
:مدل کانو 
 را مدلی 1984 سال در ھمکارانش و کانو نورياکی پروفسور

 اين که نمودند معرفی کانو مشتری رضايت مدل عنوان به
 روی بر که محصول يک نيازھای نوع سه است قادر مدل

 تفکيک را گذارند می اثر مختلف طرق از مشتری رضايت
 محصول ھر کيفی ھای مشخصه کانو مدل حقيقت در .نمايد
 نوع يک بيانگر دسته ھر که کند می تقسيم دسته سه به را

  .باشد می مشتری نيازھای از مشخص



:نيازھای سه گانه مشتری در مدل کانو 
 ارتباط در الزامی نيازھای : )اساسی نيازھای(الزامی نيازھای•

 وجود بايد محصول در بايد که باشند می ھايی ويژگی با
 زيادی مقدار به مشتری نشوند برآورده اگر و باشند داشته

 باشند مشتری نيازھای با مطابق ھم اگر و شود می ناراضی
 در شود، نمی مشتری رضايت افزايش باعث آنھا تکميل
 ناراضی عبارت به محصول در ھا ويژگی اين وجود نھايت،
 به اگر محصول ھر در الزامی نيازھای .شود می ختم نيستم
 محصول به طريقی ھيچ به مشتری نشوند برآورده کامل طور
 الزمه ھا ويژگی اين ديگر عبارت به و شد نخواھد مند عالقه
. باشند می بازار به شرکت ورود



را مشتری رضايت : )عملکرد نيازھای( بعدی يک نيازھای 
 ھرچه يعنی دارد ھمراه ھا نياز آن ارضای سطح اندازه به
 می بيشتر مشتری رضايت شوند تکميل بيشتر ھا نياز اين
 صورت به معموال بعدی يک نيازھای .برعکس و شود

 باعث آنھا تکميل و شوند می تقاضا مشتری طرف از صريح
.شود می بازار در شرکت بقای حفظ

ھای ويژگی آن ھا نياز اين : )مھيج نيازھای(جذاب نيازھای 
 مشتری رضايت روی بر بيشتری اثر که ھستند محصول
 انگيزی شگفت طور به را وی رضايت ميزان و داشته
 به صريح صورت به ھرگز جذاب ھای نياز .دھد می افزايش
 اگر ندارد، را آن انتظار مشتری و نشده بيان مشتری وسيله
 رعايت .کند نمی نارضايتی احساس نکند دريافت آنھا مشتری

 می تبديل بازار رھبر به را شرکت ھا ويژگی از دسته اين
.کند



وضعيت طبقه بندی نيازھای مشتری بر اساس مدل کانو–مودار کانو ن



: کانو مدل مراحل و ھا گام

ھای کفش در( محصول نيازھای شناسايی : اول مرحله 
  )برويد راه خود مشتری

 نيازھای که است اين کانو پرسشنامه ساختن برای شروع نقطه
 طبق .باشد شده تعيين کاوشگرانه ھای بررسی در محصول
 20 گرفتن نظر در با که است شده معلوم شده انجام تحقيقات

  تقريبا توان می ھمگن ھای بخش در مشتريان از نفر 30 تا
 .نمود تعيين را محصول نيازھای ھمه درصد 95 تا 90
 بررسی جای به بھتراست محصول نيازھای شناسايی برای

 پرداخته آنان مشکالت تحليل و تجزيه به مشتريان تمايالت
 از کوچکی بخش تنھا مشتری توسط شده ذکر انتظارات .شود
.باشد می محصول آن به مربوط انتظارات و نيازھا کل



 بررسی و شناسايی در را ما تواند می زير سواالت از استفاده
  : نمايد ياری مشتريان نياز

 نوع چه کنند می استفاده )x( محصول از مشتريان وقتی•
گيرد؟ می قرار آنھا نظر مورد ھايی شرکت

 مشکالت، چه )x( محصول از استفاده ھنگام در مشتريان•
کنند؟ می شناسايی را شکاياتی و ھا عيب

 مد )x( محصول خريد ھنگام در را معيارھا کدام مشتری•
دھد؟ می قرار نظر

 مشتری انتظارات توانند می بھتر خدمات يا ھا ويژگی کدام •
کنند؟ تامين را



 مرحله دوم طراحی و توزيع پرسشنامه:
 از که دارد وجود مختلفی ھای راه مشتريان نياز شناسايی برای

 ديگر به نسبت ھم که باشد می پرسشنامه از استفاده آنھا جمله
 .است استفاده قابل نيز سھولت به ھم و تر ھزينه کم ھا روش
.شود می استفاده ويژه طور به پرسشنامه از کانو مدل در

 بخش :باشد می بخش دو دارای سوال ھر پرسشنامه اين در 
 مثبت جنبه که شود می ھايی ويژگی به مربوط اول
 محصول مصرف ھنگام در مشتری و )مطلوب شکل(داشته

 به مربوط دوم بخش اما . شود روبرو آن با بايد خدمت يا
 و )نامطلوب شکل( داشته منفی جنبه که شود می سواالتی
.شود روبرو آنھا با نبايد مصرف ھنگام مشتری

 گزينه پنج از يکی تواند می مشتری سواالت، از بخش ھر در
  .نمايد انتخاب را ليکرت طيف اساس بر شده مطرح



:طيف ليکرت 

 محقق و است شده تشکيل مساوی قسمت پنج از طيف اين
 پاسخگو اختيار در عبارت تعدادی تحقيق موضوع با متناسب
 نمايد، مشخص آن مورد در را خود گرايش تا دھد می قرار
 گسترده مخالف کامال گرايش تا موافق کامال گرايش از طيف
 طيف ھای قسمت از ھريک به تواند می محقق و است شده

 کامال گرايش به مثال دھد اختصاص 5 تا 1 از ھايی شماره
 1 شماره مخالف کامال گرايش به و 5 شماره موافق

 محاسبه را ھا عبارت از يک ھر نمره سپس دھد اختصاص
    .نمايد



شکل کلی سواالت پرسشنامه کانو

خوب باشد) x(ام محصول ) i(اگر ويژگی 
شما چه احساسی داريد ؟

)شکل مطلوب سوال(

من اين ويژگی را دوست دارم 1)
باشد اين ويژگی بايد2)
برای من فرقی نمی کند3)
ويژگی برای من قابل تحمل است و 4)

می توانم با آن کنار بيايم
  ترجيح می دھم اين ويژگی نباشد5)

ضعيف باشد ) x(ام محصول ) i(ويژگی  اگر
شما چه احساسی داريد؟

)شکل نامطلوب سوال(

من اين ويژگی را دوست دارم 1)
باشد اين ويژگی بايد2)
برای من فرقی نمی کند3)
ويژگی برای من قابل تحمل است و 4)

می توانم با آن کنار بيايم
  ترجيح می دھم اين ويژگی نباشد5)



:پرسشنامه کانو در مورد خودرو 

فرقی نمی بايد باشددوست دارم
کند

 قابل تحمل
است

دوست 
ندارم

وجود فضای  با )1
داخلی و بيرونی زيبا 

و جذاب شما چه 
احساسی داريد ؟

اگر فضای داخلی ) 2
و بيرونی زيبا و 

جذاب نباشد شما چه 
احساسی داريد؟



 مرحله سوم ارزيابی و تحليل پرسشنامه:
 در مورداستفاده اطالعات به مشتريان نظرات تبديل برای

.شود می استفاده کانو ارزيابی جدول از نتايج ماتريس
: کانو ارزيابی جدول
 .کند می تبديل پاسخ يک به را سوال ھر بخش دو جدول اين

 می بندی دسته طبقه شش در کانو جدول در موجود ھای پاسخ
 بانگر )O(الزامی، نيازھای بيانگر )M( جدول اين در .شوند

 جذاب مشخصات به نيز )A( و بعدی يک ھای ويژگی
 طبقه سه ھمان ويژگی سه اين .کند می اشاره محصول
 شود می استفاده زمانی )I( از و باشند می کانو مدل نيازھای

 در ويژگی يک وجود عدم يا وجود به نسبت مشتری که
 حالتی بيانگر )Q( باشد، توجه بی و دلسرد تقريبا محصول

 موجود اطالعات يا و باشد نفھميده را سوال مشتری که است
 به نسبت مشتری ديگر عبارت به يا و باشد ناقص درسوال

.ياشدداشتهترديدمعياراين



)R( مطلوب نا و مطلوب شکل که آيد می وجود به زمانی نيز 
 و باشد برعکس مشتری زعم به پرسشنامه در شده تدوين
.باشد داشته پرسشنامه طراح نظر با مخالف نظری مشتری

 سپس کانو ارزيابی جدول ابتدا فوق اطالعات از استفاده با
.دھيم می تشکيل را کانو نتايج ماتريس



: جدول ارزيابی کانو 
نامطلوب

ترجيح می 
دھم اين 
ويژگی 
نباشد

می توانم 
با آن کنار 
بيايم

برای من 
نمی  فرقی
کند

اين ويژگی 
بايد باشد

من اين 
ويژگی را 
دوست 
دارم

نيازھای 
مشتری 

)CR(

OAAAQ من اين ويژگی
را دوست دارم

MIIIR اين ويژگی بايد
باشد

MIIIRبرای من فرقی 
نمی کند

MIIIR می توانم با آن
کنار بيايم

QRRRR ترجيح می دھم
اين ويژگی 
نباشد

مطلوب



:ماتريس نتايج کانو 
TotalIQROMACR

)نيازھای مشتری(

2321111

231222

2355133

231114164

23616915



:  برخی از روش ھای تحليل داده ھای مدل کانو 

: کانو پرسشنامه بررسی و تحليل ھای روش و ھا تکنيک
 ساده روش اين : فراوانی بيشترين اساس بر پرسشنامه تحليل )1

 به آن اساس بر که باشد می کانو پرسشنامه تحليل روش ترين
 ستون آن در و شده اضافه جديدی ستون نتايج ماتريس انتھای

 فراوانی بيشترين آنکه ويژگی ھر به مربوط ھای پاسخ بين از
  .شود می انتخاب دارد را



:نمونه ای از کاربرد بيشترين فراوانی
GradeTotalIQROMACR

نيازھای (
)مشتری

O2321111

M231222

A2355133

I231114164

M23616915



:نکاتی در مورد روش تحليل پرسشنامه بر اساس بيشترين فراوانی 

 بين اختالف يا باشند فراوانی بيشترين دارای طبقه دو اگر1)
 توان می باشد نزديک بسيار دوم طبقه و طبقه بيشترين
 کافی ھا ويژگی اين به مربوط اطالعات که گرفت نتيجه
 پاسخ به بيشتر اطالعات ارائه آن بندی طبقه برای و نبوده

.است الزامی تکميل برای دھندگان
 ويژگی يک به مربوط ھای پاسخ از توجھی قابل تعداد اگر2)

 که گرفت نتيجه توان می بود يافته اختصاص )Q( گزينه به
.شود اصالح بايد و دارد وجود ابھام سوال آن مورد در


