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بهبود ﻃراﺣی محصول با استفاده از تحﻠیﻞ مشﺨصههای
کیفی در روش توسعه ﻋمﻠکرد کیفیت )(QFD
مﻄالعه موردی مبﻠمان مدارس راهنمایی شهر تهران

*

ناصر کﻠینی ممقانی** ،1الهام برزین

2

1استادیار گروه ﻃراﺣی صنﻌتی ،دانشﮑده مﻌماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صنﻌت ایران ،تهران ،ایران.
2کارشناسی ارشد ﻃراﺣی صنﻌتی ،دانشﮑده مﻌماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صنﻌت ایران ،تهران ،ایران.
( تاریخ دریافت مقاله ،93/8/4 :تاریخ پذرش نهایی)93/10/14 :

چکیده
پﮋوهﺶ ﺣاﺿر تحلیلی کاربردی از روش توسﻌه عملﮑرد کیفیت ،در ﻃراﺣی میز و صندلی مدارس راهنمایی شهر
تهران است .استفاده از میز و نیمﮑتهای موﺟود ،مشﮑالت بﺴیاری را برای دانﺶآموزان به همراه داشته است .در
مﻄالﻌه ﺣاﺿر ،روش توسﻌه عملﮑرد کیفیت با بررسی دﻗیﻖ این مشﮑالت و دستیابی به نیازهای واﻗﻌی کاربران با
استفاده از روشهایی ﭼون ندای مشتری ،هدف نهایی را در اراﺋه راه ﺣﻞهایی دﻗیﻖ و صحیﺢ برای برآورده نمودن
نیازها و افزایﺶ رﺿایتمندی کاربر ،تﻌریﻒ کرده است .توسﻌه عملﮑرد کیفیت بر پایه تﮑمیﻞ و تحلیﻞ ماتریﺲهای
مﺨتلفی استوار است که انتﺨاب تﻌداد آنها دارای انﻌﻄافپذیری باﻻیی میباشد .مﻄالﻌه ﺣاﺿر بر روی ماتریﺲ نوع
اول ،به نام ماتریﺲ خانه کیفیت که پایه تمامی مﻄالﻌات بﻌدی میباشد ،متمرکز شده است .فهرست خواستهها از
ﻃریﻖ ﺟمﻊ آوری ،دسته بندی و اولویتدهی اﻃالعات بدست آمده از نﻈرات  160دانﺶآموز دو مدرسه راهنمایی
دخترانه و یﮏ مدرســه راهنمایی پﺴــرانه ،تدوین گشته و به شﮑﻞ خواســتههای کیفی به ماتریﺲ خانه کیفیت
منتقﻞ شد .در این ماتریﺲ خواستههای کیفی به الزامات فنی ترﺟمه شده و نتایﺞ به شﮑﻞ راه ﺣﻞهای کاربردی
در ﻃراﺣی میز و صندلی اراﺋه شده است.

واژههای کﻠیدی
توسﻌه عملﮑرد کیفیت ،مبلمان مدارس ،ندای مشتری ،رﺿایتمندی کاربر.
*این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسیارشد نگارنده دوم با عنوان "ﻃراﺣی محﺼول با استفاده از روش توسﻌه کیفی عملﮑرد  : QFDمﻄالﻌه موردی مبلمان
مدارس مقﻄﻊ راهنمایی شهر تهران" با راهنمایی نگارنده اول میباشد.
**نویﺴنده مﺴئول :تلفن ،021-77240467:نمابر. E-mail: Koleini@iust.ac.ir،021-77240468:
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مقدمه

موﺿــوع آموزش همواره بــه عنوان عامﻞ مهــم و تﺄﺛیرگذار
در عرصههــای اﻗتﺼــادی ،اﺟتماعــی ،سیاســی و فرهنگی در
کشورهای در ﺣال توسﻌه مورد توﺟه بوده است .در این خﺼوص
فراهمآوردن زمینه مناســﺐ در ﺟهت کمﮏ به امر آموزش ،ﻻزم
و ﺿروری میباشــد .شاخﺺهای مﺆﺛر در شﮑﻞگیری این زمینه
عــالوه بر کیفیت دروس و ســﻄﺢ اراﺋه آنها ،محیﻂ آموزشــی و
تﺠهیــزات مورد اســتفاده در آن را نیز در بــر میگیرد .در این
میان تﺠهیزات و مبلمان مورد اســتفاده توسﻂ دانﺶ آموزان ،از
ﺟمله عوامﻞ تﺄﺛیرگذار در دستیابی به هدف ارتقای سﻄﺢ کیفی
آموزش ،به شمار میآید .با وﺟود تﻐییر نگرش نﺴبت به آموزش
و تﺠهیزات آن در ســالهای اخیر و تﺄکید بر بﻌد خالﻗانه آن به
ویﮋه در زمینه مبلمان مدارس ،به نﻈر میرسد سیﺴتم آموزشی
کالسهای درس مﻌلم محور ،هنوز به عنوان سیﺴــتمی ﺟامﻊ و
سنتی در بﺴیاری از مدارس کشور در ﺟریان است .بدین منﻈور
فﻌالیتهای صورت گرفته در مﻄالﻌــه ﺣاﺿر بر پایه کالسهای
درس مﻌلم محور ،صورت گرفته است .میز و صندلی کالسهای
درس از ﺟمله تﺠهیزاتی هﺴتند که دانﺶآموزان ارتباط مﺴتقیم
و ﻃوﻻنی مدتی را با آنها برﻗــرار میکنند و این ارتباط میتواند
تﺄﺛیرات بﺴــیاری بر ســالمت روﺣی و ﺟﺴــمی یﮏ دانﺶآموز
داشته باشــد .این امری واﺿﺢ است که میز و نیمﮑت مناسﺐ با
ﺣداﻗﻞ مشﮑالت ،میتواند نقﺶ مﺆﺛری در تﺴهیﻞ روند آموزش
داشــته باشد .در اکﺜر مدارس شهر تهران میز و صندلی یا میز و
نیمﮑتهای مورد اســتفاده از نﻈر کیفیت در شــرایﻂ نامﻄلوبی
ﻗرار دارند و این مﺴئله مشــﮑالت بﺴیاری را برای دانﺶآموزان

به وﺟود آورده اســت .در این زمینه میتوان مشــﮑالتی از ﻗبیﻞ
آســیﺐهای ﺟﺴــمانی کوتاه مدت و یا مزمن در نواﺣی گردن،
شــانه ،کمر ،پاها و همچنین آســیﺐهای روﺣی بوﺟود آمده در
پــی نارﺿایتی از کیفیت میز و نیمﮑتهای مورد اســتفاده را نام
برد (مرتضوی .)72 ،1376 ،بﺨشی از مشﮑالت فوق که میتواند
مﺴتقیماً در پایین آوردن سﻄﺢ کیفی آموزش تﺄﺛیر باﻻیی داشته
باشــد ،بر اﺛر استفاده از میز و صندلیهای نامناسﺐ از نﻈر ابﻌاد،
فرم و مواد ،به وﺟود آمده اســت .از ﺟمله این موارد میتوان به
عدم تناسﺐ ابﻌاد میز و صندلی با ابﻌاد بدنی دانﺶ آموزان ،نبود
فضــای کافی ﺟهت ﺣرکت دادن پاها ،ســﻄﺢ ناهموار میز ،رنﮓ
نامناسﺐ و مواد نامرﻏوب ،اشاره کرد (خرم و دیگران.)5 ،1384 ،
هدف از انﺠام این پﮋوهﺶ تشــﺨیﺺ درســت و دستیابی به
نیازها و خواستههای دانﺶآموزان در ﺣوزههای ارگونومی ،عملﮑرد،
ســاختار ،مواد و زیبایی در ارتباط با میز و صندلی میباشــد .در
انﺠام این پﮋوهﺶ مهمترین مشﮑالت موﺟود در میز و صندلیهای
مورد استفاده سه مدرســه راهنمایی (دخترانه و پﺴرانه) در شهر
تهران شناسایی و شرح داده شده است .سپﺲ با استفاده از روش
توسﻌه عملﮑرد کیفیت )QFD( 1مرﺣله به مرﺣله ﺿمن ﺟمﻊآوری
اﻃالعات و تﮑمیﻞ ماتریﺲ خانه کیفیت 2با توﺟه به بررســیهای
انﺠام شده و اﻃالعات بدست آمده از تحلیﻞ مشﺨﺼههای کیفی در
ماتریﺲ خانه کیفیت عالوه بر تدوین بﺨﺶ بحﺚ و نتیﺠهگیری،
پیشــنهادات مﺆﺛــر و کارآمــد در ﺟهت دســتیابی بــه ﻃرﺣی
مقــاوم ،ارگونومیﮏ ،با دوام و ﺟذاب بــرای افزایﺶ رﺿایتمندی
دانﺶآموزان ،اراﺋه خواهد شد.

 .1مشکﻼت مبﻠمان در مدارس ایران
به ﻃور مﻌمول دانﺶآموزان ایرانی در ﺣدود یﮏ سوم از زمان
روزانه خود (ﺣدودا ً  30ســاعت در هفته) را در مدارس ســپری
میکنند .بنابراین توﺟه به مبلمان راﺣت و مناسﺐ برای سالمتی
آنها و همچنین باﻻ بردن ســﻄﺢ کیفیت آمــوزش ،ﻻزم به نﻈر
میرسد (میرزایی  36 ،1375و زمانی .)55 ،1386 ،ﻃی پﮋوهﺶ
ﺣاﺿر ،بر پایه اﻃالعات بدست آمده از مشاهده ،مﺼاﺣبه و ﺣضور
در مدارس ،مشﮑالت بﺴــیاری شناسایی شد که در اﻏلﺐ موارد
خﺴتگی و عدم تمرکز در کالس درس را با خود به همراه دارد .از
ﺟمله مهمترین این مشﮑالت عدم تناسﺐ بین ابﻌاد میز و صندلی
یا نیمﮑتهای مورد استفاده با ابﻌاد بدنی دانﺶآموزان میباشد،
که موﺟﺐ پیدایﺶ درد در نواﺣی مﺨتلﻒ بدن در پی عدم راﺣتی
در ﻃی کالس درس میشود (اسماعیلی و دیگران .)4 ،1386 ،در
پﮋوهﺶ ﺣاﺿر دانﺶآموزان محدوده ســنی  14تا  16سال مورد
مﻄالﻌه ﻗرار گرفتند ،به این دلیﻞ که تفاوت ابﻌاد بدنی انﺴان در

این سنین بدلیﻞ رشد بدنی سریﻊ و متفاوت ،بﺴیار باﻻ است .این
مورد ،عدم تناسبات بیشتر میان بدن دانﺶآموز و میز و نیمﮑت
را به همراه دارد .نﮑتهی ﻗابﻞ تﺄمﻞ این است که میز و نیمﮑت یا
صندلیهای مورد استفاده در مدارس شهر تهران دارای استاندارد
خاصی نبوده و از نﻈر فرم ،ابﻌاد و متریال تفاوت بﺴــیاری میان
مبلمان مدارس مﺨتلﻒ وﺟود دارد .عالوه بر این ،در ﺣال ﺣاﺿر
در مــدارس میز و نیمﮑتهایی با ابﻌاد ﺛابت برای دانﺶآموزان با
ابﻌاد بدنی متفاوت ،استفاده میشود و ﺣتی در بﺴیاری از موارد
میز و نیمﮑت مقﻄﻊ تحﺼیلی ابتدایی ،در مقﻄﻊ راهنمایی مورد
استفاده ﻗرار میگیرد .به ﻃور کلی و براساس مﻄالﻌات انﺠام شده،
مشﮑالت شناسایی شده درسه گروه دستهبندی شدند .گروه اول
مربوط به مشــﮑالت فیزیﮑی میباشد که عدم تناسﺐ ابﻌاد میز و
صندلی با ابﻌاد بدنی دانﺶ آموزان ،از ﺟمله موارد آن میباشــد.
گروه دوم مشــﮑالت مربوط به نارﺿایتی دانﺶآموزان نﺴبت به
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مبلمان مورد استفاده خود میباشد که میتوان از میان آنها رنﮓ،
فرم نامناســﺐ ،کیفیت پایین مواد و سﻄﺢ نامناسﺐ برای نوشتن
را نام برد .گروه سوم مشﮑالت شناسایی شده در ارتباط با هزینه
تولید ،نگهداری و تﻌمیر میباشد .از ﻃرفی مبلمان مورد استفاده
به دلیﻞ فرســودگی ،مشــﮑالت بﺴــیاری را برای دانﺶآموزان
بوﺟود آورده است ،مشــﮑالتی همچون آسیﺐ رساندن لبههای
تیز و برنده و شﮑﺴته به بدن و لباس دانﺶ آموزان ،سﻄﺢ پایین
کیفیت ســاخت و همچنین مواد مورد اســتفاده در ساخت آنها،
دوام عمــر پایینی را به همراه داشــته اســت .در نهایت باید به
این نﮑته اشــاره کرد که عدم عالﻗه دانﺶآموز نﺴبت به محیﻂ
آموزشــی و تﺠهیزات مــورد اســتفاده در آن میتواند منﺠر به
نارﺿایتی از تحﺼیﻞ و مدرســه شده و در روند آموزش مشﮑالتی
را فراهم سازد.

 .2پیشینه موﺿوع و کاربرد روش توسعه
ﻋمﻠکرد کیفیت
اولیــن مرﺣلــه در ﻃراﺣی محﺼول ،آنالیــز و ترﺟمه نیازها و
3
نقﺺهای موﺟود به خواســتههای کیفی و کمی فرایند ﻃراﺣی
و مشــتری اســت (Verma and Knezevic, 1996, 179; Li,
 .)2012, 2برای دستیابی به تمام خواستهها و نیازهای موﺟود در
زمینــه ﻃراﺣی ،متدولوژیهای مﺨتلﻒ و پیچیدهای به کار گرفته
میشــوند .کیفیت با ایﺠاد ارزشهای برتــر به عنوان عاملی برای
دستیابی به خواستههای مشتریان مﻄرح شده که به ﻃور کلی بر
روی رﺿایتمندی کاربر نﺴبت به محﺼول یا خدمات ،تمرکز دارد.
شناخت کیفیت و اندازه گیری آن ﻏالباً کاری دشوار است (Gento
 .)et al, 2001, 115ابزارها و روشهای بﺴــیاری وﺟود دارند که
به محققان در زمینه دســتیابی به تﻌریﻒ دﻗیﻖ و درست کیفیت
و انــدازه گیری آن کمــﮏ میکنند .یﮑی از ایــن روشها ،روش
گﺴــترش عملﮑرد کیفیت یا  QFDمیباشد ،روشی برای ترکیﺐ
هنر و مهندسی برای ایﺠاد یﮏ محﺼول موفﻖ (Brotchner and
 .)Mazur, 1999, 8گﺴترش عملﮑرد کیفیت ،سیﺴتمی تفﺼیلی
برای پیاده کردن خواســتهها و تمایالت مشــتریان در ملزومات
ﻃراﺣی ،کارهای تولیدی یا خدماتی اســت (Akao, 1994, 20-
 .)35در این خﺼوص دو موﺿوع در آنالیز  QFDمﻄرح میشــود.
اول اینﮑه خواســتههای مشتری اﻏلﺐ به ﻃور ﻏیر رسمی و توسﻂ
عناوین مبهم توﺿیﺢ داده میشــوند .نبود روش مشــﺨﺼی برای
ترﺟمــه مﻌنی و مفهوم این نیازها ،تﺼمیمگیری را در مورد اینﮑه
آیا سیﺴتم در تحقﻖ نیازهای مشتری موفﻖ بوده است یا نه ،دشوار
میســازد .مﺴئله دوم این است که شناسایی روابﻂ بین ملزومات،
اﻏلﺐ کاریﺴــت وﻗت گیر و از سوی دیگر گاهی دستیابی به توافﻖ
نﻈر میان افراد گروه در ارتباط با آنها مﻌموﻻً دشوار است (رﺿایی
و دیگــران .)11 ،1380 ،با توﺟه به رشــد رﻗابت روز افزون میان
شرکتها در ســﻄﺢ بین المللی برای دستیابی به ﺟایگاه و سهم
بیشتر بازار برای محﺼوﻻت خود ،عملﮑرد به تنهایی نمیتواند عامﻞ

برتری در بین محﺼوﻻت مشابه باشد .در عﺼر امروز اﻃالعاتی که
بر مبنای آنها فرآیند ﻃراﺣی صورت میگیرد از اهمیت به سزایی
برخوردار میباشند ( .)Haapalainen et al, 2000تحلیﻞ یافتههای
ﺣاصﻞ از ﺟمﻊآوری اﻃالعات درست و دﻗیﻖ ،به ﻃراﺣان در اتﺨاذ
تﺼمیمهای مناسﺐ ﺟهت اراﺋه ﻃراﺣیهای بهتر و کارآمدتر ،کمﮏ
خواهد نمــود ( .)Akao, 1990, 1در واﻗﻊ  QFDبا ایﺠاد فرایندی
ﺟامﻊ در زمینه ﻃراﺣی به محﺼول کیفیت میبﺨشد و این کار را
از ﻃریﻖ ایﺠاد ﺣﺴاسیت نﺴبت به تقاﺿاهای مشتریان یا کاربران،
انﺠام میدهد ( .)Terninko, 1997,32عدهای گﺴــترش عملﮑرد
کیفیت را یﮏ ابزار سیﺴــتماتیﮏ برای توســﻌه محﺼول و راهی
برای تبدیﻞ نیازهای کاربر به فﻌالیتها و یا ســرویﺲها میدانند
( .)Carnevalli and Miguel, 2008, 737بر اســاس این نگرش
میتوان گﺴــترش عملﮑرد کیفیت را روشــی برای برنامهریزی و
توسﻌه سیﺴتمی و تیمی برای اراﺋه راهﮑاری ﻗدرتمند برای برآورده
کردن خواستههای کاربران دانﺴــت ( .)Utne, 2009, 724این
روش با ﺟمﻊ آوری تﻌداد بﺴیاری از خواستههای گروه هدف بدون
هیﭻ محدودیتی ،آنها را دســتهبندی کرده و با استفاده از اعداد و
ارﻗام تفﺴیر مینماید ( داودپور و کلهر .)209 ،1393،به ﻃور کلی
گﺴترش عملﮑرد کیفیت از سه بﺨﺶ ذیﻞ تشﮑیﻞ شده است:
الﻒ) تﻌیین نیازها و خواستههای کاربران با استفاده از نﻈرات
خود آنها (مشﺨﺼههای کیفی.)4
ب) تﻌییــن راهﮑارهــای فنی در راســتای پاســﺨگویی به
خواستههای کاربران (مشﺨﺼههای فنی .)5
پ) تﻌیین اهداف توســﻌه و تﻐییرات مورد نیاز (Celik et al,
.)2009, 6227
تمامــی خﺼوصیــات در ﻃراﺣــی محﺼول بــا توﺟه به
نقﻄه نﻈــرات مشــتریان و مﺼرف کنندگان ﺣاصﻞ میشــود
( .)Mazur,1996bکارشناســان در این روش ،نقﺶ مترﺟمانی
را بر عهده میگیرند که وﻇیفه آنها ترﺟمه خواستههای کاربران
به مشــﺨﺼههای فنی در ﻃراﺣی محﺼول میباشــد (رﺿایی و
دیگران .)4 ،1380 ،از ﺟمله فواید استفاده از  QFDبدین گونه
بیان شــده اســت :تﻐییرات ﻃرح کمتر شــده و در صورت نیاز
در زمان کوتاهی انﺠام میشــود ،زمان ﭼرخه توسﻌه محﺼول
و مشــﮑالت ابتدایی کاهﺶ مییابــد ،و در نهایت باعﺚ رﺿایت
مشــتری 6میشــود( .)Gargione, 1999, 357ﺣیﻄه کاربرد
این روش بﺴــیار گﺴترده میباشــد اما آنچه در این میان ﺣاﺋز
اهمیت اســت دامنه و عمﻖ استفاده از این روش است .آکاﺋو از
پیشــگامان  ،QFDاین روش را به عنوان روشی تضمینی برای
اﻃمینان از رﺿایت مشــتری نﺴبت به محﺼول ﻗبﻞ از تولید و
عرﺿه به بازار توســﻌه داد (منﺼوری و داوری .)72 ،1382 ،به
کارگیری از این روش به خﺼوص در صنایﻊ ژاپن ســالها ادامه
داشــت و پﺲ از آن بــه نتایﺞ ﻗابﻞ توﺟهی نیز دســت یافتند.
 QFDدر سال  1997توســﻂ شرکت خودروسازی تویوتا مورد
اســتفاده ﻗرار گرفت و پﺲ از ﭼهار سال آموزش و آمادهسازی،
نتایﺞ بدست آمده بﺴیار مﺆﺛر بود .در ﻃی استفاده از این روش
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توسﻂ شرکت خودروســازی تویوتا ،همزمان با توسﻌه کیفیت،
زمان ﭼرخه توسﻌه محﺼول( 7زمان اراﺋه به بازار) بدلیﻞ کاهﺶ
تﻌداد تﻐییرات مهندســی کاهﺶ ﭼشمگیری داشت (Kahra-
 .)man et al, 2006, 390در فﻌالیت دیگری شرکت پیوریتن-
بنت 8ﻃراح و تولید کننده دســتگاه سنﺠﺶ تنفﺲ ،با استفاده
از ایــن روش نمونهی ﺟدیدی از محﺼول خود را به بازار عرﺿه
کــرد که در عیــن داشــتن ویﮋگیهای بیشــتر و بهتر ،ﻗیمت
پایینتری نﺴــبت به رﻗبای خود داشت و از این ﻃریﻖ توانﺴت
بــازار این محﺼول را به خود اختﺼاص دهد (رﺿایی و دیگران،
9
 .)4 ،1380این شــرکت با اســتفاده از روش  16ماتریﺴــی
توانﺴت  QFDرا در زمینههای ﻃراﺣی محﺼولی ﺟدید ،فرآیند
ســاخت ﺟدید ،به کارگیری فنآوری ﺟدید ،ســاخت محﺼول
در مﺠتمﻊ تولیدی ﺟدید ،ســاخت محﺼول با تﺠهیزات ﺟدید
وکار بــا کارمندان ﺟدید را به کار گیــرد (همان) .در خﺼوص
پیشــینهی نمونه موردی پﮋوهﺶ ﺣاﺿر روش توســﻌه عملﮑرد
کیفیت در ﻃراﺣی و تولید مبلمان مدارس در کشور کاستاریﮑا
همــراه با مﻄالﻌه شناســایی ﺟزﺋیات و دســتیابی به نیازهای
واﻗﻌی کاربران صورت گرفته و در نهایت لیﺴتی از مشﺨﺼههای
فنی ﻻزم ﺟهت ﻃراﺣی و تولید مبلمان مدارس ،بدســت آمده
است (.)Gonzalez et al, 2003, 47

نمودار  –1نقشه راه  QFDدر روش چهار ماتریسی.
ماخﺬ(Gonzalez et al, 2003, 47) :

 .3روششناسی و کاربرد  QFDدر
پژوهش ﺣاﺿر
روند کلی پﮋوهﺶ ﺣاﺿر مﻄابﻖ با اســتفاده از روش گﺴترش
عملﮑرد کیفیت با هدف کلی شناسایی مشﮑالت مربوط به میز و
صندلیهای مورد استفاده در کالس و در نهایت اراﺋه راه ﺣﻞهای
مناســﺐ در ﺟهت اصالح و بهبود آنها میباشــد .در راستای این
هدف سه مرﺣله مشﺨﺺ گردید.
 )1ترﺟمه خواســتههای کیفی دانﺶآموزان در ارتباط با میز
و صندلی به خواســتههای فنی )2 .اراﺋه راه ﺣﻞ در ﺟهت اصالح
و رفﻊ مشــﮑالت شناسایی شــده )3 .تﻌیین شاخﺼههای مهم و
تﺄﺛیرگــذار در ارتباط با میزان رﺿایتمنــدی دانﺶآموزان از میز
و صندلی به منﻈور ارتقای ســﻄﺢ کلی رﺿایت آنها .روش توسﻌه
عملﮑرد کیفیت با اســتفاده از ماتریﺲهای مشــﺨﺼی به ارزیابی
دادهها و اراﺋه راه ﺣﻞها میپردازد .با توﺟه به اهداف ســازمانها
تﻌداد ماتریﺲهای مورد استفاده ﻗابﻞ تﻐییر میباشد ( Quesada,
 .)1997, 50; Gonzalez, 2001, 42در پﮋوهــﺶ ﺣاﺿــر روش
ﭼهار ماتریﺴــی و با تمرکز بر ماتریﺲ برنامهریزی محﺼول که به
آن ماتریﺲ خانه کیفیت نیز گفته میشــود اســتفاده شده است.
در این خﺼوص نقشــهی راه  QFD10در روش ﭼهار ماتریﺴی که
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بهبود ﻃراﺣی محﺼول با استفاده از تحلیﻞ مشﺨﺼههای کیفی در
روش توسﻌه عملﮑرد کیفیت ()QFD

رایﺞترین روش مورد استفاده میباشد در نمودار  1نشان داده شده
است .ﺟمﻊبندی و نتیﺠهگیری نهایی در مﻄالﻌه ﺣاﺿر ،بر اساس
اﻃالعات بدست آمده از ارزیابی مشﺨﺼههای کیفی ماتریﺲ خانه
کیفیت و با توﺟه به مشــﺨﺼههای فنی تﻌریﻒ شده برای آنها به
عنوان بﺨشی از فرایند کلی توسﻌه عملﮑرد کیفیت ،میباشد.
ماتریﺲ خانه کیفیت ابزار اصلﯽ  QFDو شناختهشدهترین فرم
آن مﯽباشد (تﺼویر .)1این ابزار توسﻂ تیمﯽ از رشتههاي مﺨتلﻒ
ﺟهت تبدیﻞ مﺠموعه نیازمنديهاي مشتري ،صداي مشتري، 11
تحقیقات بازار و اﻃالعات مﻌیارهاي فنﯽ به اهداف مهندســﯽ که

تصویر  –1ماتریﺲ خانه کیفیت.
ماخﺬ(Gento et al, 2001) :

نمودار  –2ﻗدم به ﻗدم تکمیﻞ ماتریﺲ خانه کیفیت در پنﺞ مرﺣﻠه.

بایﺴتﯽ در ﻃراﺣﯽ محﺼول ﺟدید رعایت شود ،استفاده مﯽ شود.
به منﻈور تﮑمیﻞ ماتریﺲ خانه کیفیت و بر اســاس نمودار ،2
در اولیــن مرﺣله برای ﺟمﻊ آوری اﻃالعات اولیه و دســتیابی به
خواســتههای کاربران در ارتباط با مبلمان مدارس راهنمایی شهر
تهران ،از روش گمبا  12استفاده شده است .گمبا ،اصﻄالﺣی است
که برای اولین بار در ژاپن به شیوه ﺟمﻊ آوری اﻃالعات که در آن از
منابﻊ صحیﺢ و واﻗﻌی استفاده میشود ،اتالق گشته است (Mazur,
 .)1996aروش گمبا به نوعی داشتن تﺠربه واﻗﻌی است ،تﺠربهای
که ﺣضور در محﻞ و نوع اســتفاده از محﺼول ،ارتباط رو در رو با
کاربران محﺼول و دســتیابی به اﻃالعاتی دست اول در ارتباط با
مشــﮑالت موﺟود ،نیازها و خواستههای کاربران را شامﻞ میشود
ﭼرا که از اهداف اساسی روش توسﻌه عملﮑرد کیفیت ،دستیابی به
تمامی خواســتههای ممﮑن در ارتباط با موﺿوع پﮋوهﺶ است .در
برخی از مﻄالﻌات بر ﺣﺴــﺐ نیاز تﻌداد دوازده بار ﺣضور در محﻞ
و مشــاهده محﺼول در ﺣال استفاده گزارش شده است (Mazur,
 .)1996aدر مﻄالﻌه ﺣاﺿر نیز ،اﻃالعات مورد نیاز بدون واســﻄه
و بﻄور مﺴــتقیم از ﻃریﻖ مﺼاﺣبه با 160نفر از دانﺶآموزان در
دو مدرســه راهنمایی دخترانه و یﮏ مدرســه راهنمایی پﺴرانه
در مناﻃﻖ مﺨتلﻒ شــهر تهــران ،و ﺟمﻊآوری نﻈــرات آنها از
ﻃریﻖ پرسشــنامه (شامﻞ بﺨﺶ مشــﺨﺼات دانﺶآموز و بﺨﺶ
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نﻈرات) ﻃی ﭼندین ﺟلﺴــه ﺣضور در مدرســه ،گردآوری شد.
موارد پرســﺶ شــده در ارتباط با مشــﮑالت موﺟــود ،نیازها و
خواســتههای دانﺶآموزان در ارتباط با میز و صندلیهای مورد
اســتفاده خود بوده است .برای دستیابی به نﻈرات کامﻞ و ﺟامﻊ
در ارتبــاط با نیازها و خواســتههای دانﺶ آموزان ،بﺨﺶ نﻈرات
بدون بیان کردن هر گونه پرســﺶ و به صورت باز ،به دانﺶآموز
اراﺋه گردید .با اســتفاده از مرﺣله گمبا 182 ،خواســته منحﺼر
بفــرد از دانﺶآموزان در ارتباط با میــز و صندلی مدارس ،گرد
آوری شد (مرﺣله  1در نمودار  .)2برای اﻃمینان بیشتر از اینﮑه
تمامی خواســتهها و نیازها شناسایی شــده است 182 ،خواسته
بدستآمده توسﻂ ﺟدول ندای مشتری ،مورد ارزیابی مﺠدد ﻗرار
گرفت و در پی آن تﻌداد  8خواســته به لیﺴــت ،اﺿافه گشــت.
پــﺲ از ایﺠاد هماهنگی میان فرم ﻇاهری خواســتههای کیفی،
با اســتفاده از نمودار عوامﻞ وابﺴته ،13این خواستهها دستهبندی
شــدند .این کار عالوه بر ایﺠاد هماهنگی و ســهولت شناسایی و
دسترســی به آنها ،موﺟﺐ دستیابی به خواستههای از ﻗلم افتاده
نیز میشود .نمودار عوامﻞ وابﺴته این ﻗابلیت را دارد تا با بررسی
خواســتههایی که نزدیﮑی باﻻیی از نﻈر مﻌنا و کاربرد با یﮑدیگر
دارنــد ،آنها را در یــﮏ گروه ﻗرار داده و برای هــر گروه عنوانی
انتﺨاب شود .اهمیت گروهبندی در روش توسﻌه عملﮑرد کیفیت،
کاســتن از تﻌداد خواســتههای کیفی میباشد .در این روش هر
یﮏ از  200خواسته بر روی کارت کوﭼﮑی نوشته و بر روی میز
جدول  –1ﮔروهبندی خواستههای کیفی و اولویتدهی آنها.

ﻗرار داده شد .خواستههایی که از نﻈر مفهوم نزدیﮑی بیشتری با
یﮑدیگر داشتند شناسایی شده و در یﮏ گروه ﻗرار گرفت .پﺲ از
گروهبندی تمامی خواستهها برای هر گروه یﮏ سر تیتر انتﺨاب
شد .در واﻗﻊ سر تیتر فﺼﻞ مشترك خواستههای موﺟود در یﮏ
گروه میباشــد .به عنوان مﺜال سر تیتر " ابﻌاد مناسﺐ صندلی"
برای خواستههایی همچون " ،عرض صندلی کم نباشد" " ،ﻃول
صندلی کم نباشــد" " ،دانﺶآموزان از هم فاصله کافی داشــته
باشند" و خواستههایی دیگر با همین مفهوم ،در نﻈر گرفته شده
اســت .با این روش در نهایت تﻌداد  200خواسته کیفی ،توسﻂ
نمودار عوامﻞ وابﺴته در  28گروه دسته بندی شدند (ﺟدول .)1
از آنﺠا که تﻌداد  28گروه بدســت آمده از خواستهها و نیازهای
دانﺶآموزان به ﺟهت محاسبات پیچیده ،ممﮑن است دﻗت و صحت
ارزیابی را در ماتریﺲ خانه کیفیت ،دﭼار مشﮑﻞ سازد از روش تحلیﻞ
عاملی 14برای کاهﺶ دادهها ،استفاده شد .بدین منﻈور با استفاده از
سیﺴتم امتیاز دهی رتبهای ( 1خواسته کم اهمیت) تا ( 5خواسته با
اهمیت باﻻ) توسﻂ دانﺶآموزان درﺟه اهمیت  28گروه دسته بندی
شده مشﺨﺺ شد و به استناد نتایﺞ بدست آمده از روش تحلیﻞ عاملی
تﻌداد خواســتههای کیفی از  28مورد به  13خواسته کاهﺶ یافت
(ﺟدول  .)2خواستههای کیفی بدست آمده از تحلیﻞ عاملی مﺠددا ً
در مرﺣلهی بﻌدی و ﻃی ﺣضور در مدرســه ،توســﻂ کاربران مورد
ارزیابی ﻗرار گرفت تا درﺟه اهمیت نهایی هرخواسته که میبایﺴت
در ماتریﺲ خانه کیفیت لحاظ شــود ،مشﺨﺺ گردد .در ﺟدول ،2
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ترتیﺐ این خواســتهها بر اساس الویت خاصی نبوده است .با توﺟه
به اینﮑه هر خواســته کیفی میباید به شﮑﻞ یﮏ ویﮋگی مﻄلوب از
نﻈر کاربر بیان شود ،ﺿمن ایﺠاد هماهنگی ﺟهت سهولت در ارزیابی
ماتریﺲ ،خواستهها در دو بﺨﺶ ﺟداگانه مربوط به صندلی و میز به
جدول  –2خواستههای کیفی پﺲ از تحﻠیﻞ ﻋامﻠی و اولویتدهی آنها.

جدول  –3مراﺣﻞ ترسیم ماتریﺲ خانه کیفیت.

ماخﺬ) :رﺿایی و دیﮕران(50 ،1380 ،

ﻃور مﺴتقیم به ماتریﺲ خانه کیفیت ،بﺨﺶ "ﭼهها  "15انتقال یافت.
پﺲ از انتقال دادههای بدست آمده به ماتریﺲ خانه کیفیت ،به
ترتیﺐ ستونهای بﻌدی در بﺨﺶ افقی ماتریﺲ محاسبه و تﮑمیﻞ
شــدند .در ﺟدول  ،3مراﺣﻞ ترســیم و تﮑمیــﻞ اﻃالعات ﻻزم در
ماتریﺲ خانه کیفیــت ،ورود دادههای مربوط به درﺟه اهمیت هر
کدام از خواستههای کیفی ،ماتریﺲ ارزیابی رﻗبا ،16ارزیابی ،مقایﺴه
و امتیازدهی به محﺼول موﺟود و محﺼول رﻗیﺐ ،اهداف ،نﺴــبت
بهبود ،نﮑات فروش (ﺿریﺐ تﺼحیﺢ) ،وزن مﻄلﻖ و وزن نﺴبی ،ﻗدم
به ﻗدم عنوان شده است .در ارتباط با محﺼول رﻗیﺐ باید به این نﮑته
اشاره کرد که در مﻄالﻌه ﺣاﺿر پﺲ از بررسی بازار و نمونههای موﺟود
داخلی و خارﺟی ،یﮏ محﺼــول به عنوان محﺼول رﻗیﺐ انتﺨاب
شــد که از لحاظ فرم ،عملﮑرد ،ارگونومی و موارد دیگر در وﺿﻌیت
بهتری نﺴبت به محﺼول موﺟود ﻗرار داشت .در نهایت با وارد کردن
تمامی اﻃالعات ماتریﺲ خانه کیفیت تﮑمیﻞ میگردد (تﺼویر.)2
در اینﺠا باید به این نﮑته اشاره کرد که در ترﺟمه مشﺨﺼههای
کیفی یا کیفیتهای مﻄلوب به مشــﺨﺼههای فنی یا مﻌیارهای
عملﮑرد ،میبایﺴــت برای هر یﮏ از مشﺨﺼههای کیفی ﺣداﻗﻞ
یﮏ مشﺨﺼه فنی در نﻈر گرفته شود .مﻌیارهای عملﮑرد در واﻗﻊ
راه ﺣﻞهای پیشــنهادی برای کیفیتهای مﻄلوب یا ﭼگونهها،17
میباشــند .تﺼمیمگیری و انتﺨاب مﻌیــار عملﮑرد کار گروهی و
مﺴتلزم صرف وﻗت و دﻗت فراوان میباشد .در پﮋوهﺶ ﺣاﺿر نیز
تﻌیین مشﺨﺼههای فنی پﺲ از تﻌیین توسﻂ نگارندگان و مشاوره
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تصویر  –2ماتریﺲ خانه کیفیت در پژوهش ﺣاﺿر.

با کارشناســان با تﺨﺼﺺهای مورد نیاز (اساتید دانﺶ ارگونومی،
کارشــناس تحقیقات سازمان نوسازی ،توســﻌه و تﺠهیز مدارس
کشور ،تولید کننده مبلمان آموزشــی) ،به ماتریﺲ خانه کیفیت
منتقﻞ شدند که در انتها با بررسی ارتباط میان مشﺨﺼههای کیفی
و مشﺨﺼههای فنی ماتریﺲ خانه کیفیت تﮑمیﻞ گشت.

بحﺚ و تحﻠیﻞ نتایﺞ
هدف کلی استفاده از روش توسﻌه عملﮑرد کیفیت ،دستیابی به
نﮑات کلیدی است که ماتریﺲ خانه کیفیت آنها را آشﮑار میکند.
ارزیابی ماتریﺲ خانه کیفیت فرآیندی است که منﺠر به راهﮑارهایی
در ارتباط با ﻃراﺣی محﺼول میشــود .استفاده از این روش ﭼرخه
توسﻌه محﺼول ،ریﺴﮏ توسﻌه محﺼول و ﻗیمت محﺼول را کاهﺶ
میدهــد در عین ﺣال کیفیت محﺼول و ﻗــدرت رﻗابت در بازار را
افزایــﺶ میدهــد(. )Qu, 2000, 52; Liu and Zhang, 2000, 1
همانگونه که در بﺨﺶ " ارزیابی محﺼول و رﻗبا در بازار" مشــاهده
میشود ،مبلمان مورد اســتفاده در ﺣال ﺣاﺿر در ارتباط با تمامی
خواســتههای کیفی و اهداف فنی مﻄرح شده ،در سﻄﺢ پایینتری
نﺴــبت به محﺼول برتر ﻗــرار دارد .این نﮑته نشــان دهنده لزوم
توﺟه ســریﻊ و اساســی به این بﺨﺶ از آموزش کشــور میباشد.
بــا توﺟه به مقادیر خواســتههای کیفــی در ماتریﺲ خانه
کیفیت ،مشــاهده میشود که خواســتههای »مناسﺐ برای تﮑیه

دادن«» ،عدم کﺜیﻒ شدن وسایﻞ همراه«» ،راﺣت بودن نیمﮑت« و
»فضای کافی ﺟامیز« به ترتیﺐ با اعداد  12/9 ،16/5 ،25/8و 12/4
بیشترین درصد وزن نﺴبی را به خود اختﺼاص دادهاند .این موﺿوع
نشاندهنده اهمیت باﻻتر این ﭼهار خواسته نﺴبت به خواستههای
دیگر میباشد .در واﻗﻊ نامناســﺐ بودن شرایﻂ تﮑیهدادن ،موﺟﺐ
شده است تا دانﺶآموزان توﺟه بیشتری را نﺴبت به این موﺿوع از
خود نشان دهند و این نﮑته بیانگر لزوم توﺟه هر ﭼه بیشتر به این
مﺴئله میباشد .اﻏلﺐ میز و نیمﮑتها یا صندلیهای مورد استفاده
در مدارس تهران در ﺣــال ﺣاﺿر ،فاﻗد تﮑیهگاه و همچنین محﻞ
نشﺴتن راﺣت میباشند به ویﮋه در مواردی که از نیمﮑتهای دو یا
سه نفره استفاده میشود و همین موﺿوع موﺟﺐ نارﺿایتی فراوان
دانﺶآموزان نﺴــبت به راﺣت بودن مبلمان شــده است .بنابراین
میتوان گفت در ﻃراﺣی میز و صندلی یا نیمﮑت مدارس ،مهمترین
عاملی که میبایﺴــت بــدان توﺟه ویﮋه نمود ،راﺣــت بودن برای
نشﺴتن است .نبود فضای مناســﺐ ﺟهت ﻗراردادن وسایﻞ همراه
باعﺚ شــده است که عامﻞ "عدم کﺜیﻒ شــدن وسایﻞ همراه" در
رتبهی دوم بیشترین درصد وزن نﺴبی ﻗرار گیرد و به همین ترتیﺐ
عامﻞ "فضای کافی ﺟامیز" که در رتبهی ﭼهارم بیشــترین درصد
وزن نﺴبی ﻗرار دارد این مورد را تﺄیید میکند.
در مدارس شــهر تهــران ،میز و صندلیهای مورد اســتفاده به
ﻃور مﻌمول یا فاﻗد محﻞهایی برای وســایﻞ همراه میباشــند و یا
این محﻞها به خاﻃر عواملی ﭼون دسترســی دشوار و ﺟمﻊ شدن
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زباله و یا اتﺼاﻻت تیز و برنده ،مورد استفاده ﻗرار نمیگیرند .بنابراین
میبایﺴت راهﮑار مناسبی را در ﺟهت این خواسته دانﺶآموزان اراﺋه
نمود " .ارتفاع مناسﺐ میز"" ،ســهولت باز و بﺴته شدن ﺟامیز"،
"ارتفاع مناســﺐ نیمﮑت" و "عدم آســیﺐ زدن به بدن و لباس" به
ترتیﺐ با وزنهای نﺴــبی  4/9 ،5 ،6/6و  4/1در درﺟه دوم اهمیت
ﻗرار میگیرند .در این خﺼوص تفاوت ابﻌاد بدنی در سنین گروه هدف
پروژه نارﺿایتیهای شدیدی نﺴبت به کوتاه بودن یا بلند بودن سﻄﺢ
میز برای تﻌــدادی از دانﺶآموزان به همراه دارد .بنابراین به عنوان
پیشنهاد مناسﺐ در زمینه خواسته مذکور ،میتوان مبلمانی با ﻗابلیت
تنﻈیم ارتفاع صندلی و میز اراﺋه نمود .به ﻃور کلی و با توﺟه به ﺟمﻊ
آوری اﻃالعات مبنی بر نیازها و خواستههای دانﺶآموزان از ﻃریﻖ
روش توسﻌه عملﮑرد کیفیت و همچنین تحلیﻞ دادههای ماتریﺲ
خانه کیفیت ،مهمترین راهﮑارهای عملی برای ایدهپردازی و ﻃراﺣی
میز و نیمﮑت مناسﺐ به ترتیﺐ اولویت ،در ﺟدول  4اراﺋه شده است.

جدول  –4پیشنهادات ﻃراﺣی برای انعکاس خواستههای دانش آموزان.

نتیجه
امروزه اســتفاده از روش گﺴــترش عملﮑرد کیفیت به عنوان
ابزاری مﻌتبر برای ایﺠاد ارتباط بین انتﻈارات مشتری به رسمیت
شناخته شده است ،ﭼرا که  QFDﻗادر به اراﺋه راه ﺣلی همه ﺟانبه
برای مشﮑالت ﻃراﺣی محﺼول میباشد و این راهﺣﻞها از مرﺣلهی
برنامهریزی ﻃراﺣی تا فﻌالیتهای خاص را شامﻞ میشود .با توﺟه
به اهمیت و ﺟایگاه دانﺶآموزان به عنوان افرادی که بیشترین نقﺶ
را در ارتقای ســﻄﺢ آموزش کشــور ایفا میکنند ،تاکنون فﻌالیت
پایهای در زمینه توﺟه دﻗیﻖ و موشﮑافانه به خواستههای آموزشی
آنها نشده است .مشارکت فﮑری دانﺶآموزان در ارتباط با امﮑانات
آموزشــی مورد نیازشان ،میتواند موﺟبات اراﺋه امﮑانات مناسﺐ از
ســوی مﺴــئولین و در نتیﺠه رﺿایتمندی دانﺶآموزان گردد .در
پﮋوهﺶ ﺣاﺿر به کمﮏ یﮏ روش مناسﺐ اﻏلﺐ نیازها و خواستههای
دانﺶآموزان در ارتباط با میز و صندلی مدارس گردآوری گشــته و
مورد ارزیابی ﻗرار گرفت .استفاده از روش گﺴترش عملﮑرد کیفیت
در ﻃراﺣی مبلمان مدارس ،موﺟﺐ افزایﺶ میزان هماهنگی ﻃرح
اراﺋه شده با خواستههای دانﺶآموزان گردیده است ﭼرا که شناخت
دﻗیﻖ و نﺴبتاً ﺟامﻊ نیازها و خواستههای دانﺶآموزان امﮑان اراﺋه
راهﮑارهای فنی و راه ﺣﻞهای عملﮑردی دﻗیﻖ را در راستای بهبود
میز و صندلیهای مورد استفاده در ﺣال ﺣاﺿر ،فراهم نموده است.

مﻄالﻌــه صورت گرفته نشــان داد که خواســتههای دانﺶآموزان
در ارتباط با مبلمان مورد اســتفاده آنها ،در بیشــتر موارد شــامﻞ
نیازهای مربوط به ابﻌاد و اندازه و عملﮑرد بوده و در موارد مﻌدودی
به مشــﺨﺼههای ﻇاهری محﺼول توﺟه نشــان داده شــد و این
موﺿوع نشــاندهنده سﻄﺢ کیفی پایین میز و نیمﮑتها و یا میز و
صندلیهای مورد استفاده در کالسهای درس مﻌلم محور مدارس
در ﺣال ﺣاﺿر میباشد .با توﺟه به موارد اشاره شده در ﻗﺴمت بحﺚ
و تحلیﻞ نتایﺞ این مﻄالﻌه ،میتــوان به ﺿرورت توﺟه به مواردی
ﭼــون راﺣت بودن تﮑیه گاه و نشــیمن و ابﻌــاد میز و صندلی یا
نیمﮑت ،پی برد و برای بهبود وﺿﻌیت موﺟود در ابتدا به دنبال اراﺋه
راه ﺣﻞ برای مشﮑالتی از این دست بود .راهﮑارهایی که در نهایت با
باﻻ بردن میزان راﺣتی دانﺶآموزان دراستفاده از میز و صندلیهای
ﻃراﺣی شده و در نتیﺠه افزایﺶ عالﻗمندی آنها به کالس درس و
مدرســه ،نقﺶ مهمی را در سالمت ﺟﺴمی و روﺣی دانﺶآموزان
ایفا میکنند .استفاده از گﺴــترش عملﮑرد کیفیت بدلیﻞ دﻗت و
صحت دادههای بدســت آمده از آن ،میتواند روش مناسبی برای
ارتقای سﻄﺢ کیفی آموزش در کشور گردد .بنابراین میتوان از آن
در ﻃراﺣی امﮑانات آموزشی دیگر از یﮏ سو و برنامهریزی و اﺟرای
برنامههای آموزشی از سوی دیگر استفاده نمود.

پینوشتها
Quality Function Deployment.
House of Quality.
Design Process.
Qualitative Characteristics.
Technical Characteristics.
Customer Satisfaction.

1
2
3
4
5
6

7 Product Development Cycle.
8 Puritan Bennett.
9 16 Matrix Method.
10 QFD Roadmap.
11 Voice of Customer.
12 Going to Gemba.

76
1394  بهار،1 شماره،20ی دوره
 هنرهای تجسم-نشریههنرهای زیبا

in the design phase of an apartment construction project, Paper
presented at IGLC-7, 26-28 July 1999, University of California,
Berkeley, CA, USA, 357-368.
Gento, A. M., Minambres, M.D., Redondo, A. and Perez, M.E
2001
)
(, QFD Application in a Service Environment: A New Approach in Risk Management in a University, Operational Research, An International Journal, 1 )2(, 115-132.
Gonzalez, M )2001(, QFD: A Road to Listening to Customer
Needs, 1st ed, Mexico: McGraw-Hill, 42-50, 69-77, 107-126.
Gonzalez, M., Quesada, G., and Bahill, T )2003(, Improving Product Design Using Quality Function Deployment: The
School Furniture Case in Developing Countries, Quality Engineering, 16)1(, 47– 58.
Haapalainen, M., Kivisto-Rahnasto, J., and Mattila, M )2000(,
Ergonomic design of non-powered hand tools: An application of
quality function deployment )QFD(, Occupational Ergonomics 2
)3(, 179-190.
Kahraman, C., Ertay, T. and Buyukozkan, G )2006(, A Fuzzy
Optimization Model for QFD Planning Process Using Analytic
Network Approach, European Journal of Operational Research,
171)2(, 390-411.
Li, M )2012(, The Extension of Quality Function Deployment
Based on 2-Tuple Linguistic Representation Model for Product
Design under Multigranularity Linguistic Environment, Hindawi
Publishing Corporation, Mathematical Problems in Engineering,
Volume 2012, 1-18.
Liu, E. and Zhang, L )2000(, Quality Function Deployment
Theories and Methods-Review on research progress, System
Engineering, Vol.18, Feb.2000, 1-5.
Mazur, G )1996b(, The Application Quality Function Deployment )QFD( to Design a Curse in Total Quality Management )TQM( at the University Michigan College of Engineering,
)1996(, Paper presented at International Conference on Quality,
ICQ ‘96- Yokohama, Japan, JUSE, October, 15-18.
Mazur, G )1996a(, Voice of Customer Analysis: A Modern System of Front-End QFD Tools, with Case Studies, Paper presented
at Proceeding of AQC 1997, Orlando, May 5-7, 1997, ASQC.
QFD Institute )2008(, QFD: Transactions from the Twentieth
Symposium on Quality Function Deployment, Santa Fe, NM,
October 24.
Qu, L )2000(, Review on Quality Function Deployment Technology and Application, Journal of Industrial Engineering, 14, 52-60.
Quesada, G )1997(, Design of Quality Strategies Focused on
Customer Service )ECSEC(, Unpublished dissertation, Cartago,
Costa Rica Institute of Technology of Costa Rica, 50-57.
Terninko, J )1997(, Step-by-Step QFD: Customer- Driven
Product Design, St. Lucie press, Nottingham, 1-180.
Utne, I. B )2009(, Improving the Environmental Performance
of the Fishing Fleet by Use of Quality Function Deployment
)QFD(, Journal of Cleaner Production, 17)8(, 724-731.
Verma, D., and Knezevic, J )1996(, A Fuzzy weighted wedge
mechanism for feasibility assessment of system reliability during
conceptual design, Fuzzy Sets and Systems, 83 )2(, 179-187.

13
14
15
16
17

Affinity Diagram.
Factor Analysis.
What’s.
Competitor Evaluation Matrix.
How’s.

فهرست منابﻊ
 سید، هاشمی و ﺟواهری، عﻄری و اﺣمد، سید علی و ابراهیمی،اسماعیلی
 بررسی تناســﺐ ارگونومی میز و نیمﮑت مدارس با برخی،)1386( علی اکبر
 مﺠموعه مقاﻻت ششمین همایﺶ بین،اندازههای آنتروپومتری دانﺶ آموزان
.4-6  صﺺ، ایران، ﺟزیره کیﺶ،المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
 بررسی،)1384(  ﺣﺴن، نایینی، هاشــم و صادﻗی، مهدی و مﺴــدد،خرم
 ﻃرح،)اســتانداردهای تﺠهیزات مدارس( با تاکید بر میــز و صندلی مدارس
 توسﻌه و تﺠهیز،پﮋوهشــی دانشــگاه علم و صنﻌت ایران و سازمان نوســازی
. ﺟلد اول،مدارس کشور
 اســتفاده از گﺴــترش عملﮑرد،)1392(  مهدی، زهرا و کلهر،داوود پــور
) به منﻈور انﻌﮑاس خواســتهها و تمایالت مردمی در فضاهایQFD( کیفیت
 مﺠله مﻌماری و شهرسازی، بوستان مهدی در شهر ﻗم: نمونه موردی،شهری
.209-222  صﺺ،11  شماره،آرمان شهر
QFD ،)1380(  محمد، ﺣمیدرﺿا و هوشــیار، کامران و آشــتیانی،رﺿایی
 انتشــارات،رویﮑردی مشــتری مدار به ﻃرح ریزی و بهبود کیفیت محﺼول
. تهران،آتنا
 ویﮋگیهای فیزیﮑی و،)1386 (  اﺣمدرﺿا، عشــرت و نﺼر اصفهانی،زمانی
فرهنگی فضاهای آموزشــی دوره ابتدایی ﭼهار کشــور پیشرفته ﺟهان از دید
، 6  ســال، فﺼلنامه نوآوریهای آموزشــی،دانﺶآموزان ایرانی و والدین آنها
.84-55  صﺺ،23 شماره
، فضاهای آموزشی از دیدگاه روانشناسی محیﻂ،)1376(  شهرناز،مرتضوی
. توسﻌه و تﺠهیز مدارس کشور،انتشارات سازمان نوسازی
 ابزاری برای انتقال صدای مشتری،)1382(  زهرا، علیرﺿا و داوری،منﺼوری
.72-91  صﺺ،3  شماره، شیخ بهایی،QFD به فرایند ﻃراﺣی و توسﻌه محﺼول
 تﻌیین مشــﺨﺼههای آتروپومتریﮏ استاتیﮑی،)1375(  رمضان،میرزایی
 سال استان سیﺴتان و بلوﭼﺴتان به منﻈور18 -6 دانﺶآموزان پﺴــر شهری
، فﺼﻞنامه مدرســه نو،ﻃراﺣی تﺠهیزات آموزشــی بر مبنای اصول ارگونومی
.39-36 ،7  شماره، توسﻌه و تﺠهیز مدارس کشور،انتشارات سازمان نوسازی
Akao, Y )1990(, Quality Function Deployment: Integrating
Customer Requirements into Product Design, Translated by
Glenn Mazur Cambridge, MA, Productivity Press, 1-15.
Akao, Y )1994(, “Recent approach of quality function deployment,” In QFD: The customer-driven approach to quality planning and development, edited by Mizuno, S., and Akao, Y, Asian
Productivity Organization, Tokyo, 25-216.
Brotchner, J., and Mazur, G )1999(, Brand engineering using
Kansei Engineering and QFD, QFD Institute, 1-24.
Carnevalli, J. A. and Miguel, P. C. )2008(, Review, Analysis
and Classification of the Literature on QFD - Types of Researche, Difficulties and Benefits, International Journal of Production Economics, 114)2(, 737-754.
Celik, M., Cebi, S. and Kahraman, C., Er, I. D )2009(, An Integrated Fuzzy QFD Model Proposal on Routing of Shipping Investment Decisions in Crude Oil Tanker Market, Expert Systems
with Applications, 36)3, Part 2(, 6227-6235.
Gargione, L.A )1999(, Using quality function deployment )QFD(

