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امروزه تی شرت ها نه تنها به عنوان یک جزء کالسیک از پوشش هستند، بلکه مشابه یک بوم خالی برای هنرمندان و کارآفرینان عمل 
می کنند. به این دلیل چاپ روی تی شرت به یک تجارت مشهور تبدیل شده است. جامعه ی مورد نظر در این پژوهش که از نظر ماهیت 
کاربردی و روش پیشبرد آن توصیفی-تحلیلی می باشد کلیه ی مصرف کنندگان تی شرت در شهر مشهد می باشند. عالوه بر سواالت 
تنظیم شده در پرسشنامه، برای شناسایی الزامات فنی محصول از روش مصاحبه ی حضوری با خبرگان چاپ تی شرت نیز استفاده شد. 
در این پژوهش، ابتدا خانه ی کیفیت مطابق فرآیند 6 مرحله ای، بر اساس میانگین نتایج هر الزام )خواسته(، تکمیل گردید و در نهایت 
اولویت بندی خواسته های برتر و در نتیجه اولویت بندی الزامات فنی ضروری و مهم تر جهت توصیه به کارگاه ها و شرکت های چاپ ارائه 
گردید. نتایج نشان داد استفاده از رنگ طبیعی، به کار بردن رنگ سال، گارانتی چاپ، تنوع تکنیک های چاپ و طراحی های سه بعدی 
که همگی الزام انگیزشی هستند، اولویت های برتر خواسته های مشتریان تی شرت است بنابراین صاحبان صنایع و کارگاه های چاپ، باید 
اهتمام بیشتری نسبت به برآورده شدن نیازهای انگیزشی به خرج دهند زیرا رضایت باالیی را در مصرف کنندگان ایجاد کرده و در فروش 

محصوالت خود نیز موفق تر خواهند بود.

مقدمه
از جملـــه البســـه ای کـــه بـــه خاطـــر ارزان قیمـــت 
ـــا  ـــد آن ب ـــی و ....تولی ـــبکی، خنک ـــی، س ـــودن، راحت ب
اســـتقبال فراوانـــی روبـــرو شـــده تی شـــرت  اســـت 
کـــه از حـــرف T و واژه ی پیراهـــن تشـــکیل شـــده 
ـــت  ـــده اس ـــه آم ـــن گون ـــف آن ای ـــت ]1[. در تعری اس
ـــگ،  ـــدون رن ـــاده و ب ـــاس س ـــک لب ـــرت، ی ـــه تی ش ک
کـــه آســـتین هایش کوتـــاه و بـــه طـــور معمـــول از 
ـــی آن،  ـــرد اصل ـــردد و کارب ـــد می گ ـــه تولی ـــس پنب جن
پوشـــیدن زیـــر لباس هایـــی حجیم تـــر و ســـنگین تر 
ـــه  ـــوش ک ـــن تن پ ـــه ی ای ـــت ]2[. در تاریخچ ـــوده اس ب
ـــرف  ـــه ح ـــتین هایش ب ـــرم آس ـــباهت ف ـــر ش ـــه خاط ب
ـــده  ـــور آم ـــن ط ـــده ]3[ ای ـــذاری ش ـــرت نامگ T، تی ش

ـــه  ـــش، ب ـــر امروزی ـــا ظاه ـــاس، ب ـــن لب ـــش ای ـــه پیدای ک
قـــرن 19 در اروپـــا بـــاز می گـــردد و  آن را می تـــوان 
تکامـــل یافتـــه ی شـــکل اولیـــه اش، کـــه پوشـــش 
مصرفـــی در بیـــن ســـربازان اروپایـــی در خـــالل 
ـــش از  ـــه پی ـــت. البت ـــود، دانس ـــی اول ب ـــگ جهان جن
ـــر  ـــابه، در زی ـــی مش ـــز پوشش ـــطی نی ـــرون وس آن در ق
لباس هـــای رزم و جنـــگ اســـتفاده می گردیـــد و 
ـــا  ـــاس ب ـــر تم ـــدن در براب ـــت از ب ـــدف از آن محافظ ه
ـــت   ـــوده اس ـــی ب ـــیدنی جنگ ـــزی پوش ـــش های فل پوش
]4[. در جنـــگ جهانـــی دوم نیـــز ارتـــش و نیـــروی 
ـــه  ـــا ب ـــود و ی ـــرم خ ـــر یونیف ـــکا، آن را زی ـــی آمری دریای
ـــه  ـــی ک ـــا زمان ـــد، خصوص ـــرف می کردن ـــی مص تنهای
ـــتند ]5[. در  ـــش داش ـــت در پی ـــخت و پرفعالی روزی س



ارزیابی کیفی تکنیک های چاپ به کار رفته در تی شرت ها ... سودابه مالک و سید محمود طباطبایی

61مجله علمي - علوم و فناوري نساجي و پوشاک،  دوره 9، شماره 2، شماره پیاپی 34، تابستان 1399

ـــود  ـــارن ب ـــردن، مق ـــت م ـــوان دوره ی پس ـــل ج ـــگ نس ـــان فرهن می
ــری  ــت ارزان، تعویض پذیـ ــرت. قیمـ ــت تی شـ ــان محبوبیـ ــا زمـ بـ
و تنـــوع، چیـــزی بـــود کـــه جامعـــه ی جدیـــد مصرف گـــرا بـــر آن 
ـــود دارا  ـــات را در خ ـــن خصوصی ـــی ای ـــرت تمام ـــی زد و تی ش ـــه م تکی
ـــود. تولیـــد آن رفتـــه رفتـــه مـــورد توجـــه طراحـــان و تولیدکننـــدگان  ب
ـــتفاده  ـــد، اس ـــای جدی ـــا طراحی ه ـــه و ب ـــرار گرفت ـــد ق ـــاک و م پوش
ـــذر  ـــد. در گ ـــراه ش ـــاپ هم ـــت چ ـــوع و ورود صنع ـــای متن از پارچه ه
ـــت،  ـــن صنع ـــه ای ـــد ب ـــای جدی ـــا و تکنیک ه ـــز ورود روش ه ـــان نی زم
موجـــب گســـتردگی آن در ایـــن حـــوزه شـــده کـــه می بایســـت از 
ـــا  ـــق ب ـــا مطاب ـــردد ت ـــی گ ـــت بررس ـــی کیفی ـــاخص های ارزیاب ـــر ش نظ
ـــد.  ـــته باش ـــز داش ـــتانداردهای الزم را نی ـــوده و اس خواســـت مشـــتری ب
ـــد،  ـــت می کنن ـــرت فعالی ـــد تی ش ـــر تولی ـــه در ام ـــی ک تولیدکنندگان
بـــه خوبـــی می داننـــد کـــه چـــاپ روی تی شـــرت فاکتـــور بســـیار 
ـــرا  ـــد، چ ـــاب می آی ـــه حس ـــازار ب ـــتر در ب ـــروش بیش ـــرای ف ـــی ب مهم
ـــترش  ـــال گس ـــی در ح ـــای مختلف ـــا روش ه ـــر روز ب ـــر ه ـــن ام ـــه ای ک
ـــه ی چـــاپ  ـــده در زمین ـــی از طـــرح و نقـــش و ای ـــه دریای اســـت و روزان
ـــب  ـــرت را از ترکی ـــود. تی ش ـــه می ش ـــن حرف ـــازار ای ـــرت وارد ب تی ش
پنبـــه بـــا دیگـــر انـــواع پارچـــه نظیـــر پلی اســـتر  و االســـتین  و ... 
ـــار  ـــی را در اختی ـــدام امکانات ـــر ک ـــه ه ـــرد، ک ـــد ک ـــوان تولی ـــز می ت نی
ـــداد کار و  ـــه، تع ـــگ پارچ ـــس و رن ـــور کل جن ـــه ط ـــذارد ]6[. ب می گ
ـــه باعـــث می شـــوند در  ـــی هســـتند ک ـــه عوامل ـــزان ســـرمایه از جمل می
ـــزد. در  ـــه آب ن ـــدار ب ـــرده و بی گ ـــر ک ـــی فک ـــاپ کم ـــاب روش چ انتخ
ـــاال  ـــت ب ـــا کیفی ـــر، ب ـــاپ متفاوت ت ـــه از چ ـــی ک ـــان محصول ـــن می ای
و در عیـــن حـــال از قیمـــت تمـــام شـــده ی پایین تـــری برخـــوردار 
ـــهم  ـــرده و س ـــب ک ـــیار جل ـــتری را بس ـــه مش ـــد توج ـــت، می توان اس
ـــازار را از آن خـــود کنـــد. هـــدف از انجـــام ایـــن پژوهـــش،  بیشـــتری از ب
اســـتفاده از تکنیـــک گســـترش عملکـــرد کیفیـــت  و کانـــو  در تعییـــن و 
ـــورد  ـــی م ـــرایط چاپ ـــن ش ـــادی و بهتری ـــی و اقتص ـــدی کیف اولویت بن
ـــل  ـــرای نی ـــه ب ـــی اســـت ک ـــا طـــرح چاپ انتظـــار مشـــتریان تی شـــرت ب
ـــن هـــدف از تکنیـــک گســـترش عملکـــرد کیفیـــت کـــه روشـــی  ـــه ای ب
ـــر اســـاس  ـــرای تولیـــد یـــک محصـــول جدیـــد ب اســـت سیســـتماتیک ب
ترجمـــه ی نیازهـــای مشـــتری توســـط ســـازمان، اســـتفاده شـــده اســـت  
ـــتریان  ـــارات مش ـــته ها و انتظ ـــدا خواس ـــه ابت ـــورت ک ـــن ص ـــه ای ]7[. ب
از محصـــوالت، در مشـــخصه ها و نیازهـــای طراحـــی و فنـــی، بـــه 
کمـــک چارچـــوب کاری خانـــه ی کیفیـــت اولویت بنـــدی می شـــود. 
ـــا،  ـــت آنه ـــه ی اهمی ـــتریان و درج ـــته های مش ـــن خواس ـــس از تعیی پ
ــته ها  ــن خواسـ ــا ایـ ــط بـ ــی مرتبـ ــی و فنـ ــخصه های طراحـ مشـ
ـــه  ـــنا ب ـــان آش ـــک کارشناس ـــه کم ـــا ب ـــن آنه ـــاط بی ـــن و ارتب تعیی
ــود. در  ــخص می شـ ــرت ها مشـ ــاپ تی شـ ــی و چـ ــد طراحـ فرآینـ
ـــته و  ـــل گش ـــتریان تکمی ـــه مش ـــوط ب ـــت مرب ـــه ی کیفی ـــه خان ادام
مشـــخصه های طراحـــی و فنـــی برتـــر و صرفـــه ی اقتصـــادی بـــه 
ـــه نظـــرات گـــروه  ـــه ی کیفیـــت و وزن دادن ب ـــج نهایـــی خان کمـــک نتای
مشـــتریان تعییـــن می شـــود. عـــالوه بـــر آن پیشـــنهادات موثـــر و 
ـــد شـــد. ـــه خواه ـــدی مشـــتریان، ارائ ـــش رضایتمن ـــرای افزای ـــد ب کارآم

1- اهميت و تاثير نقوش چاپی بر روی تی شرت
ـــدی  ـــای کالب ـــر ویژگی ه ـــالوه ب ـــری، ع ـــر هن ـــک اث ـــا ی ـــه ب در مواجه
و ظاهـــری اثـــر، درک و شـــناخت ابعـــاد فرافیزیکـــی اثـــر اهمیـــت 
قابـــل مالحظـــه ای دارد [8]. امروزه یكي از هنرهایي كه نیاز به به 
مطالعات جدي و وسیع دارد نقش پارچه است. داشـــتن پارچه هـــای 
ـــه  ـــت ک ـــرادی اس ـــه ی اف ـــته های هم ـــی از خواس ـــگاردار یک ـــش و ن نق
ـــاپ  ـــته چ ـــد. در گذش ـــت می دهن ـــود اهمی ـــش خ ـــه پوش ـــاز ب از دیرب
ـــورت  ـــه ص ـــد پارچ ـــای تولی ـــط کارخانه ه ـــا توس ـــه تنه ـــر روی پارچ ب
ـــت  ـــی نداش ـــل و تصرف ـــتریان در آن دخ ـــلیقه ی مش ـــت و س می گرف
ـــه،  ـــاپ روی پارچ ـــد چ ـــتگاه های جدی ـــش دس ـــا پیدای ـــروزه ب ـــا ام ام
امـــکان طراحـــی پارچه هایـــی بـــا نقـــوش مـــورد نظـــر مشـــتریان فراهـــم 
ـــه امـــروز ســـهم  ـــا ب شـــده اســـت. از جملـــه البســـه ای کـــه از گذشـــته ت
ـــت  ـــاص داده اس ـــود اختص ـــه خ ـــاک را ب ـــد و پوش ـــازار م ـــی از ب بزرگ
ـــاپ- ـــا چ ـــوع ب ـــای متن ـــواره در طراحی ه ـــه هم ـــت ک ـــرت اس تی ش

ـــر از  ـــر روز متفاوت ت ـــد ه ـــن رون ـــردد و ای ـــه می گ ـــاص عرض ـــی خ های
ـــای  ـــرت در زمینه ه ـــد، تی ش ـــر م ـــالوه ب ـــی رود. ع ـــش م ـــل پی روز قب
ـــه  ـــات ک ـــت تبلیغ ـــه در صنع ـــود از جمل ـــتفاده می ش ـــز اس ـــری نی دیگ
امـــروزه یکـــی از بهتریـــن و مناســـب ترین محصوالتـــی اســـت کـــه 
مـــورد توجـــه قـــرار می گیـــرد. چنیـــن بـــه نظـــر می رســـد کـــه 
ـــالدی  ـــه ی 40 می ـــر ده ـــرت در اواخ ـــر روی تی ش ـــام ب ـــتفاده از پی اس

صـــورت گرفتـــه اســـت. قدیمی تریـــن تی شـــرت 
چاپـــی توســـط موسســـه  »اســـموتانیان« تولیـــد شـــده و جهـــت 
ــای  ــی از کاندیدهـ ــوری یکـ ــت  جمهـ ــی ریاسـ ــن انتخاباتـ کمپیـ
نیویورکـــی صـــورت گرفتـــه بـــود ]4[. از ســـوی دیگـــر نوشـــتار و 
گفتـــار روی تی شـــرت، نقـــش میانجیگـــر و واســـط بیـــن مـــد و 
گفتمـــان اجتماعـــی را ایفـــا می کنـــد. یـــک تی شـــرت توانایـــی و 
ـــد.  ـــات می کن ـــتی اثب ـــه درس ـــار ب ـــاط و گفت ـــد را در ارتب ـــت م قابلی
»در هـــر حـــال در زمـــان معاصـــر، تی شـــرت یکـــی از نقش هـــای 
ـــه اش  ـــه نبـــض زمان ـــرده اســـت، ک ـــدا ک ـــد را پی ـــت م اساســـی در صنع
را ثبـــت و ضبـــط می کنـــد« ]9[. ســـو بکهـــام  ، پروفســـور زبـــان 
ـــکان  ـــا ام ـــاط ب ـــتاوت  در ارتب انگلیســـی در دانشـــگاه  ویسکانســـین س
گفتگـــو در تی شـــرت، اینگونـــه می گویـــد: »اگـــر یـــک تی شـــرت 
ـــن امـــکان  ـــد، دیگـــران ای ـــن داری ـــر ت ـــادی بخصـــوص ب ـــاور و اعتق ـــا ب ب
ـــاط  ـــدم ارتب ـــا ع ـــنایی بیشـــتر و ی ـــاط و آش ـــرای ارتب ـــا ب ـــد ت را می یابن
بـــا پوشـــنده ی آن قـــدرت تصمیـــم داشـــته باشـــند« ]10[. بـــرای 
ـــای  ـــگ آن روش ه ـــس و رن ـــوع، جن ـــه ن ـــه ب ـــا توج ـــرت ب ـــاپ تی ش چ
ـــته بندی  ـــاص دس ـــکل های خ ـــه ش ـــه ب ـــد ک ـــود دارن ـــی وج مختلف
ـــا  ـــی را ب ـــا آرم ـــرح و ی ـــس، ط ـــوع عک ـــر ن ـــوان ه ـــوند و می ت می ش
هـــدف عرضـــه در بـــازار مـــد و یـــا ســـایر اهـــداف تبلیغاتـــی اجـــرا نمـــود. 
ـــتفاده  ـــورد اس ـــرت م ـــاپ تی ش ـــرای چ ـــداول ب ـــیوه ی مت ـــن ش چندی
ـــراه  ـــتی هایی هم ـــا و کاس ـــا مزای ـــدام ب ـــر ک ـــه ه ـــرد ک ـــرار می گی ق
ـــا  ـــد م ـــر روش می توان ـــی ه ـــت و منف ـــکات مثب ـــتن ن ـــد. دانس می باش
ـــی  ـــان روش های ـــد. از می ـــون کن ـــت رهنم ـــاب درس ـــک انتخ ـــه ی را ب
ـــاپ  ـــوری، چ ـــاپ ت ـــازند چ ـــر می س ـــه را میس ـــاپ روی پارچ ـــه چ ک
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ـــاد  ـــال ایج ـــال، مج ـــاپ دیجیت ـــی و چ ـــال حرارت ـــاپ انتق ـــی، چ قالب
بافت هـــا و جزئیـــات بیشـــتری را فراهـــم می آورنـــد. هـــر یـــک از 
ایـــن مهارت هـــا بـــرای چـــاپ و خلـــق بافت هـــا و شبیه ســـازی های 
ـــر روی کاغـــذ، پارچـــه و دیگـــر ســـطوح  ـــا خیلـــی پیچیـــده ب ســـاده و ی

ــند ]11[.    ــب می باشـ مناسـ

2- مبانی نظری و پيشينه پژوهش
ـــول  ـــد، محص ـــک فرآین ـــادی و ی ـــد غیرم ـــادی و م ـــی م ـــاس مفهوم لب
و صنعـــت فرهنگـــی اســـت کـــه ابعـــاد زیبایی شـــناختی و رفتـــار 
ــوجات در  ــی منسـ ــد ]12[. طراحـ ــکل می دهـ ــا را شـ ــی مـ پوششـ
حـــوزه ی مـــد و لبـــاس، یـــک عرصـــه ی زیبایی شناســـی متغیـــر و 
مبتنـــی بـــر جایگزینـــی مـــداوم طراحی هـــای جدیـــد بـــا اهـــداف 
ـــت، در  ـــری در صنع ـــه تغیی ـــر گون ـــت. ه ـــادی اس ـــرداری اقتص بهره ب
ـــه شکســـت  ـــی، محکـــوم ب ـــال عموم ـــا اقب ـــدم روبروشـــدن ب صـــورت ع
و تغییـــر رویکـــرد یـــا بازگشـــت اســـت ]11[. توجـــه بـــه زیبایـــی 
بصـــری از منظـــر مصرف کننـــده ماننـــد ســـبک و رنـــگ مناســـب، 
ـــعی  ـــان س ـــی از طراح ـــتا، برخ ـــن راس ـــادی دارد و در ای ـــت زی اهمی
ــا  ــزی بـ ــداول رنگ آمیـ ــای متـ ــودن تکنیک هـ ــن نمـ در جایگزیـ
ـــراي  ـــراد و ســـازمان ها ب ـــن اف ـــد ]13[. بنابرای تکنیک-هـــای دیگـــر دارن
ارتقـــاء ســـودآوري، كاهـــش منطقـــي هزینه هـــا، حفـــظ و افزایـــش 
ســـهم بـــازار و فزونـــي رضایـــت مشـــتریان بـــه دنبـــال یافتـــن روش هـــاي 
نوینـــي بـــراي بهبـــود روزافـــزون كیفیـــت محصـــوالت و خدمـــات خـــود 
ـــتري  ـــه مش ـــت را »آنچ ـــه كیفی ـــه اینك ـــه ب ـــي باتوج ـــتند. از طرف هس
ـــف  ـــراد مختل ـــرای اف ـــن واژه ب ـــد؛ ای ـــف كرده ان ـــز تعری ـــد« نی مي خواه
معنـــای متفاوتـــی دارد بعضـــی کیفیـــت خدمـــات را بـــه عنـــوان 
ـــده  ـــت ش ـــت دریاف ـــارات مشـــتری و درک خدم ـــن انتظ مقایســـه ی بی
ـــاز  ـــا نی ـــاق محصـــول ب ـــوان انطب ـــه عن ـــرده ]14[، بعضـــی ب ـــف ک تعری
ـــدی  ـــل کلی ـــک عام ـــوان ی ـــه عن ـــز آن را ب مشـــتری ]15[ و بعضـــی نی
ـــای  ـــل یافته ه ـــند ]16[. تحلی ـــی می شناس ـــت رقابت ـــداری مزی در نگه
ـــان در  ـــه طراح ـــق، ب ـــت و دقی ـــات درس ـــع آوری اطالع ـــل از جم حاص
ـــر و  ـــای بهت ـــه ی طراحی ه ـــت ارائ ـــب جه ـــای مناس ـــاذ تصمیم ه اتخ

ـــود ]17[.  ـــد نم ـــک خواه ـــر، کم کارآمدت

2-1- تکنيک گسترش عملکرد کيفيت
آشـــنایی بـــا مفهـــوم کیفیـــت یکـــی از پایه هـــای اصلـــی کاربـــرد 
ـــار  ـــن ب ـــرای اولی ـــه ب ـــت ک ـــت اس ـــرد کیفی ـــترش عملک ـــک گس تکنی
ـــو  از  ـــی آکائ ـــور یوج ـــط پروفس ـــالدی توس ـــال 1970 می ـــل س در اوای
ـــال  ـــک در س ـــن تکنی ـــد. ای ـــرح گردی ـــن مط ـــاگاوا  ژاپ ـــگاه تام دانش
ـــور  ـــه منظ ـــو  ب ـــط آکائ ـــه توس ـــازی کوب ـــع کشتی س 1972 در صنای
طراحـــی تانکرهـــای کشـــتی مـــورد اســـتفاده قـــرار گرفـــت ]18[. 
نقطـــه عطـــف تکامـــل تکنیـــک گســـترش عملکـــرد کیفیـــت در ســـال 
ـــت«  ـــرد کیفی ـــوان »گســـترش عملک ـــا عن ـــی ب ـــا انتشـــار کتاب 1978 ب
ـــر ری  ول   ـــق نظ ـــر طب ـــود. ب ـــراه ب ـــو ]19[ هم ـــو و میزون ـــوی آکائ از س
و همـــکاران، ]20[ نیـــاز بـــه ابـــزاری چـــون تکنیـــک گســـترش عملکـــرد 

ـــم  ـــا ه ـــط ب ـــدف مرتب ـــه دو ه ـــه ب ـــتفاده از آن، از توج ـــت و اس کیفی
ـــد از:  ـــور عبارتن ـــداف مذک ـــت. اه ـــه اس ـــات گرفت نش

ــای  ــده )تقاضاهـ ــته های مصرف کننـ ــه( خواسـ ــل )ترجمـ 1. تبدیـ
ـــه مشـــخصه های کیفـــی در مرحلـــه طراحـــی. مشـــتری( از محصـــول ب

ـــه ی  ـــده در مرحل ـــایی ش ـــی شناس ـــخصه های کیف ـــترش مش 2. گس
طراحـــی بـــه ســـایر فرآیندهـــای تولیـــد و تکویـــن محصـــول بـــا 
ـــل از  ـــی قب ـــی و بازرس ـــاط کنترل ـــراری نق ـــن و برق ـــتفاده از تعیی اس

ـــی.  ـــد واقع ـــروع تولی ش
ـــرد  ـــترش عملک ـــک گس ـــد تکنی ـــر چن ـــه ه ـــت ک ـــر اس ـــه ذک الزم ب
کیفیـــت و مفاهیـــم مرتبـــط بـــا آن از ژاپـــن شـــروع و اســـتفاده ی 
ـــن  ـــی ورود ای ـــد، ول ـــر ش ـــور میس ـــن کش ـــع ای ـــی از آن در صنای عمل
ـــن کشـــور  ـــازی ای ـــع خودروس ـــه خصـــوص صنای ـــکا و ب ـــه آمری ـــزار ب اب

ـــت ]21[. ـــی داش ـــل آن در پ ـــر تکام ـــگرفی ب ـــر ش تاثی

2-2- مدل کانو
ـــار در ســـال 1984 از ســـوی پروفســـور  ـــرای نخســـتین ب ـــو ب مـــدل کان
ـــن  ـــا بی ـــت ت ـــادر اس ـــدل ق ـــن م ـــد. ای ـــعه داده ش ـــو توس ـــی کان نوریاک
نـــوع نیازهـــای یـــک محصـــول کـــه از راه هـــای مختلـــف بـــر روی 
ـــو  ـــز ایجـــاد کنـــد. مـــدل کان رضایـــت مشـــتری اثرگـــذار هســـتند، تمای
ـــتری و  ـــدای مش ـــق ن ـــور درک عمی ـــه منظ ـــادی ب ـــک روش اقتص ی
ـــی  ـــل رقابت ـــه و تحلی ـــاس تجزی ـــر اس ـــتریان ب ـــت مش ـــن رضای تامی
اســـت. ایـــن مـــدل نیازهـــای مشـــتریان را بررســـی کـــرده و پارامترهـــای 
متفـــاوت موثـــر بـــر آنهـــا را مطالعـــه می کنـــد. رضایـــت نیـــز بـــه 
ـــتفاده از  ـــس از اس ـــرد پ ـــه در ف ـــت ک ـــی اس ـــاس مثبت ـــای احس معن
ـــر  ـــورد نظ ـــاس م ـــود، احس ـــاد می ش ـــت ایج ـــت خدم ـــا دریاف کاال ی
ـــود  ـــه وج ـــده ب ـــرد عرضه کنن ـــتری و عملک ـــارات مش ـــل انتظ از تقاب
ـــتری  ـــب مش ـــده از جان ـــت ش ـــت دریاف ـــا خدم ـــر کاال ی ـــد. اگ می-آی
ـــاد  ـــت ایج ـــاس رضای ـــود، در او احس ـــی ش ـــارات ارزیاب ـــطح انتظ همس
ـــطح  ـــر از س ـــت و کاال باالت ـــطح خدم ـــه س ـــی ک ـــود. در صورت می ش
ـــر  ـــطح پایین ت ـــی و س ـــب ذوق زدگ ـــد، موج ـــتری باش ـــارات مش انتظ
ـــه نارضایتـــی مشـــتری منجـــر  ـــه انتظـــارات، ب خدمـــت و کاال نســـبت ب
ـــر  ـــراد در ه ـــی اف ـــی و ذوق زدگ ـــت، نارضایت ـــه ی رضای ـــود. درج می ش
ـــه میـــزان فاصلـــه ی  ـــوده و همـــواره ب زمـــان و در هـــر مـــورد متفـــاوت ب
ـــت کاال  ـــب کیفی ـــده در قال ـــه کنن ـــرد عرض ـــارات و عملک ـــطح انتظ س
و خدمـــات مربـــوط می شـــود. مـــدل کانـــو بـــه محققـــان اجـــازه 
ـــای  ـــتریان از ویژگی ه ـــل ادراکات مش ـــه و تحلی ـــا تجزی ـــا ب ـــد ت می ده
ـــری از ترجیحـــات آنهـــا بدســـت  ـــات، فهـــم عمیق ت محصـــوالت و خدم

آورنـــد ]21[.

2-3- خانه کيفيت 
ـــای  ـــه ی مدل ه ـــت در حیط ـــرد کیفی ـــک گســـترش عملک ـــدل تکنی م
مربـــوط بـــه مدیریـــت کیفیـــت قـــرار می گیـــرد و یـــک راهبـــرد 
خطـــی و ســـاختار یافتـــه بـــرای برگردانـــدن نیازهـــای مشـــتری 
ــد  ــات جدیـ ــا خدمـ ــوالت و یـ ــات محصـ ــا و خصوصیـ در ویژگی هـ
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پیشـــنهاد می کنـــد. همان طـــور کـــه اشـــاره شـــد مـــدل شـــامل 
ـــد ]22[.  ـــه می باش ـــه اصطـــالح خان ـــا ب ـــس و ی ـــار ماتری ـــعه ی چه توس
اولیـــن ماتریـــس ایـــن مـــدل، ماتریـــس برنامه ریـــزی و یـــا همـــان 
ـــک  ـــن تکنی ـــه متخصصی ـــود ]23[ ک ـــده می ش ـــت نامی ـــه ی کیفی خان
ـــس  ـــن ماتری ـــر ای ـــه اگ ـــد ک ـــان دارن ـــت اذع ـــرد کیفی ـــترش عملک گس
ـــان گام  ـــروژه در هم ـــردد پ ـــل گ ـــع تکمی ـــل و جام ـــورت کام ـــه ص ب
ـــای  ـــس، بخش ه ـــن ماتری ـــت ای ـــه اهمی ـــا ب ـــد. بن ـــه می یاب ـــه خاتم اولی
ـــت  ـــول/ اهمی ـــای محص ـــتریان/ ویژگی ه ـــای مش ـــد از: نیازه آن عبارتن
ـــای  ـــن نیازه ـــاط بی ـــزی/ ارتب ـــس طرح ری ـــتری/ ماتری ـــای مش نیازه
ــن  ــتگی بیـ ــس همبسـ ــول/ ماتریـ ــای محصـ ــتری و ویژگی هـ مشـ
مشـــخصه های فنـــی و مهندســـی/ اولویت هـــا و اهـــداف هـــر یـــک 
ـــن رو  ـــه از ای ـــن خان ـــت ای ـــی. اهمی ـــی و مهندس ـــخصه های فن از مش
ـــرد  ـــترش عملک ـــک گس ـــوان دروازه ی ورودی تکنی ـــه عن ـــه ب ـــت ک اس
کیفیـــت عمـــل می کنـــد و بیان کننـــده ی نیازهـــای اصلـــی بـــرای 

ــد ]18[.  ــتری می باشـ مشـ
ـــوزه ی  ـــه در ح ـــورت گرفت ـــای ص ـــینه ی پژوهش ه ـــوص پیش در خص
لبـــاس و تکنیـــک گســـترش عملکـــرد کیفیـــت ، صالحـــی و همـــکاران 
ـــرار داده و تـــالش  ـــه را مـــورد مطالعـــه ق در ســـال ]24[، پیراهـــن مردان
کردنـــد تـــا بـــا اســـتفاده از تکنیـــک گســـترش عملکـــرد کیفیـــت 
ـــت  ـــم از جه ـــپورت و کار، ه ـــمی، اس ـــته های رس ـــی در دس پیراهن های
ـــد،  طراحـــی ســـلیقه ای و هـــم از نظـــر مشـــخصات فنـــی طراحـــی کنن
ـــدف  ـــتری ه ـــته ی مش ـــا خواس ـــق را ب ـــترین تطاب ـــه بیش ـــه طوریک ب
ـــارو   ـــن میلیت ـــد. همچنی ـــته باش ـــتند، داش ـــردان هس ـــه ی م ـــه جامع ک
و همـــکاران در ســـال 2014 بیـــان کردنـــد کاربـــرد تکنیـــک گســـترش 
عملکـــرد کیفیـــت در صنعـــت نســـاجی می توانـــد یـــک مزیـــت رقابتـــی 
ـــوع را  ـــن موض ـــه ای ـــرکت-هایی ک ـــد و ش ـــازمان ها باش ـــاء س ـــرای بق ب
ـــر  ـــد ب ـــد، بای ـــت بپردازن ـــه رقاب ـــرای اینکـــه بتواننـــد ب درک می کننـــد، ب
ـــرآورده  ـــتریان را ب ـــای مش ـــرده و نیازه ـــد ک ـــت تاکی ـــوآوری و خالقی ن
ـــارت  ـــط تج ـــود در محی ـــد ب ـــادر خواهن ـــب ق ـــن ترتی ـــه ای ـــد.  ب کنن

ـــد ]25[.  ـــد کنن ـــم رش ـــت و یک ـــرن بیس ـــی ق جهان
    

3- روش تحقيق 
از آنجایـــی کـــه هـــدف پژوهش هـــای کاربـــردی توســـعه ی دانـــش 
کاربـــردی در یـــک زمینـــه ی خـــاص اســـت، پژوهـــش حاضـــر در گـــروه 
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــن ب ـــرد. همچنی ـــرار می گی ـــردی ق ـــای کارب پژوهش-ه
ـــح  ـــی توضی ـــه بررس ـــی ک ـــی - تحلیل ـــای توصیف ـــت پژوهش ه ماهی
ویژگی هـــای یـــک جامعـــه-ی آمـــاری اســـت، ایـــن پژوهـــش در 
ــر  ــرار دارد و از نظـ ــی قـ ــی – تحلیلـ ــای توصیفـ ــمار پژوهش هـ شـ
ــر  ــالوه بـ ــق عـ ــت. محقـ ــی اسـ ــش تحلیلـ ــی، پیمایـ روش شناسـ
ـــه  ـــل چگون ـــن دالی ـــریح و تبیی ـــه تش ـــت ب ـــه هس ـــازی آنچ تصویرس
ـــت و  ـــه اس ـــون آن پرداخت ـــاد گوناگ ـــوع و ابع ـــی موض ـــودن و چرای ب
تحلیـــل داده هـــا بـــا اســـتفاده از روش کمـــی )آمـــاری( و کیفـــی 
ـــه  ـــو، ب ـــدل کان ـــش از م ـــن پژوه ـــده اســـت. در ای ـــی بررســـی ش تحلیل
ـــا و  ـــدی نیازه ـــته بندی و رتبه بن ـــدل در دس ـــن م ـــی ای ـــل توانای دلی

ـــردی  ـــی، عملک ـــات اساس ـــته ی الزام ـــه دس ـــتریان در س ـــارات مش انتظ
و انگیزشـــی و نیـــز ترکیـــب آن بـــا تکنیـــک گســـترش عملکـــرد 
ـــن  ـــا و انتظـــارات مشـــتریان و تعیی ـــه منظـــور اعمـــال نیازه ـــت ب کیفی
شـــاخص های فنـــی محصـــوالت، اســـتفاده شـــده اســـت. کانـــو و 
همـــکاران ]26[ از پرسشـــنامه های کارکـــردی و غیرکارکـــردی بـــه 
ـــا  ـــادر اســـت ت ـــن مـــدل ق ـــزاری هدایتـــی، بهـــره جســـتند. ای ـــوان اب عن
ـــر روی  ـــوع نیازهـــای یـــک محصـــول کـــه از راه هـــای مختلـــف ب بیـــن ن
ـــن  ـــد. همچنی ـــاد کن ـــز ایج ـــتند، تمای ـــذار هس ـــتری اثرگ ـــت مش رضای
ـــنامه،  ـــده در پرسش ـــم ش ـــواالت تنظی ـــر س ـــالوه ب ـــش ع ـــن پژوه در ای
ــه ی  ــول از روش مصاحبـ ــی محصـ ــات فنـ ــایی الزامـ ــرای شناسـ بـ

حضـــوری بـــا خبـــرگان چـــاپ تی شـــرت اســـتفاده شـــده اســـت.

4- مراحل تشکيل ماتریس خانه ی کيفيت
ـــاز  ـــت  آغ ـــه ی کیفی ـــا خان ـــت ب ـــرد کیفی ـــترش عملک ـــک گس تکنی
می شـــود. ماتریـــس خانـــه ی کیفیـــت )تصویـــر1( مثـــل موتـــوری 
ـــزی  ـــرای برنامه ری ـــزاری ب ـــرده و اب ـــش ب ـــد را پی ـــه کل فرآین ـــت ک اس
و هدایـــت کلیـــه ی فعالیت هـــا  اســـت ]27[. در واقـــع، علـــت 
ـــه ی  ـــه دارد. خان ـــه خان ـــه ب ـــت ک ـــادی اس ـــباهت زی ـــذاری آن ش نام گ
کیفیـــت، بـــر خـــالف ظاهـــر احتمـــاال پیچیـــده و گیج کننـــده اش، 
حـــاوی مطالـــب بســـیار مهـــم و مفیـــدی اســـت کـــه. در صـــورت 
ـــه و حاصـــل آمـــدن  تهیـــه و تنظیـــم دقیـــق و مناســـب آن، ضمـــن ارائ
اطالعـــات بســـیار بـــا ارزش در مـــورد محصـــول یـــا خدمـــت بـــه 
واســـطه ی گســـتردگی و تنـــوع مفاهیـــم اســـتخراج شـــده از آن، نقطـــه 

پایانـــی بســـیاری از پروژه هـــای واقعـــی اســـت ]28[.
                                                        

4-1- مرحله اول- ليست کردن نيازهای مشتری )چه ها(
ـــای  ـــده از نیازمندی ه ـــدی ش ـــتی طبقه بن ـــامل لیس ـــه ش ـــن مرحل ای

مشـــتریان  اســـت )جـــدول1(. 
واحـــد بازاریابـــی ضمـــن شناســـایی، بررســـی و تدویـــن الزامـــات 
ــول را  ــودن« محصـ ــه بـ ــات »چـ ــات و الزامـ ــتریان، خصوصیـ مشـ

تصویر 1- شمای کلی خانه ی کیفیت
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ـــات  ـــاس الزام ـــر اس ـــا ب ـــدی نیازه ـــوال طبقه بن ـــد. معم ـــن می کن تعیی
مشـــتریان، مطابـــق مـــدل کانـــو طبقه بنـــدی و در ایـــن بخـــش 
ـــس  ـــه پ ـــن مرحل ـــور در ای ـــن منظ ـــه ای ـــوند. ب ـــتفاده می ش ـــه اس خان
ـــه ی  ـــه روی مجموع ـــورت گرفت ـــق ص ـــی های دقی ـــی و بررس از ارزیاب
ـــن حـــدود  ـــه از چـــاپ تی-شـــرت، از بی ـــای مشـــتریان اولی نیازمندی ه
ــر  ــته ی برتـ ــرگان 20 خواسـ ــنجی از خبـ ــا نظرسـ ــته، بـ 40 خواسـ
ـــاس  ـــر اس ـــدول ب ـــود در ج ـــت موج ـــق لیس ـــده و طب ـــایی ش شناس
ـــنامه  ـــی در پرسش ـــردی و انگیزش ـــی، عملک ـــزام اساس ـــدی ال اولویت بن
لحـــاظ گردیـــد. ضمنـــا روایـــی نیازهـــای مشـــتریان توســـط تعـــدادی از 
خبـــرگان طراحـــی پارچـــه و چـــاپ پارچـــه مـــورد تاییـــد قـــرار گرفـــت.

4-2- مرحله  دوم- ليست کردن توضيحات فنی )چگونه ها(
ـــم  ـــط تی ـــتی توس ـــی بایس ـــات فن ـــا توضیح ـــی ی ـــخصه های فن مش
ـــن  ـــت، تعیی ـــرد کیفی ـــترش عملک ـــک گس ـــی تکنی ـــش مهندس بخ
شـــوند )جـــدول 2( و بـــه عبارتـــی »چگونگـــی« تولیـــد محصولـــی 
ـــخصات  ـــد )مش ـــخص می کنن ـــار را مش ـــورد انتظ ـــات م ـــا خصوصی ب
فنـــی و مهندســـی از محصـــول کـــه بـــه نحـــوی بـــا خواســـته های 
ـــس،  ـــاالی ماتری ـــد( و در قســـمت ب ـــط می باش ـــتریان مرتب ـــی مش کیف
ـــن  ـــی ممک ـــخصه-های فن ـــز مش ـــمت نی ـــن قس ـــوند. در ای درج می ش
ـــا دو  ـــت ت ـــن اس ـــذا ممک ـــوندو ل ـــیم ش ـــزء تقس ـــد ج ـــه چن ـــت ب اس

ســـطح تقســـیم بندی شـــوند. 
ـــم  ـــط تی ـــه توس ـــورت گرفت ـــی های ص ـــس از بررس ـــه پ ـــن مرحل در ای
خبـــرگان از بیـــن مشـــخصه های فنـــی موجـــود، 13 مشـــخصه ی 
ـــاالی  ـــمت ب ـــدول، در قس ـــت ج ـــق لیس ـــاب و طب ـــر انتخ ـــی برت فن

ـــد.   ـــت درج گردی ـــه ی کیفی ـــس خان ماتری

4-3- مرحلـــه  ســـوم- توســـعه ماتریـــس ارتباطـــات ميـــان 
چگونه هـــا  و  چه هـــا 

درون خانه ی کیفیت، ماتریس ارتباطات وجود دارد )جدول3(. 
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــت ب ـــرد کیفی ـــترش عملک ـــک گس ـــی تکنی ـــم اجرای تی

جدول1- لیست نیازمندی های مشتریان بر اساس مدل کانو

جدول2- لیست مشخصات فنی تولید
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نظـــرات مهندســـان و متخصصـــان باتجربـــه ی ســـازمان، ارتباطـــات 
ــی  ــی را ردیابـ ــخصه های فنـ ــتریان و مشـ ــای مشـ ــان نیازهـ میـ
و میـــزان ارتبـــاط را امتیازدهـــی می کننـــد کـــه معمـــوال ایـــن 
امتیازدهـــی بصـــورت نمایـــش گرافیکـــی اســـت. ایـــن مرحلـــه 
ــن  ــی ممکـ ــخصه ی فنـ ــک مشـ ــت و یـ ــر اسـ ــخت و زمان بـ سـ
اســـت بـــا چنـــد خواســـته ی مشـــتریان در ارتبـــاط باشـــد. در 
منابـــع گوناگـــون، میـــزان ارتبـــاط هریـــک از نیازمندی هـــا بـــا 
ــی  ــی متنوعـ ــکال گرافیکـ ــم و اشـ ــا عالئـ ــی بـ ــات فنـ خصوصیـ

نشـــان داده می شـــود. 
عـــدم وجـــود ارتباطـــی معقـــول بیـــن خواســـته ی کیفـــی مشـــتریان 
ـــی از  ـــده(، حاک ـــن ش ـــی تعیی ـــات فن ـــی )الزام ـــخصه های فن و مش
آن اســـت کـــه ماتریـــس در بخـــش مشـــخصه های فنـــی بایـــد 
ـــه توســـعه ی ماتریـــس، توســـط  ـــن مرحل ـــد. در ای توســـعه پیـــدا نمای
ـــای مشـــتریان و   ـــن نیازه ـــرگان انجـــام شـــد و رابطـــه ی بی ـــم خب تی

ـــا  ـــر ب ـــه نظی ـــر ب ـــورت نظی ـــه ص ـــول ب ـــی محص ـــخصه های فن مش
ـــده ی  ـــدد 1 نشـــان دهن ـــی شـــد. ع ـــداد 1، 3، 5، 7 و 9 امتیازده اع
کمتریـــن ارتبـــاط و عـــدد 9 نشـــان دهنده ی بیشـــترین ارتبـــاط 
بیـــن آنهاســـت. خانه هـــای خالـــی نیـــز نشـــانگر آن اســـت کـــه 

ـــد. ـــر ندارن ـــا یکدیگ ـــی ب ـــچ ارتباط هی

ـــس  ـــی ماتری ـــاط داخل ـــعه  ارتب ـــارم- توس ـــه  چه 4-4- مرحل
ــا  ــان چگونه هـ ميـ

ـــدول  ـــام دارد )ج ـــتگی ن ـــس همبس ـــت، ماتری ـــه  کیفی ـــقف خان س
ـــی  ـــات داخل ـــی ارتباط ـــن تمام ـــرای تعیی ـــه ب ـــکل( ک ـــی ش مثلث
ــر2(. در  ــی رود )تصویـ ــه کار مـ ــی بـ ــخصه های فنـ ــن مشـ مابیـ
ــخصه های  ــی از مشـ ــا کاهـــش یکـ ــش یـ ــوارد، افزایـ ــی مـ برخـ
ـــول  ـــی محص ـــخصه های فن ـــر مش ـــر دیگ ـــتقیمی ب ـــر مس ـــی تاثی فن
ـــت  ـــن اس ـــی ممک ـــخصه ی فن ـــع دو مش ـــی مواق ـــذارد. در بعض می گ

جدول3- ماتریس ارتباطات
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ـــند و  ـــته باش ـــر داش ـــا یکدیگ ـــی( ب ـــیار منف ـــوس )بس ـــاط معک ارتب
لحـــاظ کـــردن یکـــی از آنهـــا در ســـطح بـــاال، موجـــب نادیـــده 
گرفتـــن دیگـــری می شـــود. در این گونـــه مـــوارد بایـــد حالـــت 
تعـــادل یـــا مصالحـــه مابیـــن دو مشـــخصه را مدنظـــر قـــرار داد 
ـــت  ـــرعت و دق ـــال س ـــوان مث ـــاخصه(. بعن ـــد ش ـــری چن )تصمیم گی
ـــر  ـــد. ه ـــی دارن ـــتگی منف ـــه همبس ـــواد اولی ـــی م ـــد بازرس در فرآین
ـــد. ـــدا می کن ـــش پی ـــرعت کاه ـــم، س ـــش دهی ـــت را افزای ـــه دق چ

ـــاط  ـــف ارتب ـــوت و ضع ـــان دادن ق ـــرای نش ـــز ب ـــش نی ـــن بخ در ای
ـــورت  ـــی بص ـــی از نمادهای ـــخصه های فن ـــت از مش ـــر جف ـــان ه می
جـــدول زیـــر اســـتفاده می شـــود. خانـــه  خالـــی نمایانگـــر عـــدم 
وجـــود همبســـتگی بیـــن آن جفـــت مشـــخصه های فنـــی 

می باشـــد.

ــته ها و  ــود خواسـ ــعه و بهبـ ــم- توسـ ــه  پنجـ 4-5- مرحلـ
الزامـــات کيفـــی مشـــتریان 

در ایـــن قســـمت از تکمیـــل خانـــه  کیفیـــت، پـــس از تعییـــن 
ـــه  ـــبت ب ـــی نس ـــته های کیف ـــک از خواس ـــر ی ـــود در ه ـــزان بهب می
ـــات  ـــک از الزام ـــر ی ـــبی ه ـــت نس ـــزان اهمی ـــی، می ـــت کنون وضعی
ـــدی  ـــل بع ـــتر در مراح ـــی بیش ـــل و بررس ـــور تحلی ـــه منظ ـــی ب کیف
تکنیـــک گســـترش عملکـــرد کیفیـــت محاســـبه می شـــود 
ـــه  ـــر ب ـــای زی ـــدف گام ه ـــن ه ـــه ای ـــیدن ب ـــرای رس ـــدول 5(. ب )ج

ــوند: ــال می شـ ــب دنبـ ترتیـ
- ســـتون )A( درجـــه ی اهمیـــت خواسته هاســـت و بـــر اســـاس 

ـــت.  ـــتریان اس ـــرات مش ـــن نظ میانگی
ـــود  ـــت موج ـــت و در آن وضعی ـــازمان اس ـــی س ـــتون )N( ارزیاب - س
ـــخص  ـــا 5 مش ـــن 1 ت ـــرگان بی ـــط خب ـــی توس ـــرت های چاپ تی ش

ـــت.  ـــده اس ش
ــه  ــه ای کـ ــت و در آن برنامـ ــرد اسـ ــدف عملکـ ــتون )P( هـ - سـ

ســـازمان پیـــش رو دارد تعییـــن شـــده اســـت.
ـــرد  ـــدف عملک ـــیم ه ـــت و از تقس ـــود اس ـــبت بهب ـــتون )B( نس - س

ـــد. ـــت می آی ـــه  دس ـــازمان ب ـــی س ـــر ارزیاب ب
ـــر  ـــرای ه ـــتون )B( ب ـــود س ـــبت بهب ـــر نس ـــن مقادی ـــس از تعیی - پ
ـــورد  ـــتر در م ـــد بیش ـــرای تاکی ـــی، ب ـــای کیف ـــک از نیازمندی ه ی
ـــب  ـــوان ضری ـــا عن ـــی ب ـــتریان ضرایب ـــته های مش ـــی از خواس برخ
ــن  ــه ایـ ــرد. بـ ــق می گیـ ــا تعلـ ــه آنهـ ــتون )C( بـ ــح سـ تصحیـ
ترتیـــب کـــه برخـــی از مشـــخصه  ها کـــه از درجـــه ی اهمیـــت 
باالیـــی در نـــزد مشـــتریان برخـــوردار بـــوده و ارایـــه ی آنهـــا در 
ــیار  ــاد انگیـــزه و رضایـــت بسـ ســـطحی مطلـــوب موجـــب ایجـ
ـــه  ـــواردی ک ـــه، و م ـــب 1/5 را گرفت ـــود ضری ـــا می ش ـــادی در آنه زی
ـــه  ـــه ب ـــی ن ـــوند ول ـــث می ش ـــتریان را باع ـــت مش ـــات رضای موجب
انـــدازه ی گـــروه اول ضریـــب 1/2 بـــه آنهـــا تخصیـــص می یابـــد. 
ـــب  ـــت ضری ـــا نیس ـــر آنه ـــتر ب ـــد بیش ـــه تاکی ـــاز ب ـــه نی ـــواردی ک م

می گیرنـــد.   1
 در اولویت بنـــدی نـــدای مشـــتریان بـــر اســـاس الزامـــات مـــدل 
ـــا  ـــته ها ی ـــرای خواس ـــب ب ـــه ترتی ـــح ب ـــب تصحی ـــن ضری ـــو، ای کان
الزامـــات انگیزشـــی )1/5(، الزامـــات عملکـــردی)1/2( و الزامـــات 

اساســـی )1( در نظـــر گرفتـــه می شـــود.  
- در مرحلـــه  بعـــد هـــر یـــک از مشـــخصه ها و الزامـــات کیفـــی 
ــتریان و از  ــرات مشـ ــه نظـ ــه بـ ــا توجـ ــا( بـ ــه هـ ــول )چـ محصـ
دیـــدگاه متخصصـــان فنـــی اولویت بنـــدی شـــده اند امـــا آنچـــه 
مســـلم اســـت اولویت بنـــدی انجـــام شـــده از ســـوی مشـــتریان 
بـــدون توجـــه بـــه شـــرایط ســـازمان )نقـــاط ضعـــف و قـــوت( و 
ــد.  ــا( می باشـ ــا و تهدیدهـ ــازار )فرصت هـ ــی بـ ــرایط محیطـ شـ
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــته ها ب ـــک از خواس ـــر ی ـــمت ه ـــن قس ـــن در ای بنابرای
ـــترش  ـــک گس ـــم تکنی ـــای تی ـــدگاه اعض ـــازمان و از دی ـــرایط س ش
ــور  ــن منظـ ــرای ایـ ــوند. بـ ــی می شـ ــت وزن دهـ ــرد کیفیـ عملکـ
ـــبت  ـــته«، »نس ـــر خواس ـــت ه ـــه ی اهمی ـــا »درج ـــر ب ـــداد متناظ اع
بهبـــود«و »ضریـــب تصحیـــح« در هـــم ضـــرب شـــده و حاصـــل 
ـــخصه ی  ـــق مش ـــت و وزن مطل ـــزان اهمی ـــر می ـــرب، بیانگ ـــن ض ای

کیفـــی مـــورد نظـــر می باشـــد.

)1(
 

ــی  ــای کیفـ ــبی نیازمندی هـ ــه ی نسـ ــهولت در مقایسـ ــرای سـ بـ
ــبه ی ضرایـــب  ــه محاسـ ــدام بـ ــه اقـ ــن مرحلـ ــتریان در آخریـ مشـ تصویر 2- بام خانه ی کیفیت

جدول 4- نمادهای معرفی امتیازهای مشخصه های فنی در ارتباط با یکدیگر
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نســـبی اهمیـــت )وزن نســـبی( هـــر یـــک از نیازمندی هـــای 
کیفـــی می نمائیـــم. بـــرای ایـــن منظـــور وزن مطلـــق هـــر یـــک از 
خواســـته های کیفـــی بـــه حاصل جمـــع وزن مطلـــق خواســـته های 
ـــردد.    ـــرب می گ ـــل در 100 ض ـــدد حاص ـــود و ع ـــیم می ش ـــی تقس کیف

4-5-1- رتبه بندی
ـــاس  ـــر اس ـــه و ب ـــورت گرفت ـــی های ص ـــس از بررس ـــه پ ـــن مرحل در ای
نتایـــج به دســـت آمـــده، اولویت بنـــدی نیازهـــا و خواســـته های 

مشـــتریان بـــه شـــرح جـــدول 6 طبقه بنـــدی گردیـــد:

جدول6- رتبه بندی خواسته ها و الزامات کیفی مشتریانجدول 5- توسعه و بهبود خواسته ها و الزامات کیفی مشتریان 
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4-6- مرحلـــه ی ششـــم – اولویت بنـــدی مشـــخصه های فنـــی 
ـــول محص

وزن هریـــک از مشـــخصه های فنـــی محصـــول )چگونـــه هـــا( بـــا 
ــته های  ــا خواسـ ــر بـ ــورد نظـ ــه ارتبـــاط مشـــخصه ی مـ ــه بـ توجـ
ـــه ی  ـــر رابط ـــدول 7(. اگ ـــود )ج ـــن می ش ـــا( تعیی ـــه ه ـــتری )چ مش
ـــی  ـــخصه ی فن ـــا مش ـــی )i( ب ـــته های کیف ـــک از خواس ـــر ی ـــان ه می
ـــته ی  ـــر خواس ـــت ه ـــه-ی اهمی ـــردد و wi درج ـــف گ ـــا dij تعری )j( ب
 )wj( ـــی ـــخصه های فن ـــک از مش ـــر ی ـــق ه ـــد، وزن مطل ـــی باش کیف

محصـــول بـــا اســـتفاده از رابطـــه ی ذیـــل حاصـــل می شـــود: 

)2(

n ,… ,1= خواسته های کیفی محصول
m ,…,1=  مشخصه های فنی محصول

جدول7- اولویت بندی مشخصه های فنی محصول  

4-6-1- محاسبه ی وزن نسبی هر الزام محصول
ـــر  ـــات  محصـــول ، وزن نســـبی ه ـــه  منظـــور  ســـهولت  مقایســـه ی الزام ب
یـــک  از الزامـــات بـــا اســـتفاده از رابطـــه ی ذیـــل بدســـت می آیـــد. 
جـــدول 8 خانـــه کیفیـــت نهایـــی و تکمیـــل شـــده نهایـــی ایـــن 

ـــد. ـــی ده ـــش م ـــق را نمای تحقی

)3(

بحث و تحليل نتایج 

ـــر  ـــدای کارب ـــه ی ن ـــرای ترجم ـــد ب ـــزاری توانمن ـــت، اب ـــه ی کیفی خان
و خواســـته های کیفـــی اولیـــه از محصـــول / خدمـــت بـــه الزامـــات 
ـــری و  ـــت پیگی ـــمگیر قابلی ـــیار چش ـــو بس ـــه نح ـــه ب ـــت ک ـــی اس کم
ـــاال  لحـــاظ نمـــودن آن را در محصـــول یـــا خدمـــت از طـــرف ســـازمان ب
می بـــرد. بـــه طـــور کلـــی، دو دیـــدگاه یگانـــه بـــرای خانـــه ی کیفیـــت در 
تکنیـــک گســـترش عملکـــرد کیفیـــت وجـــود دارد. نخســـتین دیـــدگاه، 
ـــردازد،  ـــر می پ ـــته های کارب ـــا و خواس ـــان نیازه ـــط می ـــن رواب ـــه تعیی ب
و دیگـــری مربـــوط بـــه همبســـتگی میـــان خواســـته های کاربـــر و 
ـــت  ـــوان گف ـــن، می ت ـــی اســـت. بنابرای ـــای فن ـــان نیازه همبســـتگی می
ـــزی  ـــرای برنامه ری ـــی ب ـــه ادراک ـــوع نقش ـــک ن ـــت ی ـــه ی کیفی ـــه خان ک
ـــده از  ـــت آم ـــج بدس ـــق نتای ـــت ]29[. طب ـــی اس ـــن بخش ـــاط بی و ارتب
ـــن خواســـته ی مشـــتریان از چـــاپ  ـــت، مهم تری ـــه ی کیفی جـــداول خان
ـــری  ـــور جلوگی ـــه منظ ـــی ب ـــای طبیع ـــتفاده از رنگ ه ـــرت، اس تی ش
ـــان  ـــی در زم ـــت روان ـــاد امنی ـــتی و ایج ـــیت های پوس ـــروز حساس از ب
ــای  ــتفاده از رنگ هـ ــر آن اسـ ــالوه بـ ــد. عـ ــتفاده از آن می باشـ اسـ

طبیعـــی و زیست ســـازگار باعـــث جلوگیـــری از آلودگـــی محیـــط 
زیســـت می شـــود کـــه رضایـــت خاطـــر مصرف کننـــدگان را نیـــز 
ـــروزه  ـــه ام ـــال ک ـــگ س ـــردن رن ـــه کار ب ـــت. ب ـــد داش ـــال خواه ـــه دنب ب
ــتریان  بـــه آن توجـــه زیـــادی می شـــود، خواســـته ی بعـــدی مشـ
ـــتند و  ـــان هس ـــده ی آن جوان ـــش عم ـــه بخ ـــت ک ـــاک اس ـــن پوش ای
ـــه  ـــول ک ـــی محص ـــت. گارانت ـــه اس ـــان رواج یافت ـــن آن ـــی در بی مدگرای
ـــال  ـــه دنب ـــت کاال در مشـــتری را ب ـــه کیفی ـــاد نســـبت ب ـــش اعتم افزای
خواهـــد داشـــت، اولویـــت ســـوم مشـــتریان را تشـــکیل می دهـــد و 
خواســـته ی چهـــارم آنـــان تنـــوع تکنیک هـــای چـــاپ اســـت کـــه 
ــواره  ــه همـ ــت کـ ــی انسانیسـ ــت بی نهایت طلبـ ــه از خصلـ برگرفتـ
ـــود  ـــای خ ـــع نیازه ـــرای رف ـــد ب ـــه و جدی ـــای خالقان ـــال ایده ه ـــه دنب ب
ـــاس  ـــر اس ـــتریان ب ـــته های مش ـــته بندی  خواس ـــق دس ـــد. طب می باش
ـــات  ـــته ی الزام ـــتریان در دس ـــته ی اول مش ـــار خواس ـــو، چه ـــدل کان م
ـــت  ـــان از دوام کیفی ـــات چـــاپ و اطمین ـــد. ثب ـــرار می گیرن انگیزشـــی ق
ـــات  ـــته ی الزام ـــه در دس ـــایش و ... ک ـــو، س ـــت و ش ـــس از شس آن پ
ـــه  ـــت ک ـــتریان اس ـــته ی مش ـــن خواس ـــرار دارد، پنجمی ـــردی ق عملک
ـــای  ـــدن طرح ه ـــته ش ـــته پوس ـــن و پوس ـــن رفت ـــدن، از بی ـــو ش مح
چاپـــی  موجبـــات نارضایتـــی آنهـــا را فراهـــم مـــی آورد. چاپ هـــای 
ـــتند  ـــوردار هس ـــادی برخ ـــوع زی ـــر از تن ـــال حاض ـــه در ح ـــته ک برجس
ـــان  ـــدی آن ـــت بع ـــد اولوی ـــرار دارن ـــی ق ـــات انگیزش ـــته ی الزام و در دس
ــه بعـــدی در تی شـــرت ها بـــه  را تشـــکیل می دهـــد. طراحـــی سـ
ـــای  ـــن، تقاض ـــرای مخاطبی ـــذاب ب ـــری ج ـــوه ی بص ـــتن جل ـــت داش عل
ـــرار  ـــی ق ـــات انگیزش ـــته ی الزام ـــه در دس ـــت ک ـــتریان اس ـــدی مش بع
ـــه  ـــه ب ـــی، ک ـــای خارج ـــد بخصـــوص برنده ـــات برن ـــرح تبلیغ دارد و ط
ـــه  ـــی و در نتیج ـــای داخل ـــب برنده ـــات مناس ـــتن تبلیغ ـــت نداش عل
ـــان رواج پیـــدا  ـــه ایـــن برندهـــا، در بیـــن جوان عـــدم شـــناخت نســـبت ب
ـــوه ای از برندهـــای  ـــز تنهـــا جل ـــوارد نی کـــرده اســـت و در بســـیاری از م
ـــن  ـــه ای ـــت ک ـــتریان اس ـــتم مش ـــته ی هش ـــتند، خواس ـــی هس خارج
خواســـته نیـــز در دســـته ی الزامـــات انگیزشـــی قـــرار دارد. نتایـــج 
بـــه دســـت آمـــده از اولویت هـــای بعـــدی خواســـته های مشـــتریان 
ــترین  ــه بیشـ ــد کـ ــان می دهـ ــز نشـ ــی نیـ ــرت های چاپـ از تی شـ
تقاضـــای مشـــتریان در دســـته ی الزامـــات انگیزشـــی قـــرار دارد کـــه در 
ـــد  ـــاد می کن ـــان ایج ـــی را در آن ـــت باالی ـــدن رضای ـــرآورده ش ـــورت ب ص
و در نتیجـــه چاپخانـــه داران و کارشناســـان ایـــن امـــر بایـــد بـــه آن 

ـــند. ـــته باش ـــژه داش ـــام وی اهتم

نتيجه گيری

ـــه نتایجـــی اســـت کـــه حاصـــل کار آن تحقیـــق  ارزش هـــر تحقیقـــی ب
ـــه  ـــت را ب ـــرد کیفی ـــترش عملک ـــک گس ـــه تکنی ـــه ک ـــد. آنچ می باش
عنـــوان یـــک بـــرگ برنـــده بـــرای دنیـــای امـــروز معرفـــی نمـــوده 
ــای  ــا و دیدگاه هـ ــکافانه ی نیازهـ ــق و موشـ ــی دقیـ ــت، بررسـ اسـ
مشـــتریان اســـت. ایـــن فرآینـــد شـــامل شناســـایی و تشـــخیص 
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ـــول،  ـــری محص ـــزای ظاه ـــات، اج ـــرای قطع ـــه ب ـــن ارزش و رتب بهتری
ــروزه  ــد ]30[.  امـ ــد می باشـ ــد تولیـ ــخصه های فرآینـ ــواد و مشـ مـ
ـــش  ـــیک از پوش ـــزء کالس ـــک ج ـــوان ی ـــه عن ـــا ب ـــه تنه ـــرت ها ن تی ش
هســـتند، بلکـــه مشـــابه یـــک بـــوم خالـــی بـــرای هنرمنـــدان و کارآفرینان 
ـــارت  ـــک تج ـــه ی ـــرت ب ـــاپ روی تی ش ـــل چ ـــن دلی ـــه ای ـــتند. ب هس
مشـــهور تبدیـــل شـــده اســـت. چندیـــن شـــیوه ی متـــداول بـــرای چـــاپ 
ـــا  ـــا مزای ـــدام ب ـــه هرک ـــرد ک ـــرار می گی ـــتفاده ق ـــورد اس ـــرت م تی ش
ـــی  ـــت و منف ـــکات مثب ـــتن ن ـــد. دانس ـــراه می باش ـــتی هایی هم و کاس
هـــر روش می توانـــد مـــا را بـــه یـــک انتخـــاب درســـت رهنمـــون 
کنـــد. انتخـــاب یـــک شـــیوه ی چـــاپ بـــا نـــوع ســـفارش، جنـــس 
ـــر و بودجـــه ارتبـــاط مســـتقیم دارد. چـــاپ فرآینـــدی اســـت کـــه  تصوی
ـــرح و  ـــک ط ـــددی از ی ـــخه های متع ـــق نس ـــکان خل ـــیله ی آن ام بوس
ـــاپ  ـــه چ ـــی ک ـــان روش های ـــردد. از می ـــم می گ ـــی، فراه ـــر اصل تصوی
ـــاپ  ـــیلک( و چ ـــوری )س ـــاپ ت ـــازند، چ ـــر می س ـــه را میس روی پارچ
قالبـــی، مجـــال ایجـــاد بافت هـــا و جزییـــات بیشـــتری را فراهـــم 
می آورنـــد. هـــر یـــک از ایـــن مهارت هـــا می تواننـــد در یـــک کارگاه 
خانگـــی هـــم مـــورد اســـتفاده قـــرار گیرنـــد. ایـــن دو روش بـــرای 
ـــده  ـــا پیچی ـــاده و ی ـــازی های س ـــا و شبیه-س ـــق بافت ه ـــاپ و خل چ
ـــاپ  ـــند. چ ـــب می باش ـــطوح مناس ـــر س ـــه و دیگ ـــذ، پارچ ـــر روی کاغ ب
تـــوری فرآینـــدی اســـت کـــه بـــا فشـــار جوهـــر از طریـــق یـــک 
ـــونده  ـــر چاپ ش ـــورد نظ ـــطح م ـــر س ـــده، ب ـــه ش ـــوری بافت ـــه ی ت صفح
صـــورت می گیـــرد. در ایـــن روش قســـمت هایی از تـــوری مســـدود 
می گـــردد تـــا امـــکان عبـــور جوهـــر از آن ممکـــن نباشـــد. ایـــن 
ـــد.  ـــام می ده ـــیل « انج ـــه » استنس ـــت ک ـــی اس ـــان عمل ـــا هم دقیق
ـــاز  ـــای ب ـــا بخش ه ـــر و تمـــاس آن ب ـــور جوه ـــا عب ـــر ب در نتیجـــه تصوی
تـــوری بدســـت می آیـــد. ســـاده ترین ایـــن کلیشـــه ها را می تـــوان 
ـــت  ـــر از آن بدس ـــورد نظ ـــای م ـــاختن فض ـــذ و جداس ـــدن کاغ ـــا بری ب
ـــتن  ـــی، از آغش ـــد عکاس ـــد فرآین ـــر، همانن ـــه های پیچیده ت آورد. کلیش
تـــوری بـــه »امولســـیون« حســـاس بـــه نـــور و نوردهـــی آن تهیـــه 
ـــر  ـــر مدنظ ـــیل« از روش اخی ـــه ی »استنس ـــا تهی ـــردد. در اینج می گ
ـــا  ـــت. ب ـــر اس ـــم کارآمدت ـــی ه ـــان طوالن ـــرای مدت زم ـــه ب ـــت، ک اس
وجـــود اینکـــه چـــاپ قالبـــی، چندیـــن قـــرن پیـــش از آن هـــم اســـتفاده 
می گردیـــد، چـــاپ تـــوری بـــرای مصـــارف چـــاپ پارچـــه بســـیار 
پیشـــرفته تر جلـــوه می کنـــد و محبوبیـــت ایـــن چـــاپ در تولیـــد 
ـــه گســـترش اســـت  ـــاس وســـیع، رو ب ـــواری و پارچـــه در مقی ـــذ دی کاغ
ـــطه ی  ـــه واس ـــز ب ـــر نی ـــای تیزت ـــا لبه ه ـــری ب ـــاپ تصاوی ـــکان چ و ام
ـــم شـــده اســـت. در حـــال حاضـــر چـــاپ پالســـتیزول،  ـــن روش فراه ای
اورینـــت و پیگمنـــت مرســـوم ترین ها در زمینـــه ی چـــاپ ســـیلک 
ـــداد  ـــه ای و در تع ـــای پنب ـــر روی پارچه ه ـــوال ب ـــه معم ـــند ک می باش
ـــه  ـــه صرف ـــرون ب ـــن مق ـــداد پایی ـــرای تع ـــد و ب ـــورت می گیرن ـــاال ص ب
نمی باشـــند. در ایـــن بیـــن کیفیـــت، براقیـــت، کشـــش، قابلیـــت 
ـــتیزول  ـــاپ پالس ـــوی چ ـــات شستش ـــف و ثب ـــای ظری ـــرای طرح ه اج
بســـیار مناســـب اســـت و نســـبت بـــه دو چـــاپ دیگـــر گزینـــه ی 
ــه  ــد بـ ــی می باشـ ــرت های مهمانـ ــاپ تی شـ ــرای چـ ــبی بـ مناسـ

ـــه صـــورت کامـــل صـــورت گیـــرد. از معایـــب  شـــرطی کـــه پخـــت آن ب
آن ایـــن اســـت کـــه ممکـــن اســـت نزدیـــک درز دوخـــت، پارچـــه 
ـــه  ـــود ک ـــل ش ـــان حاص ـــت اطمین ـــر اس ـــود. بهت ـــع ش ـــروک و جم چ
ـــه ی  ـــا پای ـــت ب ـــا نمـــی رود. پیگمن ـــک درزه ـــگام چـــاپ نزدی طـــرح هن
آب چاپـــی اســـت کـــه بـــرای پارچه هـــای تیـــره مناســـب نیســـت 
ـــی رود و در  ـــه م ـــت پارچ ـــل باف ـــه داخ ـــت ک ـــی اس ـــرا از جوهرهای زی
ـــته  ـــد دس ـــه چن ـــا ب ـــود. پیگمنت ه ـــده نمی ش ـــره دی ـــای تی پارچه ه
ـــه  ـــه ای ک ـــه و هزین ـــس پارچ ـــبت جن ـــه نس ـــه ب ـــوند ک ـــیم می ش تقس
مشـــتری صـــرف می کنـــد، بـــه کار بـــرده می شـــوند. اورینـــت بـــا 
پایـــه ی آب از دســـته ی رنگ هـــای پوششـــی اســـت کـــه معمـــوال 
بـــرای پارچه هـــای تیـــره بـــه کار بـــرده می شـــود. ایـــراد آن ایـــن 
ـــت  ـــل باف ـــون داخ ـــود چ ـــکننده می ش ـــی ش ـــد از مدت ـــه بع ـــت ک اس
ـــد  ـــه می خواهن ـــتریانی ک ـــرای مش ـــاپ ب ـــن چ ـــد. ای ـــه نمی رون پارچ
ـــی  ـــی پفک ـــد ول ـــته باش ـــی برجس ـــته و کم ـــت داش ـــر دس ـــاپ زی چ

ـــت.  ـــبی اس ـــه ی مناس ـــد گزین نباش
ـــد  ـــروی می کن ـــی پی ـــی حکاک ـــتم چاپ ـــک سیس ـــی از ی ـــاپ قالب چ
و اساســـا نظیـــر ُمهرهـــای چاپـــی عمـــل می کنـــد. در ایـــن روش، 
ـــت  ـــرح اس ـــی ط ـــای منف ـــان فض ـــب، هم ـــده ی قال ـــی حکاکی ش نواح
کـــه در نهایـــت چـــاپ نمی شـــود و بـــدون رنـــگ باقـــی می مانـــد. 
ـــد  ـــرد می توان ـــرار می گی ـــده کاری ق ـــورد کن ـــه م ـــطحی ک ـــب و س قال
ـــب  ـــن قال ـــود. ای ـــامل ش ـــتیک را ش ـــوم و الس ـــنگ، لینولی ـــوب، س چ
ـــر روی  ـــا ب ـــر را باره ـــک تصوی ـــر، ی ـــد مه ـــت مانن ـــرار اس ـــت ق در نهای

ـــد.  ـــل گردان ـــر منتق ـــورد نظ ـــطح م س
چـــاپ سابلیمیشـــن بـــا قابلیـــت ایجـــاد تصاویـــر و طرح هـــای مدنظـــر در 
ـــاده  ـــات فوق  الع ـــر، از ثب ـــک نف ـــی ی ـــدادی حت ـــر تع ـــا ه ـــدازه و ب ـــر ان ه
ـــه  ـــود پارچ ـــار و پ ـــه ت ـــاپ ب ـــه چ ـــرا ک ـــت، چ ـــوردار اس ـــی برخ باالی
ـــی  ـــه گاه ـــت ک ـــن اس ـــراد آن ای ـــود ای ـــت می ش ـــرده و ثاب ـــوذ ک نف

ـــود. ـــور می ش ـــا ب ـــات ی ـــات م اوق
ـــاپ روی  ـــای چ ـــر روش ه ـــفر( از دیگ ـــی )ترانس ـــال حرارت ـــاپ انتق چ
تی شـــرت می باشـــد کـــه بدلیـــل کم خـــرج بـــودن ایـــن روش، در 
ـــد  ـــن فراین ـــد. در ای ـــتفاده می باش ـــل اس ـــراد قاب ـــرای اف ـــم ب ـــه ه خان
ـــک  ـــه کم ـــده و ب ـــال دهن ـــذ انتق ـــک کاغ ـــر از ی ـــال تصوی ـــل انتق عم
گرمـــا صـــورت می گیـــرد. یـــک تصویـــر ابتـــدا روی ایـــن کاغـــذ 
مخصـــوص بوســـیله ی چاپگـــر دیجیتـــال چـــاپ می شـــود و بعـــد 
از قـــراردادن ایـــن کاغـــذ بـــر ســـطح تی شـــرت، بـــا یـــک منبـــع 
ـــال  ـــه انتق ـــج ب ـــه منت ـــرد ک ـــرار می گی ـــار ق ـــرایط فش ـــی، در ش گرمای
و پـــرس آن بـــر تی شـــرت می گـــردد. البتـــه در ایـــن روش حتمـــا 
ـــاپ از  ـــن چ ـــود. ای ـــتفاده ش ـــوص اس ـــر مخص ـــر و جوه ـــد از چاپگ بای
جملـــه چاپ هایـــی اســـت کـــه می تـــوان بـــا اســـتفاده از آن هـــر 
ـــدون  ـــاند ب ـــاپ رس ـــه چ ـــاال ب ـــت ب ـــا کیفی ـــی را ب ـــر رنگ ـــوع تصوی ن
آنکـــه نیـــاز بـــه جداشـــدن رنگ هـــا باشـــد امـــا تصاویـــر را فقـــط 
ـــاند  ـــاپ رس ـــه چ ـــازک ب ـــبتا ن ـــرت های نس ـــر روی تی ش ـــوان ب می ت
ـــد  ـــاپ برس ـــه چ ـــت ب ـــرار اس ـــه ق ـــی ک ـــت رنگ های ـــن اس ـــرا ممک زی
ـــن روش  ـــن ای ـــرد و همچنی ـــرار بگی ـــرت ق ـــگ تی ش ـــر رن ـــت تاثی تح
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ـــه  ـــگ ب ـــت رن ـــن اس ـــرد، ممک ـــورت می گی ـــریع ص ـــیار س ـــون بس چ
ـــی  ـــیار باالی ـــر بس ـــاپ عم ـــن چ ـــود. ای ـــدا ش ـــرت ج ـــی از تی ش راحت
ـــوده  ـــر شســـت و شـــو مقـــاوم ب ـــه چـــاپ ســـیلک دارد، در براب نســـبت ب

و محدودیت هـــای سابلیمیشـــن را نـــدارد.
ـــا  ـــاختن رنگ ه ـــدا س ـــک و ج ـــه تفکی ـــاز ب ـــال، نی ـــاپ دیجیت در چ
مرتفـــع شـــده اســـت. طـــرح مـــورد نظـــر بصـــورت مســـتقیم بـــه چاپگـــر 
ـــا  ـــه ی ـــر روی پارچ ـــوان ب ـــدادی می ت ـــر تع ـــه ه ـــود و ب ـــال می ش ارس
ـــرت  ـــران کث ـــه نگ ـــدون اینک ـــرد ب ـــه ک ـــی تهی ـــرح چاپ ـــرت، ط تی ش
و تنـــوع رنگ هـــای موجـــود در طـــرح باشـــیم. در واقـــع در ایـــن 
روش محدودیتـــی از بابـــت جنـــس و رنـــگ تی شـــرت نداریـــم. از 
ـــا  ـــال ی ـــاپ دیجیت ـــل از چ ـــه ی حاص ـــم نتیج ـــاپ ه ـــت چ ـــر کیفی نظ
مســـتقیم بســـیار باالســـت و بـــا روش ســـیلک و سابلیمیشـــن بـــه 
ـــه  ـــال روی پارچ ـــاپ دیجیت ـــت. چ ـــه نیس ـــل مقایس ـــه قاب ـــچ وج هی
ــی  ــود و محدودیتـ ــام می شـ ــره انجـ ــن و تیـ ــای روشـ ــا رنگ هـ بـ
ـــفید زده  ـــک دور س ـــدا ی ـــره ابت ـــای تی ـــورد رنگ ه ـــا در م ـــدارد، ام ن

ـــود. در  ـــاده می ش ـــه پی ـــر روی پارچ ـــورد نظ ـــگ م ـــپس رن ـــده و س ش
واقـــع تک مرحلـــه ای و دومرحله ایســـت و کلیـــه ی کارهـــا توســـط 
ـــات  ـــه خدم ـــوان ب ـــب آن می ت ـــرد. از معای ـــورت می پذی ـــتگاه ص دس
ـــاالی دســـتگاه و زمـــان  ـــران، هزینـــه ی ب پـــس از فـــروش ضعیـــف در ای
ـــورت کار  ـــن در ص ـــرد. همپنی ـــاره ک ـــاپ اش ـــر چ ـــرای ه ـــی ب طوالن
ـــی  ـــه گرفتگ ـــروع ب ـــا ش ـــای پرینتره ـــتگاه، نازل ه ـــداوم دس ـــردن م نک
می کنـــد. چنانچـــه توســـط حـــالل شســـت و شـــو داده شـــود بـــه مـــرور 
از کیفیـــت آن کاســـته شـــده و در صورتـــی کـــه نیـــاز بـــه تعویـــض هـــد 
پیـــدا کنـــد بایـــد هزینـــه ی باالیـــی را بـــرای تعویـــض آن پرداخـــت زیـــرا 
ـــود.  ـــوط می ش ـــد آن مرب ـــه ه ـــتگاه ب ـــت دس ـــده ی قیم ـــش عم بخ
ـــدی  ـــرای کار و بهره من ـــات گســـترده ای را ب ـــاپ امکان ـــاوری چ ـــن فن ای
ـــه  ـــط آن را ب ـــی از محی ـــرات ناش ـــس و تأثی ـــه، از عک ـــان پارچ طراح
ـــک  ـــاد ی ـــت ایج ـــی جه ـــال فرصت ـــاپ دیجیت ـــت. چ ـــان آورده اس ارمغ
ـــه را  ـــاپ روی پارچ ـــه و چ ـــی پارچ ـــات طراح ـــی در امکان ـــر اساس تغیی

ـــت. ـــاخته اس ـــر س میس
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Abstract
Today, T-shirts are not only a classic component of clothing, but also act as a blank canvas for artists and entrepreneurs. For this 
reason, printing on T-Shirt has become a famous business. The population of this research, which in terms of nature is practical 
and its method of promotion is descriptive-analytical, is all T-shirt consumers in Mashhad. In addition to the questions set in the 
questionnaire, the face-to-face interview method with T-shirt printing experts was used to identify the technical requirements of the 
product. In this research, firstly the quality house according to 6 steps process based on the average of results of each requirement 
(request) was completed. In first step that includes listing the customer needs (whats), after assessing on a set of the initial customer 
needs of T-shirt printing, among about 40 demands ,20 top demands were identified by surveying experts and it was considered 
according to the list in the table based on the prioritization of the basic, functional and motivational requirements in the question-
naire. The second step is to list the technical explanations (hows). In this step, after reviewing by a team of experts, 13 top technical 
characteristics were selected among the available technical characteristics and according to the table list, it was inserted at the top 
of the quality house matrix. The third step is to develop a communication matrix between WHATS and HOWS. In this step, the 
matrix development was done by expert's team and the relationship between customer needs and the technical characteristics 
of product were scored peer to peer with the numbers 1, 3, 5, 7 and 9. The fourth step is to develop the internal communication 
of matrix between HOWS that is used to determine all internal communication among technical characteristics. In this section, 
symbols were used to show the strengths and weaknesses of the relationship between each pair of technical characteristics. The 
fifth step is to improve demands and the quality requirements of customer and ranking. In the section of completing quality house, 
after determining the amount of improvement in each of the quality demands (Whats) compared to the current situation, the rela-
tive importance of each quality requirement was calculated to further analysis in the later stages of QFD. Then, after reviewing 
and based on achieved results, the prioritization of customer needs and wants were categorized. Finally, in sixth step which is the 
prioritization of technical characteristics of the product, the weight of each technical characteristics of the product (HOWS) was 
specified by the relationship of the desired feature with the customer's demands (WHATS). Results showed the use of natural 
colors, the use of the color of the year, the printing guarantee, the variety of printing techniques and 3D designs which are all mo-
tivational requirement, are the top priorities of the customers of wash and wear and party T-shirt. Therefore, the owners of printing 
industries and workshops should pay more attention to meeting the motivational needs because they will create high satisfaction 
in consumers and will be more successful in selling their products. 
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