفهای بر اساس رویکرد ارگونومی شناسایی و
اولویتبندی شده است.
ارزیابی مستمر محیط آموزشی بهویژه در کارگاهها به
شناسایی نقاط قوت و ضعف محیط کار از نظر دانشجویان و
کاربران منجر میشود و درنهایت به افزایش کیفیت خدمات
آموزشی و فنی آنها کمک میکند .متأسفانه ،بهرغم فراهم
کردن زیرساختها ،امکانات و تجهیزات پژوهشی مانند
تجهیزات آزمایشگاهی ،به نظر میرسد محیطهای کارگاهی
ـ آموزشی همچنان براساس طرحهای قبلی و بدون توجه یا
با توجه اندک به نیازهای کاربران طراحی میشود .شاید دلیل
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