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از جمله البسه ای که سهم بزرگی از بازار مد و پوشاک را به خود اختصاص داده، تی شرت است که همواره در طراحی هایی متنوع با 
چاپ هایی خاص عرضه می گردد و می تواند برای هر کس با هر سن، جنس و طبقه قابل استفاده باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی 
سليقه یابی در تی-شرت های چاپی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش پيشبرد آن توصيفی - تحليلی می باشد. جامعه ی 
آماری پژوهش، دو گروه را شامل می شود. گروه اول کليه ی مصرف کنندگان دو نوع تی شرت با مصرف بشور و بپوش و مهمانی در شهر 
مشهد می باشند که شامل مردان و زنان در رده های سنی مختلف می  شود و پرسشنامه ی آنان بر اساس مدل کانو از تکنيک گسترش 
عملکرد کيفيت طراحی گردید. عالوه بر این، از کارشناسان امر چاپ پارچه و البسه نيز به طور جداگانه استفاده شد. یافته ها نشان 
می دهند نظرات زنان و مردان در مورد تی شرت بشور و بپوش و مهمانی با یکدیگر تفاوت معنی داری ندارد. همچنين در مطالعه ی  بشور و 
بپوش، بين ميانگين نتایج با رده سنی های مختلف اختالف معنی داری وجود ندارد اما در مطالعه ی مهمانی وجود دارد. نهایتا بين ميانگين 

نتایج با مخاطبين با سطح تحصيالت مختلف در هر دو مطالعه ی بشور و بپوش و مهمانی، تفاوت معنی داری وجود دارد.

1- مقدمه
امروزه تی شرت ســهم بزرگی از بازار مد  و پوشاک را به 
خود اختصاص داده است و همواره در طراحی هایی متنوع 
با چاپ هایی خاص عرضه می گــردد و این روند هر روز 
متفاوت تر از روز قبل پيش می رود. تی شــرت با مدل و 
جنس های متنوع که به آسانی به عنوان کاال در دسترس 
عموم قرار می گيرد، می تواند صرفنظــر از اندازه، رنگ و 
طرح، برای هر کس با هر سن، جنس و طبقه قابل استفاده 
باشد. این پوشاک هویت جنسيتی نداشته و زنان نيز مانند 
مردان می توانند از آن استفاده کنند ) نرسيانس، 1385(. 
نکته ی قابل تامل تفاوت ســليقه ی خانم ها و آقایان در 
اســتفاده از طرح ها و رنگ های چاپی است. گاهی اوقات 
موضوع سبک لباس-پوشيدن نيست و بيشتر به جزئيات 

و اکسسوری ها  باز می گردد که در این موارد همه چيز به 
ترجيحات شخصی و باورهای آنان بستگی دارد. مردان و 
زنان با دو الگوی متفاوت رنگ ها و طرح های مورد عالقه ی 
خود را عنوان می کنند. انتخاب رنگ نشان دهنده-ی این 
اســت که افراد شخصيت های متفاوتی دارند که با توجه 
به سن، جنســيت، فرهنگ و ... این تمایالت رنگی برای 
آنان متفاوت است. برای اغلب آقایان انتخاب رنگ مناسب 
کمی دشوار و گيج کننده اســت زیرا اصول روانشناسی 
رنگ ها در استایل  خود را به درستی نمی دانند و استایل 
خود را به رنگ های کمی، محدود می کنند. معموال افراد 
به طرح های متنوعی نيز عالقه دارند. در این ميان، برخی 
از طرح ها در بين یک جنسيت طرفداران بيشتری دارد. 
حال آنکه جنسيت دیگر، به آن اندازه آن را نمی پسندند 
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البته نه اینکه از آن بيزار باشند یا اینکه از آن طرح ها استفاده نکنند اما قطعا 
در اولویت های نخستين آنان جای نمی گيرد. بنابراین بررسی اولویت بندی 
خواســته ها و انتظارات مشتریان موجب ارتقای کيفيت محصول شده و 

فروش بيشتر برای سازمان را به همراه خواهد داشت. 
  QFD یکی از ابزارهای ارزیابی کيفيت، روش گسترش عملکرد کيفيت یا
می باشد، روشــی برای ترکيب هنر و مهندسی برای ایجاد یک محصول 
موفق ) QFD .) Brotchner and mazur, 1999 یکی از تکنيک هایی است 
که برای طراحی محصوالت و خدمات به منظور منعکس کردن نيازهای 
مشــتریان مورد اســتفاده قرار می گيرد )Shahin et al, 2011(. هدف از 
انجام این پژوهش، استفاده از تکنيک QFD و مدل کانو به عنوان یک ابزار 
مهم به منظور نيل به اهدافی از جمله رضایت مشتریان و بهبود کيفيت 
محصوال ت است به این صورت که ابتدا خواسته ها و انتظارات مشتریان دو 
نوع تی شرت با مصرف بشور و بپوش و مهمانی، در مشخصه ها و نيازهای 
طراحــی و فنی، به کمک چارچــوب کاری خانه ی کيفيت اولویت بندی 
می شود. پس از تعيين خواســته های مشتریان بر اساس نيازمندی های 
اساسی، عملکردی و انگيزشــی و درجه ی اهميت آنها، مقایسه ی نتایج 
خانم ها و آقایان، همچنين مقایسه ی نتایج بر اساس متغير سن و تحصيالت 
مشخص شده و در نهایت پيشنهادات موثر و کارآمد، جهت دستيابی به 
چاپی با ثبات، مقرون به صرفه و جذاب برای افزایش رضایتمندی خانم ها 

و آقایان، ارائه خواهد شد. 

مبانی نظری و پيشينه پژوهش

چاپ تی شرت  
تی شــرت در آغاز بدون شک کارکردی نظير زیرپوش داشته است با این 
وجود در دهه ی 40 ميالدی بسياری از کارگران لباس های بدون آستين 
می پوشــيدند که به آنها زیرپيراهنی گفته می شد ) سيدنا، 1394(. طی 
جنگ دوم جهانی، تی شــرت، هم از ســوی ارتش و هم از طرف نيروی 

دریایی به عنوان یک مقوله ی استاندارد و پذیرفته شده در آمد. 
بکارگيری آن توسط نيروهای نظامی، سبب گردید تا تی شرت به سمبلی 
از مردانگــی و قدرت کــه در عين حال همــه  کاره و راحت بود، تبدیل 
شــود )Amber Easby, Henry Oliver, 2007( اختراع »پالستيزول« و 
جوهرهای ماندگار پالستيکی و نقاشی اســپری  در سال 1959، توليد 
 .)English, 2013( انبوه تی شرت در دهه ی 60 ميالدی را سرعت بخشيد
به تدریج حضور تی شــرت و استفاده از آن در همه جا، باعث بهينه سازی 
مراحل مختلف صنعت جهانی پوشــاک گردیــد )Crane,2011(. امروزه 
تی شرت عالوه بر مد، در زمينه های دیگری نيز مورد استفاده قرار می گيرد، 
به خصوص در صنعت تبليغات که بصورت یک شمایل فرهنگی درآمده 
و معموال با مفاهيمی ازقبيل الگوی سرمایه-داری، سبک زندگی راحت و 
معاشرت پذیری مطرح می گردد. چندگانگی بصری و تصویری که تی شرت 
ارایه می دهد، شامل بيان باورهای اجتماعی یا سياسی، وابستگی ها، عالیق 
و تمایالت می شــود و به آســانی این قابليت را دارد تا به یک محصول 
تبليغاتی، آگهی بازرگانی و یا رســانه ای برای بيان شخصی تبدیل گردد 

)English, 2013(. در کل می توان اینگونه مطرح کرد که؛ تی شــرت ها 
قادرند به جای افراد صحبت کنند. 

تصاویر و شــعارها و آنچه بر روی تی شرت نقش بسته، این قابليت را در 
آن ایجاد می کند که افراد از آن، به عنوان جنبه های مختلفی از شخصيت 
خود، استفاده کنند )Wells,Troth, 2007(. گستردگی و رواج استفاده از 
این نوع پوشش در اقصی نقاط دنيا باعث می شود که طرح، پيام و تصویر 
یک طراح یا یک شرکت تبليغاتی و غيره از فرهنگ و اقليمی، به جای جای 
دیگر دنيا امکان ورود و حضور پيدا کند. این خود عملکرد رسانه گونه ای 
برای این لباس ایجاد کرده است و به همين دليل چاپ روی تی شرت به 

یک تجارت مشهور تبدیل شده است. 

 QFD تکنيک
تعاریف گوناگونی برای روش گســترش عملکرد کيفيت که روشی صرفا 
کيفی اســت )Tan & Pawitra, 2001( عنوان شده است. بنا به تعریفی 
از یوجــی آکائو  ) 1994 ( بنيان گــذار این روش، QFD مترجم نيازها و 
انتظارات مشــتری در قبال یک محصول است که تبدیل به ویژگی های 
محصــول می گردد. هدف از اجرای QFD برآورده کردن خواســته هایی 
از مشتریان اســت که در قالب شی ملموس، بتواند مطلوبيت مورد نظر 

 .)Akao, 1990( مشتری را به وی ارائه دهد
QFD می توانــد کيفيت محصوالت را بهبود بخشــد و محصوالتی را با 
هزینه ی پایين تر ارائه  دهد و ســپس می تواند سهم بازار را افزایش دهد 
)Quality Function Deploymen .)Lee et al, 2008، ترجمــه ی التين 
اصطالح ژاپنی» Hin shitsu Ki no Ten kai« است، که معنی فارسی هر 
  )A. Lockamy & A.Khurana, 1995( : جزء آن به صورت زیر می باشد

Hin shitsu: به معنای »کيفيت یا عالمت و مشخصه ی ویژه«
Ki no: به معنای »مکانيزم یا فعاليت و کار ویژه«

Ten kai: به معنای »سير تکامل، انتشار، توسعه ی گسترش«
تکنيک QFD یک ابزار چند مشــخصه ای اســت که اجزای اصلی یک 
سازمان و وظيفه ی پيچيده ی درک انتظارات مشتریان و در نهایت رضایت 

   .)Temponi et al, 1999( مشتری را فراهم می کند

مدل کانو
اکثــر تعاریف درباره ی کيفيت، آن را به صورت خطی و تک بعدی عنوان 
می کنند. اما پروفســور نوریاکی کانو  و چند تــن از همکارانش  )1984 
( با معرفی مدل کانو تالش کردند کيفيت را در بســتر نيازهای مشتری 
تعریف کنند و نظریه ی سنتی را رد کردند و کيفيت غيرخطی و دو بعدی 
را مطرح کردند )Davenport et al, 1990(. مدل رضایت مشــتریان کانو 
 ،QFD ادغام نمود. چرا که پيش نياز QFD را می توان به طور بهينه ای با
 .Griffin & Hauser،)1993( شناســایی و اولویت بندی نيازها می باشــد
سطح رضایت مشتریان وابسته به ميزان ارضای نيازهای آشکار و پنهان 
آنهاست. از آنجا که تاثير هر نياز بر رضایت مشتری متفاوت است، تعيين 
نيازهایی که رضایت بيشــتری را برای مشتریان به ارمغان می آورد حایز 
اهميت است )Shillito et al, 1994(. مدل کانو درک الزامات محصول یا 
خدمت را ارتقا می دهد. خصلت هایی که تاثير بيشتری در رضایت مشتری 
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دارند را می توان تشــخيص داد مخصوصا زمانی که نياز به مقایسه وجود 
دارد راهنمایی مفيدی ارائه می دهد. همچنين می تواند در بسط تمایز در 
محصول یا خدمت با تشخيص خصلت های جذاب، کمک  کننده باشد زیرا 
خصلت های جذاب برای برنده  شــدن در رقابت، کليدی و مهم هستند. 
مزیت دیگر مدل کانو آنســت که به حداقل محاسبات ریاضی نياز دارد و 
 Bhattacharyya et al,( اطالعات مربوطه به ســرعت جمع آوری می شود
1994(. کانو در مدل خود نيازمندی های مشــتریان و یا به عبارت دیگر 
خصوصيات کيفی محصوالت را به سه دسته ی الزامات اساسی، عملکردی 
و انگيزشی تقسيم نمود. مزیت روش کانو آنست که برخالف آنچه که در 
گذشته مرسوم بود نياز نيست مشتریان و پاسخ دهندگان قبال محصول یا 

خدمت را تجربه کرده باشند ) سطوتی ادب، 1393(.

پيشينه تحقيق

پيشينه ی داخلی
بزرگمهر در سال 1380 در کتاب خود با عنوان ) تاریخ لباس : 5000 سال 
پوشاک زنان و مردان جهان ( از تی شرت به این صورت یاد کرده است: در 
سال 1954 مجله ی ) وگ  ( که جدیدترین طرح های لباس در آن به چاپ 
می رسيد، پيراهن تریکوی لطيفی را عرضه کرد که )پيراهن تی شرت( نام 
گرفت و در واقع همان بلوز تریکوی جلو بســته ای بود که قدش افزایش 

یافته و تبدیل به پيراهنی سبک و راحت شده بود.
در پژوهــش ســيدنا )1394( با عنوان )تحليل الگــوی مصرفی تصاویر 
تی شرت در شهر تهران ( به بررسی تاریخچه ی تی شرت در جهان و ایران 

و تکنيک های متداول چاپ بر روی تی شرت پرداخته شده است. 
مرادی ) 1395 ( در پژوهش خود با عنوان )بررسی روند تاریخی چاپ های 
سنتی و صنعتی در منسوجات ایران(، به بررسی روند تاریخی چاپ های 
سنتی و صنعتی منسوجات در ایران پرداخته و به این نتيجه رسيده که 
چاپ های سنتی بر روی پارچه در دوره-های مختلف، دستخوش تحوالت 
زیادی شده است و در نهایت با ورود چاپ های صنعتی به کشور، تحت تاثير 
هنر غرب، چاپ های ســنتی در ایران رو به زوال نهاده اند. اگرچه با ارائه ی 
راهکارهای مناسب می توان به احيا و گسترش آنها کمک نمود، از جمله 
با تلفيق نقوش و با استفاده از چاپ های امروزی می توان به خالقيت های 

نوینی در این عرصه دست یافت. 
ازوجــی )1396( در مطالعه ی خود با عنوان )بررســی مشعوف ســازی 
مشتریان با استفاده از کانو QFD(، در مورد تاریخچه ی QFD بيان داشته 
آکائو مبدع اوليه ی آن و کسی است که از بعد علمی و گسترش عمومی 
این شــيوه تالش کرد و اولين کتاب در این مورد نيز توســط »آکائو« و 

»ميزونو« نوشته شده است. 
محقر و همکاران )1395( در مقاله ی خود با عنوان ) بهبود روش فناوری های 
کليدی با استفاده از گسترش عملکرد کيفيت ، تحليل پوششی داده ها و 
منطق فازی (، گســترش عملکرد کيفيت را یکی از مهم ترین ابزارهای 
مدیریت کيفيت می دانند که برای طراحی و توســعه ی محصول به کار 

می رود. 

گلشن و همکاران )1391( در مقاله ی خود با عنوان ) به کارگيری گسترش 
عملکرد کيفيت )QFD( در توليد ) مورد : توليد پيراهن مردانه ( ( تکنيک 
گسترش عملکرد کيفيت را یک ابزار مهم به منظور نيل به اهداف از جمله 
رضایت مشتریان و بهبود کيفيت محصوالت دانسته که به کمک چارچوب 
کاری خانه ی کيفيت، خواســته ها و انتظارات مشتریان از محصوالت در 

مشخصه ها و نيازهای طراحی و فنی بسط و گسترش می یابد.  

پيشينه ی خارجی
نمانجا کاســيکویک  و همکاران )2016( در مقاله ی خود با عنوان )چاپ 
منسوجات – گذشته، حال، آینده( در تعریف چاپ بيان کرده اند که چاپ 
پارچه را می توان فرآیند انتقال جوهر به بســترهای نساجی با استفاده از 

تکنيک و ماشين آالت مخصوص چاپ تعریف کرد.
محمد آصف حســين  و همــکاران )2015( در پژوهش خود با عنوان ) 
بررسی اجمالی فرآیند چاپ پارچه در صنعت نساجی (، انواع تکنيک های 
چاپ از قبيل چاپ پيگمنت، کرک، سابليميشن، تخليه، فویل، الستيک، 

براق و .. را بررسی کردند. 
ایســلم  و رحمان خان  )2014( در مطالعه ی خود بــا عنوان ) ارزیابی 
پایداری محيطی محصول پوشاک. مطالعه ی موردی: تی-شرت بافتنی (، 
بر روی یک ابزار ارزیابی اســتاندارد به نام Higg Index که اساسا به طور 
گسترده ای برای اندازه گيری پایداری محيطی محصوالت مختلف پوشاک 

مورد استفاده قرار می گيرد، تحقيقاتی را انجام دادند. 
  S.Oliver ,BUTex-Innovation محصول انتخاب شــده تی شــرت های
 Yellow were taken into consideration و ,PUMAEsprit ,Aarong
بــود. در این ميــان بعضی از محصوالت از امتيــاز باالتر و محصوالتی با 

مارک های محلی نيز نمره کمتری را کسب کردند . 
ميليتارو  و همکاران )2014( در مقاله ی خود با عنوان )FD روشی نوین 
برای توسعه ی محصوالت در صنعت نساجی و پوشاک(، بيان کردند که با 
توجه به شرایط فعلی تجارت که عميقا با پدیده جهانی سازی و حرکت آزاد 
کاال مشخص شده است، سازمان ها باید چارچوبی مدیریتی ایجاد کنند تا 
سریع محصوالت و خدمات خود را با نيازهای روزافزون مشتری ها تطبيق 
دهنــد. در این رابطه ســازمان ها در زمينه های مختلف از جمله صنعت 
نساجی باید به طور مداوم نوسازی و سازگاری این محصوالت با نيازهای 

مشتریان را رعایت کنند تا در نبردی رقابتی زنده بمانند.
یواســا  )1998( در پژوهــش خود بــا عنوان کاربــرد QFD در ارزیابی 
فعاليت های کيفيت چاپ، ابراز داشت که مهم ترین ماموریت یک برنامه ی 
کيفيت چاپ این است که اطمينان حاصل شود که تقاضای مشتریان از 
کيفيت چاپ در محصول نهایی طراحی شود. برای دستيابی به این هدف 

باید 5 کار انجام شود: 
1- درک نيازهای مشتری. 

2- ارزیابی کيفيت چاپ مورد نظر. 
3- مرتبط ساختن نيازهای مشتری با معيارهای هدف. 

4- تنظيم محدوده ی تحمل. 
5- محک رقابت. 
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روش شناسی تحقيق

ماهيــت این پژوهش کاربردی و روش پيشــبرد آن توصيفی - تحليلی 
می باشد. در تحقيقات توصيفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است 
و می خواهد بداند پدیده های متغير، شی یا مطلب چگونه است. به عبارت 
دیگر این پژوهش وضع موجود را بررســی می کند و به توصيف منظم و 
نظام دار وضعيت فعلی آن می پردازد و ویژگی ها و صفات آن را مطالعه و در 
صورت لزوم ارتباط بين متغيرها را بررسی می نماید و می توان گفت پژوهش 
حاضر بر اساس دو اصل روایی ) قابل اندازه گيری ( و پایایی ) نتایج یکسان 
در شرایط مشابه ( پژوهش، صورت گرفته است. جامعه ی مورد نظر در این 
پژوهش که نرمال بودن آن با استفاده از آزمون کولموگروف – اسميرنوف 
اثبات گردید، دو گروه را شامل می شود. گروه اول کليه ی مصرف کنندگان 
دو نوع تی شرت با مصرف بشور و بپوش و مهمانی در شهر مشهد می باشند 
که شامل مردان و زنان در رده های سنی مختلف می  شود و پرسشنامه ی 
آنان با استفاده از مدل کانو از تکنيک گسترش عملکرد کيفيت و بر اساس 
نيازمندی های اساسی، عملکردی و انگيزشی طراحی گردید. عالوه بر این 
برای اطمينان، از کارشناسان و خبرگان امر چاپ پارچه و البسه نيز به طور 

جداگانه در شهر مشهد استفاده شد. 

یافته های پژوهش

آمار توصيفی پرسشنامه ها 
جنسيت

طبق نمونه گيری طبقه ای انجام شــده در هر خوشه، نسبت افراد مورد 

مصاحبه در مورد مصرف کنندگان بصورت نسبت مساوی 50 – 50 بودند 
و در مورد خبرگان 2 نفر خانم و مابقی آقا بودند. 

سن
طبق جدول 2 گروه سنی 25 تا 34 سال بيشترین درصد شرکت کنندگان 

در این پژوهش می باشند.

تحصيالت
همانطورکه پيداست )جدول 3( تعداد افراد شرکت کننده در این پژوهش 

جدول1- مقادیر آلفای کرونباخ برای 3 گروه مشتریان

جدول 2 - سن

جدول 3- تحصيالت 

جدول 4- تی شرت بشور و بپوش – مصرف کنندگان
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که دارای مدرک دیپلم و ليسانس می باشند مساوی است و بيشترین آمار، 
و افرادی که دارای مدرک دکتری و باالتر می باشند کمترین آمار را به خود 

اختصاص داده  است.

 ) kolmogorov - Smirnov ( آزمون نرمال سازی
در این پژوهش به منظور بررســی نرمال سازی جامعه ی آماری از آزمون  

کولموگروف – اسميرنوف استفاده شده است. 
با توجه به جدول 4 ســطح معنــاداری تمامی داده ها بيشــتر از 0/05 
بوده اســت، از این رو می توان گفت که توزیع داده های بدســت آمده از 
پرسشنامه های تحقيق در مشتریان تی شرت بشور و بپوش نرمال است. با 
توجه به جدول 5 سطح معناداری داده ها در الزامات عملکردی و انگيزشی 
بيشــتر از 0/05 بوده اســت، از این رو می توان گفت که توزیع داده های 
بدست آمده از پرسشنامه های تحقيق در این دسته از الزامات، در مشتریان 

تی شرت مهمانی نرمال است. 

مقایسه ی الزامات اساسی با عملکردی و انگيزشی از طریق آزمون 
تحليل واریانس

در این پژوهش به منظور مقایســه ی  بين چند متغير مستقل ) الزامات 
اساســی با عملکردی و انگيزشــی ( و اولویت بندی آنها از آزمون تحليل 

واریانس استفاده شده است. 
مطابق جدول 6 ســطح معناداری آلفا در الزامات اساسی با عملکردی در 
مشتریان تی شرت بشور و بپوش، بيشــتر از 0/05شده یعنی با یکدیگر 
اختــالف ندارند. همچنين ســطح معناداری آلفا در الزامات اساســی با 
انگيزشی در مشتریان تی شرت بشور و بپوش، کمتر از 0/05شده یعنی با 

یکدیگر اختالف دارند.
مطابق جدول 7 ســطح معناداری آلفا در الزامات اساسی با عملکردی در 

جدول 5 - تی شرت مهمانی – مصرف کنندگان 

جدول6 - تی شرت بشور و بپوش – مصرف کنندگان
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مشتریان تی شرت مهمانی، کمتر از 0/05شده یعنی با یکدیگر اختالف 
دارند. ســطح معناداری آلفا در الزامات اساسی با انگيزشی در مشتریان 

تی شرت مهمانی، کمتر از 0/05شده یعنی با یکدیگر اختالف دارند.

مقایسه ی نتایج خانم ها و آقایان با استفاده از آزمون T مستقل 
در این پژوهش جهت مقایسه ی ميانگين ها از آزمونT استفاده شده است. 
با مشــاهده ی مقدار سطح معنی داری )sig( آزمون لوین که برابر 0/557 
شده اســت )بزرگتر از 0/05(، فرض برابری واریانس ها در دو گروه تایيد 
شــده لذا از ردیف باالیی آزمون T استفاده می شود که مشاهده می شود 
مقدار sig برابر عدد 0/371 بوده و از 0/05 بزرگتر است که چنين می توان 
نتيجه گرفت که ميانگين نتایج زنان و مردان در مورد مطالعه ی بشــور 
و بپوش با هم، تفاوت معنی-داری با یکدیگر ندارند ) نظراتشــان مشابه 

می باشد (.
با مشــاهده ی مقدار سطح معنی داری )sig( آزمون لوین که برابر 0/561 

شده اســت )بزرگتر از0/05 (، فرض برابری واریانس ها در دو گروه تایيد 
شــده لذا از ردیف باالیی آزمون T استفاده می شود که مشاهده می شود 
مقدار sig برابر عدد 0/500 بوده و از 0/05 بزرگتر است که چنين می توان 
نتيجه گرفت که ميانگين نتایج زنان و مردان در مورد مطالعه ی مجلسی با 

هم، تفاوت معنی داری با یکدیگر ندارند )نظراتشان مشابه می باشد(.

مقایسه ی نتایج بر اساس متغير سن با استفاده از آزمون تحليل 
واریانس

با مشاهده ی مقدار ســطح معنی داری )sig( که برابر 0/167 شده است 
و از 0/05 بزرگتر اســت چنين نتيجه می شود که بين ميانگين نتایج با 
رده سنی های مختلف اختالف معنی داری وجود ندارد )در فاصله اطمينان 

.)%95
با مشاهده ی مقدار ســطح معنی داری )sig( که برابر 0/046 شده است 
و از 0/05 کوچکتر است چنين نتيجه می شود که بين ميانگين نتایج با 

جدول 7 - تی شرت مهمانی – مصرف کنندگان

جدول 8 - خروجی آمار استنباطی نتایج خانم ها و آقایان برای تی شرت بشور و بپوش
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مخاطبين با رده ســنی مختلف تفاوت معنی داری وجود دارد )در فاصله 
اطمينان %95 (. 

مقایسه ی نتایج بر اساس متغير تحصيالت با استفاده از آزمون 
تحليل واریانس

با مشاهده ی مقدار ســطح معنی داری )sig( که برابر 0/004 شده است 
و از 0/05 کوچکتر است چنين نتيجه می شود که بين ميانگين نتایج با 
مخاطبين با سطح تحصيالت مختلف، تفاوت معنی داری وجود دارد  ) در 

فاصله اطمينان %95 (.
با مشاهده ی مقدار ســطح معنی داری )sig( که برابر 0/026 شده است 

و از 0/05 کوچکتر است چنين نتيجه می شود که بين ميانگين نتایج با 
مخاطبين با سطح تحصيالت مختلف تفاوت معنی داری وجود دارد ) در 

فاصله اطمينان %95 (.

بحث و نتيجه گيری

به طور کلی پس از بررسی های صورت گرفته نتایج پژوهش حاضر نشان 
می دهد اولویت بندی نيازها و خواســته های مشتریان تی-شرت بشور و 
بپوش بر اساس نتایج خانه ی کيفيت بدین شرح می باشد: استفاده از رنگ 

جدول 9 - خروجی آمار استنباطی نتایج خانم ها و آقایان برای تی شرت مهمانی

جدول 11 - خروجی آمار استنباطی نتایج بر اساس متغير سن برای تی شرت مهمانیجدول 10 - خروجی آمار استنباطی نتایج بر اساس متغير سن برای تی شرت بشور و بپوش

جدول 12 - خروجی آمار اســتنباطی نتایج بر اساس متغير تحصيالت برای تی شرت 
جدول 13 - خروجی آمار استنباطی نتایج بر اساس متغير تحصيالت برای تی شرت مهمانیبشور و بپوش
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طبيعی، به کاربردن رنگ ســال، گارانتی چاپ، تنوع تکنيک های چاپ ) 
همگی در دسته ی الزامات انگيزشی هستند (، ثبات چاپ، چاپ برجسته، 
طراحی سه بعدی، طرح تبليغات برند، همخوانی رنگ ها، قيمت تمام شده، 
چاپ های هنــری، وضوح طرح چاپ، تصاویر طنزآميز، مفاهيم اعتراضی 
در چــاپ، تنوع رنگ در چاپ، عناصر گرافيکی در چاپ، مفاهيم معنایی 
در چــاپ، حضور چــاپ، رنگ مالیم / جيغ، رنگ گرم / ســرد. در مورد 
تی شرت مهمانی نيز بدین شرح اســت: استفاده از رنگ طبيعی، به کار 
بردن رنگ ســال، گارانتی چاپ، طراحی سه بعدی ) همگی در دسته ی 
الزامات انگيزشی هستند (، ثبات چاپ، چاپ برجسته، تصاویر طنز آميز، 
طرح تبليغات برند، همخوانی رنگ ها، قيمت تمام شده، مفاهيم  اعتراضی 
در چــاپ، چاپ های هنری، عناصر گرافيکی در چاپ، وضوح طرح چاپ، 
حضور چاپ، مفایم معنایی در چاپ، تنوع تکنيک های چاپ، رنگ مالیم / 
جيغ، تنوع رنگ در چاپ، رنگ گرم / سرد. ميانگين نتایج نشان می دهد، 
نظرات زنان و مردان در مورد تی شرت بشور و بپوش و مهمانی با یکدیگر 

تفاوت معنی داری نداشته و مشابه هم می باشد. 
همچنين ميانگين نتایج برای تی شرت بشور و بپوش در رده سنی 30-20 
سال از بقيه بيشتر است. و بعد به ترتيب کمتر از 20 سال، باالتر از 40 سال 
و در آخر هم 30 -40 سال و بين ميانگين نتایج با رده سنی های مختلف 
اختالف معنی داری وجود ندارد بعبارتی نظرات در رده های سنی مختلف 
یکسان است. در مورد تی شرت مهمانی ميانگين نتایج در رده سنی باالتر 
از40سال از بقيه بيشتر است. و بعد به ترتيب30-40سال، 20-30 سال و 
در آخر هم کمتر از 20 سال و بين ميانگين نتایج با مخاطبين با رده سنی 
مختلف تفاوت معنی داری وجود دارد به این صورت که یک مورد ميانگين 
نتایج مخاطبين در4رده سنی متفاوت می باشد که متغيرهای مستقل آن 
با یکدیگر تفاوت معنی داری با یکدیگر دارند. ميانگين نتایج رده ســنی 
کمتر از 20 سال با نتایج مخاطبين با رده سنی باالتر از 40 سال تفاوت 

معنی داری دارند. 
از طرفی ميانگين نتایج مخاطبين برای تی شرت بشور و بپوش با مدرک 
کارشناسی ارشد و باالتر از بقيه بيشــتر است. و بعد به ترتيب کاردانی، 
کارشناسی و در آخر هم دیپلم و زیردیپلم. بين ميانگين نتایج با مخاطبين 
با سطح تحصيالت مختلف نيز، تفاوت معنی داری وجود دارد به این صورت 
کــه ميانگين نتایج مقطع تحصيلی دیپلم و زیردیپلم با نتایج مخاطبين 
با مقطع تحصيلی کارشناسی و ارشــد و باالتر تفاوت معنی داری دارند. 
ميانگين نتایج مقطع تحصيلی کاردانی فقط با نتایج مخاطبين با مقطع 
تحصيلی ارشــد وباالتر تفاوت معنی داری دارنــد. ميانگين نتایج مقطع 
تحصيلی کارشناســی فقط با نتایج مخاطبين با مقطع تحصيلی ارشد و 
باالتر تفاوت معنی داری دارند. در مورد تی شــرت مهمانی ميانگين نتایج 
مخاطبين با مدرک کارشناســی از بقيه بيشتر اســت. و بعد به ترتيب 
کاردانی، دیپلم و زیردیپلم و در آخر هم ارشد و باالتر و بين ميانگين نتایج 
با مخاطبين با سطح تحصيالت مختلف نيز تفاوت معنی داری وجود دارد 
به این صورت که ميانگين نتایج مقطع تحصيلی دیپلم و زیردیپلم با نتایج 
مخاطبين با مقطع تحصيلی کارشناسی و ارشد و باالتر تفاوت معنی داری 
دارند. ميانگين نتایج مقطع تحصيلی کاردانی با نتایج مخاطبين با مقطع 
تحصيلی کارشناسی و ارشد و باالتر تفاوت معنی داری دارند. ميانگين نتایج 

مقطع تحصيلی کارشناسی با نتایج مخاطبين با مقطع تحصيلی کاردانی و 
دیپلم و زیردیپلم تفاوت معنی داری دارند.  

همچنين بر اساس نتایج مصاحبه با کارشناسان و خبرگان چاپ پيشنهاد 
می شود، اگر استفاده از طرح هایی با رنگ های براق و درخشان مدنظر باشد 
که در شــب نيز به خوبی دیده  شود، استفاده از فناوری چاپ فلورسنت 
بهترین گزینه است. از رنگ های روشن فلورسنت برای لباس های ورزشی 
از جمله لباس دویدن و برای افرادی که در تاریکی شــب و فضای باز کار 
می کنند استفاده می شــود زیرا چاپ فلورسنت بر روی پارچه ها طراحی 
بی نظير و خيره کننده ای را به آن می بخشد به طوری که در شب بسيار 
درخشــان است. چاپ فلوک با ذره های مخملی و رنگ های بسيار جذاب 
اســت که از لحاظ طيف رنگی، مشــکلی نداشته و می توان به کمک آن 
طرح های چند رنگ بی نظيری را اجرا نمود. دیســکو از جمله چاپ هایی 
است که به علت جلوه ای که به کار می بخشد، در زمره ی افکت های فانتزی 
قرار می گيرد و می تواند به صورت تک و یا در ترکيب با سایر افکت ها در 
بسياری از البسه از جمله تی-شرت، تونيک های زنانه، لباس  های مجلسی 
و تریکو مورد استفاده قرار بگيرد. این افکت از ماندگاری باالیی برخوردار 
بوده و در مقابل شست و شو نيز بسيار مقاوم است. به راحتی پوسته پوسته 

نشده و جلوه ی خود را از دست نخواهد داد.  
چنانچه استفاده از طرح هایی جذاب و متفاوت مدنظر باشد، تی شرت سه 
بعدی بهترین گزینه است. این  تی شرت دارای تصاویر سه بعدی بر روی 
خود است که شــامل تصاویر حيوانات، طبيعت و دیگر تصاویر جذاب و 
متنوع است که فرد را به دنيای درون خود می برند. این تی شرت ها برای 
استفاده ی آقایان و خانم ها طراحی شده و برای چاپ تصاویر سه بعدی آن 
 UV از پرینترهای ســه بعدی استفاده می شود. در چاپ فلت بد از جوهر
استفاده می شود که ماندگاری باالیی در برابر نور خورشيد دارد، در نتيجه 
نقوش و طرح های این نوع چاپ در فضای خارجی، ماندگاری و دوام زیادی 
دارد. همين امر این نوع چاپ را مناســب برای استقرار در فضای بيرونی 
می کند. چاپ ترام از لحاظ کيفيت و نزدیکی کار چاپ شده روی پارچه به 
تصویر اصلی، می تواند با چاپ های با کيفيت مانند چاپ دیجيتال و چاپ 
ترانسفر به رقابت بپردازد و از لحاظ قيمت تمام شده و ثبات رنگی پارچه 
نيز نسبت به چاپ های نام برده بسيار باصرفه تر و قوی تر است. با این چاپ 
در مصرف رنگ صرفه جویی خواهد شد و پوشش مناسب بر روی پارچه را 

می توان کنترل کرد. 
در شابلون سازی نيز صرفه جویی خواهد شد و با شابلون های کمتر می توان 
یک تصویر را چاپ کرد. چاپ با خمير امولسيون از کيفيت باالیی برخوردار 
بــوده و با درجه های کيفی گوناگونی در بازار وجــود دارد. این نوع رنگ 
به راحتی می تواند با جوهرهای خاص خود به طيف وســيعی از رنگ ها 
تبدیل شود و از این بابت مشکلی در ميان نباشد. خمير امولوسيون برای 
پارچه-هایی که دارای رنگ های روشــن هستند بسيار مناسب است، اما 
برای پارچه های تيره می بایست از رنگ سفيدی استفاده نمود که در بازار 
عموما با نام اورینت از آن یاد می شــود. این نوع از رنگ ها در برابر شست 
و شــو بسيار مقاوم است و با مواد شوینده از بين نخواهد رفت. همچنين 
از ماندگاری باالیی برخوردار بوده و به راحتی دچار شکســتگی و کدری 

نخواهد شد. 
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