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 :چکيده

، مهندسی  (QFD)گسترش کیفیت عملکرد :در این نوشته، نیاز برای ترکیب متدهای مدیریت ارزش طراحی معروف یعنی

در پروسه های مدیریت ارزش هریک از متدها به خوبی . به یک مدل واحد عنوان شده است (TC)هدفو ارزیابی  (VE)ارزش 

 .اجرا می شوند

این مدل . این متدها به منظور دست یابی به بیشترین سود از هر روش به یک مدل برنامه نویسی ریاضی ترکیب شده اند

یک  -ابزار یک برنامه نویسی اعداد صحیح مخلوط صفر. است اساساً، رضایت مشتری را برای ارزیابی هدف بهبود بخشیده

مدل یکپارچه ای برای ممانعت از یک راه حل غیربهینه هنگامی که روش ها با هم فعل و انفعال دارند پیشنهاد . غیر خطی است

 .ندی حل شده استیک مثال ساده طراحی اتومبیل برای نشان عملکرد مدل ، فرمول ب. ئن باشد کارورز باید مطم. شده است

 :مقدمه

بسیاری از ویژگی های یک محصول و روش تولید آن در . های طراحی یک پیامد مهم است در نظر گرفتن ارزش در پروسه

بیشتر تحقیقات به . طراحی تشویق میکنداین امر توجهات کیفی را در تمامی مراحل فعالیت های . فاز طراحی تعیین شده است

 QFDبسیاری از نویسندگان هزینه را از طریق برنامه ریزی . کردهای متفاوتی هدایت شده انداین موضوع از طریق روی

برای فعالیت های طراحی مطالعه  (VE)مطالعه کرده اند، در حالی که دیگران این پروسه ها را با استفاده از روش شناسی 

عی بر مدیریت ارزش در فاز طراحی و تمامی سه روش س. روش دیگری برای طراحی مدیریت ارزش است TCکرده اند 

بخصوص، . تاثیر متممی این متدها از طریق تحقیقات بسیاری شناسایی شده است. بنابراین رسیدن به تولید رقابتی دارند
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ایشان استادانه . و مهندسی ارزش را بحث کرده اند TCکوپرواسالج مولدر، در کتاب خود، به طور کامل تعامل بین روش 

 .ا را برای یک محصول که شامل سه ویژگی زیر است ارائه کردندمنطقه ی بق

 ارزش  -1

 عاملیت -2

 کیفیت -3

این قلمرو بقا در . برای عملیات شرکت را بحث کردندZONEآنها چگونگی تعامل این سه فاکتور با یکدیگر و فراهم کردن 

ن جا تالشی برای ترکیب روش سوم در ای. تعامل ارزش و عاملیت نیز توسط آنها بحث شده است. ارائه شده است 1شکل 

QFD عقیده بر این است که یک مدل ریاضی ابزار ترجیحی برای این ترکیب باشد و منطقه . در این مجموعه ایجاد شده است

 .موجه آن بدقت منطقه ی بقا را شرح می دهد

ضی با ترکیب تمامی این سه سپس، یک برنامه ریزی ریا. در بخش بعد، ابتدا، توضیح مختصری از این سه روش آمده است

مثال عددی از صنعت اتومبیل . روش در یک روش معرفی شده است، بنابراین، دست یابی به یک نتیجه ی بهینه شده است

 .مدل را همراهی خواهد کرد

 : (QFD)گسترش کیفیت عملکرد 

QFD مرحله از توسعه و تولید ای هر یک مفهوم کلی است که معنی ترجمه ی نیازمندی مشتری به ویژگی تکنیکی مناسب بر

توسط چندین محقق مطالعه شده است این امر  House of Qunlity  (HOQ)رویکرد ارزش به . محصول را فراهم می کند

،با استفاده از مدل سازی ریاضی نیز  QFDرویکرد ارزش به. ابزاری را برای مدیریت ارزش در فاز طراحی فراهم می کند

 .تمامی مقاالت تجربیات موفقی را در این هنگام گزارش کرده اند. بوده است موضوع مقاالت متفاوتی

QFD  در اصل از طریق جمع آوری و آنالیز عقاید مشتری برای توسعه محصوالت با کیفیت باالتر  به منظور مطابقت ی

، مدیریت کیفیت و آنالیز توسعه محصول  QFDبنابراین عملکردهای اولیه ی . پیشی گرفتن به نیازهای مشتری پیشنهاد شد

، مهندسی ، به زمینه های وسیع تری ازقبیل طراحی، نقشه کشی، تصمیم گیری  QFDنیازهای مشتری است،دوماً ، عملکرد 

 .مدیریت، کارگروهی ، زمان و ارزش گسترش یافته است 

 :QFDمزایای عمده ی استفاده از 



 عنوان مقاله: گسترش کیفیت عملکرد ، مهندسی ارزش و ارزیابی هدف                     مترجم: عصمت حسنی

 چه تقاضای مشتری است و آنچه کمپانی توانایی تولید آن را کمک به کمپانی برای ساختن کلیدهای جایگزینی بین آن

 دارد

 QFD ارتباط موثر بین بخش های کمپانی را بهبود بخشیده و روح همکاری را ارتقا می دهد. 

 کیفیت در قله ی توجه است. 

 QFD  ده است، به اینکه تقاضای مشتری وارد پروسه های تولید شرضایتمندی مشتری را از طریق ایجاد و اطمینان

 .افزایش می دهد

 نکات کنترل تولید مهم چشم پوشی نشده است. 

 QFD  تمامی اطالعات مورد نیاز برای توسعه ی یک محصول خوب را کنار هم جمع می کند در حالی که اطالعات

 .ندبه عالوه، اطالعات استفاده ی بهتری شده و سند بندی شده ا. افزوده شده در طول پروسه مورد نیاز بوده اند

 QFD رویکرد . زمان تولید را کوتاه می نمایدQFD 4  نشان داده شده است 2ماتریکسی در شکل. 

 :مهندسی ارزش 

کاربرد سیستماتیک تکنیک های شناخته شده، که عملکرد محصول یا : جامعه مهندسی ارزش را چنین تعریف می کند

گذاری کرده و اعتبار عملکردی ضروری را در کمترین سرویس را شناسایی کرده، یک ارزش پولی برای عملکرد را پایه 

بیان کردند که  Cheah, elias, Ting. واژه عملکرد به کار محصول یا فروش بر می گردد VEدر . قیمت فراهم می کند

آنها دسترسی موفقیت آمیز به . در مراحل اولیه ی توسعه برای مثال مراحل اولیه طراحی سودمند تر است VEکاربرد 

 .در طراحی مدیریت ارزش را گزارش نمودند VEلیز آنا

برای یک پروژه یا محصول می توان اطمینان داشت که تمامی جایگزین های مختلف که برای سربلندی  VEبا استفاده از 

در این نوشته پیشنهاد شده است که بهترین جایگزین باید بر اساس . کاندید هستند در نظر گرفته شده اند "عملکرد"

پیشنهاد شده است که معنی آن این است که جایگزین  QFDو  VEدر این مقاله، جایگزینی . ویت مشتری انتخاب شوداول

این فعالیت . مورد نیاز کافی نیست و نظر مشتری برای این جایگزین ها باید به حساب آید "عملکرد"های متفاوت برای 

 .اجرا شده است QFDبا استفاده از تکنیک 

 :ارزیابی هدف
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برای بیش از یک دهه، ارزیابی هدف به عنوان یک ابزار مهم برای کاستن ارزش و افزایش رقابت به رسمیت شناخته 

 :پروسه های ارزیابی هدف ازطریق فرمول های مشهور آن که به قرار زیر است شناخته شده است. شده است

 ارزیابی هدف= ارزش هدف  –سود مطلوب 

ارزیابی هدف باید به عنوان یک فلسفه حسابداری . را به طور خالصه نشان میدهد پروسه های ارزیابی هدف 3شکل 

تمرکز آن بر روی ارزش فروش محصول از اولیه ترین فازهای پروسه های طراحی . به رسمیت شناخته شود جدید

 .ده اندبسیاری از شرکت ها، بخصوص تویوتا، کاربرد موفقیت آمیز پروسه ی ارزیابی هدف را گزارش کر. است

 :تکمیل مدل

در اینجا تالشی برای . همانگونه که در ابتدا بحث شد، هر روش در محدوده ی مدیریت هزینه بخوبی اجرا می شود

ترکیب نمودن این رویکردها به یک مدل برنامه نویسی ریاضی به منظور دستیابی به مزایای هر رویکرد ایجاد شده 

 . داده شده استنشان  4نمودار این تکمیل در شکل . است

بهتر  VEبازده آنالیز . در مراحل اولیه پروسه طراحی مفید تر است VEهمانگونه که در ابتدای بحث گفته شد، استفاده از 

بنابراین سطوح متفاوت راه . پیشنهادشده است QFDگذاشتن این راه حل در ماتریکس دوم . است راه حل طراحی باشد

 5، در این فرمت در شکل  HOQ. موجود است House of Quality (HOQ)در  حل برای هر یک از خصوصیات اجزاء

 . نشان داده شده است

برای   L11 ،L12 ،L13سطح تقسیم شده است، مثالً  3ستون اول ماتریکس به  VEاین بدان معنی است که با استفاده از آنالیز 

 QFDو  VEاین نقطه ی تعامل بین  . (LK1, LK2 , … , LKJ (.می شود J، بنابراین ، این تقسیم بندی منجر به سطوح  Kستون 

 .است

به این معنی که برای نیاز هر مشتری و در هر سطح، رتبه بندی مشتری . دارای سه بعد است HOQبا این تغییرات، حاال 

 .در جدول موجود است

 .فراهم شده استاز طرفی محاسبات برای حساب ارزش هدف ایجاد شده و بازده برای تأمین مدل ریاضی 

 رویه مشابه: مدل ریاضی
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در این نوشته، رویکرد مشابه است، که برای نقشه کشی انسانی توسعه یافته است و نویسندگان برای در نظر گرفتن 

 :به قرار زیر است. ارزش آنرا تعدیل کرده اند

i  :i  امین نیازهای مشتری    ،                                              i= 1, … , n 

K  :k ،امین خصوصیت تکنیکی k= I , … , m                                        

Lkl : شمار سطح برایk                      امین خصوصیت تکنیکیL= I,  … , Lk 

Uikl : شدتی کهL امین سطح K  امین ویژگی تکنیکی دارایiامین نیازمندی های مشتری باشد. 

(Uikl اصر عنHOQ هستند). 

Wi  : بار برایi  ، امین نیازمندی های مشتری 

XKL :تنوع تصمیم 

 .ایجاد شود Lامین ویژگی تکنیکی در سطح  Kاگر  1

 در غیر این صورت،  0

CKL : ارزش برای ایجاد در سطحL  برایK ،امین ویژگی تکنیکی 

Yi :مجموعه تأثیرات ویژگی های تکنیکی برایi (تذکر برای محاسبه آن در فرمول) شتری امین نیازمندی های م، 

YIKJ : ارتباط بین ویژگی های تکنیکی ( سقفHOQ.) 

به این معنی که برای هر سطح از . است HOQدارای مکعب کیفیت به جای  1نکته ای که در اینجا باید ذکر شود، اینکه، 

 HOQ مانند تنظیم کننده 1-3-9ارای ارزش می تواند د Uikl(Uiklدارای ارزش  1ویژگی تکنیکی و هر تقاضای مشتری ، 

 :دارای برنامه نویسی ریاضی زیر است 1اکنون، . می باشد( باشد

                                                      (1) 

                       (2) 

                                                    

                        (3)    
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                     (4) 

 , ارزش هدف (5)                                              

                                                                 (6) 

، کهاز طریق Yi. به عنوان یک عملکرد هدف ، رضایت مشتری را افزایش می دهد (I)ای شرح برنامه ریزی باال، معادلهبر

بخش دوم تأثیر سقف . تأثیر اولویت های مشتری را از طریق بخش اول منعکس می کند. محاسبه می شود( 3)معادله 

HOQ را منعکس می کند .Yikj تعامل بین ویژگی های تکنیکی ،k  وj  را برایiتقاضای مشتری ارائه مش دهد امین .

شماره ای بین صفر و یک است، بخش دوم به بخش اول چیره  xاست و هر  xهنگامی که بخش دوم محصول دو 

 .نخواهد بود

روی هم ضمانت می کند ارزش کلی همه زیر سیستم ها از ارزش هدف محاسبه شده ی قبلی تجاوز نمی  5و  4معادالت 

 .کند

همانگونه که . می تواند به یک اندازه استفاده شود QFDماتریکس  4باید در اینجا ذکر شود که این روش برای هر یک از 

در جایی که جایگزین های مختلف طراحی ارائه خواهند شد، ماتریکس  VEقبالً بحث شد، بهترین ماتریکس برای استفاده 

 .دوم است

به . فرض شود TAیا بیشتر برای هر  2، می تواند سطوح XKLتنوع تصمیم گیری ،  دربعضی از موارد، در شرایط واقعی ،

این معنی است که درصدی از هریک از سطوح رضایت مشتری را سطوح ارتقا می دهد و این علت اینکه چرا مدل برنامه 

 .مخلوط نامیده می شود 1 –ریزی اعداد صحیح غیر خطی صفر 

می تواند به عنوان قیمت یک راه حل یا  CKL. است CKLشود در نظر گرفتن پارامترهای  نکته ی دیگر که باید نشان داده

 . تأثیر مدلی را باال می برد CKLاین دو تفسیر از . قیمت توسعه ی راه حل تفسیر شود

 :مثال عددی

گی تکنیکی به ویژ 6تقاضای مشتری و  5. یک مثال ساده طراحی اتومبیل برای نشان دادن عملکرد مدل طرح شده است

 :قرار زیر است
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 :نیازمندی های مشتری

 شتاب مناسب .1

 صندلی راحت .2

 زیبایی داخلی .3

 صرفه جویی سوخت .4

 ایمنی .5

 :ویژگی های تکنیکی

 عملکرد مناسب موتور  .1

 مالحظات ارگونومیک .2

 گیر بوکس مناسب .3

 مالحظات طراحی صنعتی  .4

 بر یک سستم مناسب  .5

 قدرت بدنه .6

. رای شناسایی راه حل های متفاوت یا به عبارت دیگر، سطوح مختلف استفاده شده استب VEبرای هر ویژگی تکنیکی، آنالیز 

 1600، راه حل ها استفاده از یک موتور (عملکرد مناسب موتور) به عنوان مثال، در این مورد ، برای اولین ویژگی تکنیکی 

 .سی سی است 2000سی سی یا  1000سی سی، یا 

، TAبرای هر سطح  CKLtهر ویژگی تکنیکی به قرار زیر مرتب شده است؛ پارامتر  در روش مشابه، سطوح مختلف برای

 :همچنین شناسایی شده خواهد بود

1- 

 عملکرد مناسب موتور= }  1000،200، 200{  

L11                                     L12                                L13 

C11= 5000                         C12= 8000                    C13= 10000 

 



 عنوان مقاله: گسترش کیفیت عملکرد ، مهندسی ارزش و ارزیابی هدف                     مترجم: عصمت حسنی

2- 

 مالحضات اگرونومیک= {  استفاده از مدل رایج واستفاده از مشاور خارجی}

L21                                                   L22   

 C22=0 C21= 15000 

 

3- 

 سبگیربوکس منا={ استفاده از گیربوکس معمول و بهینه سازی گیربوکس} 

                               L31                                  L32 

                                 C31=1000                       C=0 

 

4- 

 مالحضات صنعتی.

 در دو سطح اجرا خواهد شد TAاین =  }تعدیل برخی ویژگی ها و طراحی دوباره تمام ویژگی ها

 L24                         L41 

       C42=5000 C41=10000 

5- 

 بر یک سیستم مناسب.

       خواهد شداجرا نیز در دو سطح  TAاین ={ABSتعدیل سیستم معمول و استفاده از سیستم }

 L52         L51 

 C52=8000C51=5000        

6- 

 قدرت بدنه .

 در سه سطح اجرا خواهد شد TAاین =

 {ار، طراحی دو باره ساختار و تعدیل ساختار معمولتقویت ساخت}

 L63 L61                                  L62 
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 300= C63 C62=9000     C61=5000 

 :uijkرای مشتری یا پارامترهای 

ماتریکس یا ارتباط  UIKL، در مرحله بعد، رای مشتری، پارامترهای  VEپساز تعیین راه حل ها یا سطوح، از طریق آنالیز 

HOQ اینها عناصر ماتریکس . به عنوان نیروی معرفی مدل جمع آوری شده استHOQ  هستند، که در مدل ارائه شده دارای

 .سه بعد است و نمی تواند به عنوان سطح ارائه شود

برای . توسط مشتری شناسایی می شود UIKLسایر  U111=9، پس 9پس، مشتری خواسته خود را بیان می کند، برای مثال 

 . است Aدر ضمیمه  UIKLمثال حاضر، ارزش 

دراین مورد ، بار مشتری برای .  i، برای همه ی yi24=9دوم و چهارم وجود دارد، پس  TAهنگامیکه یک ارتباط مثبت بین  

 :اولویت وی 

( 

 .می باشد Bبرنامه ریاضی کامل برای مثال در ضمیمه 

،  TA، برای هر 1آزمایش شده است و راه حل های متفاوت بدست آمده است، جدول ارزش هدف های مختلف برای مشکل 

 .راه حلی نشان می دهد که کدام سطح باید برای رضایت ماکزیمم مشتری انتخاب شود

 40000که معنی آن این است، اگر یک دارای ارزش هدف . پاسخ ارزش هدف مربوطه را نشان می دهد 1هر ردیف در جدول 

 .مانند آن ایجاد شود 2در سطح  TAو دومین  1باید در سطح  TA، اولین باشد، پس

 :اتخاذ مدل

این فرض در . راه حل های مجزای مختلفی را حاصل می کند VEفرض برای مدل ریاضی فرض کردن این است که آنالیز 

 .عمل سخت نیست و کاربرد مدل را زیاد محدود نمی کند

بکار  QFDمی تواند برای ماتریکس سوم  QFDکه استفاده شده اند برای ماتریکس دوم برای کار آینده، رویه های مشابه 

یک پروسه تولید مجزای متفاوت است، و بنابراین، مدل ریاضی می تواند به عنوان یک  VEدر این طرح، بازده آنالیز . رود

 .استفاده شده و نتیجه مطابقاً مفید باشد "انتخاب پروسه "ابزار 

 :تیجه گیری
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 . به یک مدل ریاضی پیشنهاد شده است QFD  ،VE ،TC ترکیب سه رویکرد

اگر متدها مشکل را . ها را بدست دهد TAمی تواند بهترین ارنج  1با مقادیر معقول محاسباتی تالش نشان داده شده است که 

ر تعامل داشته و پارامترهای یک به یک اجرا کنند، پس، یک تغییری در شرایط تحت بهینه وجود دارد زیرا متدها با یکدیگ

 .این ترکیب نمودن  به این مشکل فائق می آید. مسئله را تحت تأثیر قرار می دهند

در آینده، آنالیزی از اینکه چگونه . است VEبهترین انتخاب برای کاربرد رویکرد  QFDپیشنهاد شده است که ماتریکس دوم 

 .بکار می رود پذیرفته شود QFDتوانسته برای ماتریکس سوم و چهارم  VEرویکرد 
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