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ABSTRACT: Nowadays, the systematic transfer of customers’ demands and converting them to 

practical actions in line with the modification or correction of the product have become of immense 

importance for the companies in order to achieve success and competitive primacy. The present 

survey attempts to design and develop a systematic and transparent approach for an agricultural 

mechanization company in Razan city using quality function deployment method. The customer 

requirements and technical characteristics for the company were detected and prioritized by quality 

function deployment, fuzzy logic and house of quality tools. According to the results, the most 

important need and requirement of farmers is access to the constantly updated price list of different 

services offered by the company. Access to the schedule of machinery timing is the second important 

need of customers. Therefore, can detect the consumers’ demands carefully and convert them to the 

technical and engineering requirements in the studied company and then present practical solutions.  
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در شرکت  یبه الزامات فن هال آنيو تبد انيمشتر يهاخواسته یابيارز

  یفيتوسعه عملکرد ک با روش يکشاورز ونيزاسيخدمات مکان

 *مجيد نامداري

استاديار مهندسی مکانيزاسيون کشاورزي، گروه توليد و ژنتيک گياهی، دانشگاه 

 زنجان

 (10/6/1399تاريخ تصويب:  -30/5/1399تاريخ بازنگري:  -31/1/1399)تاريخ دريافت:  

 

 اي رييتغ يدر راستا یها به اقدام عملآن ليو تبد انيخواست مشتر کيستماتيامروزه انتقال سچکيده: 

شد  یسع قيتحق نيمنظور درا نيبرخوردار است. به هم یفراوان تيها از اهمشرکت يبرا ،اصالح محصول

 کيدر  یسازمان يراهبردها یطراح يمند برانظام یافتيره ،یفيعملکرد ک يهتوسع يبا استفاده از ابزارها

ابتدا با استفاده  نيبرا. بناابديو توسعه  یطراحکشاورزي در شهرستان رزن  ونيزاسيشرکت خدمات مکان

شده و  يیمورد نظر شناسا یفن يهایژگيها و وخواسته يو منطق فاز یفيعملکرد ک ياز روش توسعه

و الزام  ازين نيترمهم ج،ينتا براساس. ديآن شرکت استخراج گرد يبرا تيفيخانه ک سيسپس ماتر

 نيبه آخر ی. دسترسباشدیم مختلف اتيمصوب عمل يهامتيق یبه بانک اطالعات یکشاورزان، دسترس

بنابراين با استفاده  د.نقرار دار يبعد هايهدر رتب زيخدمات ن هيزمان ارا نيموجود و اول يهانيماش تيوضع

هاي مشتريان به الزامات فنی و مهندسی ترجمه و نتايج به شکل ي عملکرد کيفی، خواستهاز روش توسعه

 هاي کاربردي ارايه شد. حلراه

 ، رقابتتيفيخانه کت دانش، يري، مديرسان، اطالعيمندتي: رضاکليديهاي واژه
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 مقدمه

 متيکشاورزان و ق ياقتصادعلت مشکالت امروزه به

هر  يبرا ،يکشاورز يهانيماش ريتراکتور و سا يباال

 يهانيکه خود، مالکِ ابزار و ماش ستيمقدور ن يکشاورز

که  ينظام ايروش و  کيوجود  نيباشد. بنابرا ازيمورد ن

 ،کشاورزان ازيمورد ن يهانيماش نيبتواند عالوه بر تام

 يدارا ديجد يهانيو ماش يفناور جيترو ودر انتقال 

جهت  نيهم. بهرسديبه نظر م يانعطاف باشد ضرور

ها نظام نياز ا يکيبه عنوان  زهيخدمات مکان يهاشرکت

 ,.Loveimi et alباشند )يخدمات م هيدر حال ارا

2002.) 

ط کسب و کار که شاخص يامروز، در مح يايدر دن

ها باشد، شرکتيرات مييتغ يآن سرعت باال ياصل

جا که در گر هستند. از آنيکديدا در حال رقابت با يشد

کسب و کارها  يابيدر مورد ارز يتيع قطعيشتر صنايب

 يهاق روشيد قادر باشند از طريها باوجود ندارد، شرکت

ماندن و  يمنظور باق، به رقابت بپردازند. بهيداريپا

جاد نقاط قوت و يد بر ايها بات در بازار، شرکتيموفق

 يهااز راه يکيند. يخود تمرکز نما يرقابت يهاتيقابل

 يساز، حرکت به سمت چابکيرقابت يهاتيکسب قابل

، يريپذت رقابتيو تقو يسازباشد. چابکيها مشرکت

ا يپو يهاطيها در محاز الزامات کسب و کار شرکت يکي

(. به منظور کسب Arman & Shafiei, 2017است )

ک يبه طور استراتژها است که سازمان يضرور يچابک

 يامروز يايرنده در دنيادگيک شرکت يجاد يرند. اياد بگي

برخوردار بوده و ساختار شرکت  ييار بااليت بسياز اهم

 يازهاين ييگور ساخته و توان پاسخيپذرا انعطاف

 (Siren, 2012بخشد )يت ميان را تقويمشتر

ها حلراه نييو تب انيمشتر يازهايشناخت ن يبرا

 رايکه اخ ييهاروش نياز بهتر يکيو امکانات مناسب، 

عملکرد  يمورد توجه قرار گرفته است روش توسعه

 ,Rafsanjani & Pourabuli) باشديم( QFD) 1يفيک

                                                                                                                                                                  
1 Quality Function Deployment 

2 Yoji Akao 

3 House of Quality 

و  کپارچهي ياز ابزارها يفيتوسعه عملکرد ک .(2018

ا يان يمشتر يهاثبت خواسته يمنسجم است که برا

ها را خواسته نيکه ا يمهندس يهايژگيکاربران، از و

که ممکن است  ياو هرگونه مصالحه سازنديبرآورده م

 کنديباشد، استفاده م يضرو يمهندس يهايژگيو نيب

(Maritan, 2015) .يک  ،يفيعملکرد ک يتوسعه مدل

 يوجيتوسط  1996رويکرد در طراحي است که در سال 

 در ژاپن معرفي شد. اين رويکرد نخست در 2آکائي

 1972سازي کوبه ميتسوبيشي در سال کارخانه کشتي

وارد  1983مورد استفاده قرار گرفت. سپس در سال 

آمريکا شد و اکنون در کشورهاي بسياري مورد استفاده 

از  يکي (.Melemez et al., 2013گيرد )مي رارق

به کار  يفيعملکرد ک يکه در روش توسعه ييابزارها

( و در HOQ) 3تيفيک س خانهيل ماتريرود، تکميم

است  يمشتر يازهايت نيب اهمين ضراييجه تعينت

(Hassanghasemi et al., 2016.) به  تيفيخانه ک

به صورت  توانديساده و ملموس م اريبس ياگونه

( يهاو الزامات )مشخصه انيمشتر يازهاين از يسيماتر

شامل  4يمشتر يازهايدر نظر گرفته شود. ن يفن

 باشنديخدمت م اياز محصول و  انيمشتر يهاخواسته

که  ي(؛ در حالشودداده مينشان  CRکه با عالمت )

 يهاخواسته هيارا يچگونگ نيمحصول مب 5يالزامات فن

نشان  TCکه با عالمت ) باشنديدر محصول م انيمشتر

است که در آن  يسيماتر تيفي(. خانه کشودداده مي

 گردديها مشخص مها و چگونهچه انيرابطه م

(Mozafari et al., 2012.) بر خالف ظاهر  تيفيک نهخا

 اريمطالب بس ياش حاوکنندهجيو گ دهيچياحتماالً پ

و  قيدق ميو تنظ هياست که در صورت ته يديمهم و مف

با  اريمناسب آن، ضمن ارائه و حاصل آمدن اطالعات بس

و تنوع  يدر مورد محصول، به واسطه گستردگ يارزش

 از ياريبس يانيپا ۀاستخراج شده از آن، نقط ميمفاه

. باشديم يفيعملکرد ک يتوسعه روش يواقع يهاپروژه

4  Customer Requirements 

5  Technical Characteristics 
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 يمشتر يندا يترجمه يتوانمند برا يابزار ت،يفيک خانه

 ياو از محصول به الزامات کم يفيک يهاو خواسته

و  يريگيپ تيقابل يريگچشم اريکه به نحو بس باشديم

باال  ،ها را در محصول، از طرف سازمانلحاظ نمودن آن

  (.Maritan, 2015) برديم

مهم حاصل از  يهادهياز پد يکي کيالکترون دولت

اطالعات و ارتباطات است که  يفناور يريبه کارگ

اداره  ،يدر نحوه زندگ قيبس عم يآن تحول يسازادهيپ

 يهاها و بنگاهو شرکتکشورها داشته  يو رهبر

 يهان جامعه، استفادهياز ا يعنوان بخشبه ياقتصاد

اند. دولت ت خود کردهيتقو ين ابزار براياز ا يفراوان

اطالعات و شبکه  ياز فناور يبيترکک يالکترون

 ميوب است که هدف آن، ارائه مستق يرساناطالع

 يتجار يهادولت، بخش رکنانخدمات به شهروندان، کا

 کيدولت الکتروندر واقع . دولت است يهابخش ريو سا

 يارتباطات برا ياستفاده از اطالعات و فناور يمعنبه

 يهاسازمان يکار يندهايساختارها و فرا در رييتغ جاديا

فناوري اطالعات، ارتباطات و تحقق دولت . است يياجرا

تواند موجب رشد اقتصادي و الکترونيک در درازمدت مي

 يبرا يمختلف يهامدلهاي اجتماعي شود. رفع نابرابري

 نياز ا يکيوجود دارد که  کيتحقق دولت الکترون

 Ghorbanizadeh) باشديها، مدل سازمان ملل ممدل

et al., 2016). 

مطالعه تالش شده است به منظور بهبود  نيدر ا

و  ون،يزاسيشرکت خدمات مکان کيمستمر عملکرد 

ه آن از روش توسع کيو استراتژ يرقابت گاهيجا يارتقا

خدمات بهره گرفته  هيارا يهاروش يبرا يفيعملکرد ک

 يو ارتقا کيدولت الکترون يهاسامانهشود. استفاده از 

خدمات بهتر مورد  هيارا يدانش در شرکت برا تيريمد

 توجه بوده است.

  بر مطالعات انجام شده يمرور

 ياريدر بس يبه طور موفق يفيعملکرد ک يروش توسعه

ند، يبهبود فرا يبرا يعنوان ابزاراز صنابع و خدمات به

شناخته شده است  يت رقابتيو کسب مز يت مشتريرضا

(Azadi & Farzinpour, 2013 .)يدر بخش کشاورز 

که  کنديم يظهور خود را ط يهيمراحل اول کيتکن نيا

 ياز مطالعات انجام شده در عرصه يبرخ ريدر ز

 :استشده  انيمرتبط با آن، به اختصار ب اي يکشاورز

به منظور  Fargnoli et al., (2018)توسط  يقيتحق

در  ينيماش يهاتيمن در فعاليستم ايک سي يطراح

 يو منطق فاز يفيبا روش توسعه عملکرد ک يکشاورز

ن دو روش به دنبال يق اين مطالعه با تلفيرفت. ايانجام پذ

با در نظر گرفتن زات کار يتجه يمنيش سطح ايافزا

بود که  ياپراتورها در حوزه کشاورز ياتيعمل يهادغدغه

رانه در يشگيها اقدامات پن روشيج نشان داد، با اينتا

لحاظ شده و توسعه مطلوب حاصل  يند طراحيفرا

از روش  يادر مطالعه Kumar et al., (2015)گردد. يم

ه تراکتور مناسب استفاد يدر طراح يفيتوسعه عملکرد ک

ن روش در يبه کاربردن ا يها براه آنيکردند. توج

ان و يشتر به خواست مشتريتراکتور، توجه ب يطراح

برداران از و خواست بهرهيبر ن يتراکتور مبتن يطراح

 Telang & Vichorayکشاورزان بوده است.  يعنيها آن

اهداف  يها و طراحخواسته ييشناسا يبرا (2014)

 يفيعملکرد ک يمناسب ترمز تراکتور از روش توسعه

 توانيروش، م نيداشتند که با ا انيها باستفاده کرد. آن

 انيها و الزامات مشتراهداف مورد نظر را به خواسته

در نظر  يبرا. کرد ترکيمحصول بهتر نزد يهيجهت ارا

تراکتور که در  ينوع يدر طراح انيگرفتن نظرات مشتر

هستند،  يمتفاوت يهاعرض يعه و جاده دارامزر

صورت  Pedersen et al., (2013)توسط  يامطالعه

 شد.استفاده  يفيعملکرد ک ياز روش توسعهگرفت و 

 دياز د يطراح يهاتياولو کيتکن نيها با استفاده از اآن

 کي يدر طراح و اعمال نمودند. ييرا شناسا انيمشتر

 Melemez et al., (2013)چوب  يهاحملِ کُنده يليتر

و روش خالقانه  يفيعملکرد ک يروش توسعه بيز ترکا

 يها با استفاده از توسعهاستفاده کردند. آن ليحل مسا
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کرده، با  ييرا شناسا انيالزامات مشتر ،يفيعملکرد ک

 يهايهمبستگ ل،ياستفاده از روش خالقانه حل مسا

ک ي يطراح طيشرا نينموده و بهتر ليرا تعد يمنف

داشته باشد را  يمنطقه سازگار طيکه با شرا يليتر

 ,.Costantino et al گر،يد يادر مطالعهدست آوردند. به

و بهبود خدمات پس  يمشتر يندا دنيشن يبرا (2012)

 يکشاورز يهانيماش دکنندهيشرکت تول کيفروش در 

استفاده کردند  يفيعملکرد ک ياز روش توسعه ،يو باغبان

 يزيرهيپا انيشده بر اساس الزامات مشتر هيتا خدمات ارا

ز روش توسعه عملکرد ين يورزات خاکيدر عملشود. 

در زراعت  Milan et al., (2003)توسط  يفيک

و پژوهش قرار گرفته  يل مورد بررسيپتوس در برزياکال

است. سه پارامتر عرض شخم، عمق شخم و اندازه کلوخه 

 يهاقرار گرفت که خواسته يروش مورد بررس نيبا ا

دند. يترجمه گرد يت به الزامات فنيان با موفقيمشتر

 يو تجار يقاتيتحق يهاطرح ،يعالوه بر مقاالت پژوهش

 يفيعملکرد ک يبا استفاده از روش توسعه زين يگريد

سازنده  کيصورت گرفته است. به عنوان نمونه 

 قيدق کدر يبرا يکشاورز يهانيماش يموتورها

 کيمهندسان طراح خود را به مدت  ،يخواسته مشتر

 انيدر کنار کشاورزان )مشتر يسال ملزم به کار و زندگ

 يهانيمحصول خود( در محل استفاده از ماش ياصل

 يهار حوزهيدر سا (.Maritan, 2015مورد نظر نمود )

از مطالعات اشاره  يک سريتوان به يز مين يکشاورز

با استفاده  Sharif-Nejad (2015) يلعهدر مطاداشت. 

 يدر شبکه يوضع موجود و تجارب قبل يهااز داده

 يتيريروش مد يريکارگو به نيدشت قزو ياريآب

 يبرا ت،يفيخانه ک ليو تشک يفيعملکرد ک يتوسعه

 کيبردار در شرکت بهره تيريمد تيبار وضع نينخست

 يبرا ،يتيريمد يکارهاو راه يابيارز ياريآّب يشبکه

نشان  جيشد. نتا يبند تيخدمات، اولو تيفيک يارتقا

 تيريدر مد يفيعملکرد ک يداد که کاربرد توسعه

مسائل  گريهمچون د ،يو زهکش ياريآب يهاشبکه

است.  ديخدمات مف يو ارائه تيفيدر بهبود ک ،يتيريمد

Fili et al., (2011) درک لزوم کاربرد پساب در  يبرا

نظرات و  نيو تدو هيتوسط کشاورزان و ته ياريآب

 يفيعملکرد ک يمناسب از روش توسعه يزيربرنامه

 يت دانش و فناوريرينه مديزمدر استفاده کردند. 

ه خدمات يارا يهاها و سازماناطالعات در شرکت

 ,.Mouvahedi et al توسط يپژوهشز، ين يکشاورز

نقش و  يبه بررسن مطالعه يانجام شده است. ا. (2015)

دانش  تيرياطالعات در مد يفناور يهاياثرگذار

. ه استاستان کرمانشاه پرداخت يسازمان جهاد کشاورز

اطالعات در  يفناور يهااز مولفه کينشان داد هر  جينتا

 يها فناور. در مطالعه آنگذارديم ريدانش تاث تيريمد

در نظر  نترنتيو ا انهياطالعات تنها در قالب استفاده از را

 گرفته شده بود.

 هامواد و روش

 يقات کاربرديق حاضر از نظر هدف، از نوع تحقينحق

اطالعات و  يآورگر، از نظر روش جمعياست. از طرف د

 ياست. جامعه آمار يشيمايا پي يفيها، از نوع توصداده

کرد؛ گروه  يبندتوان طبقهين پژوهش را در دو گروه ميا

در در  ينيان خدمات ماشياول کشاورزان و متقاض

شهرستان رزن، و گروه دوم کارشناسان و خبرگان امر 

باشند. اطالعات يمورد نظر م يون در منطقهيزاسيمکان

ق يم از طريطور مستقاز بدون واسطه و بهيمورد ن

، و ينيخدمات ماش يمصاحبه با کشاورزان متقاض

ن يچند ينامه طق پرسشيها از طرنظرات آن يآورجمع

شد. جهت  يسه حضور در شرکت و منطقه، گردآورجل

ز از يمربوطه ن يهايازدهيو امت يفن يهان مشخصهييتع

ون استفاده شد. روش يزاسين مکانيم متخصصيت

 يبوده، ابزار گردآور يدانياطالعات به صورت م يگردآور

نامه، ع پرسشين پژوهش عبارتند از مصاحبه و توزيدر ا

ون اخذ يزاسيان خبره مکانکه از کشاورزان و کارشناس

جهت  ياده است. عالوه بر آن مطالعات کتابخانهيگرد

 ق انجام گرفته است. يتحق ينظر يمبان يگردآور

 ونيزاسيمطالعه در شرکت خدمات مکان نيا
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چهار  يدر بازه زمان ،استان همدان ،شهر رزن يکشاورز

مورد اجرا قرار گرفته است. ( 1398تا  1394)ساله 

مطالعه مورد  نيدر ا يمختلف يو ابزارها هاکيتکن

و  يها معرفاز آن يبخش رياستفاده قرار گرفت که در ز

 . شرح داده شده است پژوهش حاضراستفاده در  ينحوه

 ک يدولت الکترون

 نياز ب ،يمورد بررس ونيزاسيشرکت خدمات مکان

سازمان  کيمختلف، با الهام از مدل الکترون يهامدل

مدل را در برنامه خود جهت  نيگانه املل، مراحل پنج

اطالعات قرار  يدانش در بستر فناور تيريمد يسازادهيپ

توسط  يالديم 2002که در سال  يداد. در پژوهش

 يبرا يامدل پنج مرحله کيسازمان ملل انجام گرفته، 

مشخص شده است. سازمان  کيدولت الکترون يسازادهيپ

تکامل کشورها ارائه  تيوضع نييتع يل را برامد نيملل ا

 رشيپذ يآنها را برا يآمادگ زانيحال م نيکرده و درع

( مراحل 1. شکل )دهدياطالعات نشان م يفناور

 .دهديمدل را نشان م نيگانه اپنج

در شرکت مورد  ريمراحل فوق به شرح ز اتييجز 

 (:Khalifeh & Azad, 2012است ) دهينظر اجرا گرد

مرحله شرکت  ني)ظهور(: در ا شيدايپ-اول مرحله

 تيساوب کي رينظ يبستر اطالعات جاديا قياز طر

کوچک شامل  نترانتيا کي جاديو ا نترنتيکوچک در ا

 ي. برروابدييشکل گرفته و حضور م ،يداخل يهاشبکه

 شوديبوده و به ندرت به روز م يبستر، اطالعات ناکاف نيا

به  يدادن نحوه دسترس شانن يو اطالعات الزم برا

به  تي. اطالعات در نهاشوديخدمات به کاربران داده نم

 يقابل دسترس يمعمول يهاشکل پاسخ دادن به سوال

 است.

مرحله اطالعات موجود  نيتوسعه: در ا-مرحله دوم

. تعداد صفحات وب، ابدييم شيافزا يدر بستر اطالعات

و  يداخل يهاقابل دسترس در شبکه يهاتعداد شاخه

درجه تنوع  ني. همچنابدييم شيافزا ديموضوعات جد

و به شکل بروشور،  روديها باال مآن ياطالعات و محتوا

 . هستند يابيدست لقاب هيخبرنامه و نشر

مرحله بر  نياطالعات در ا هيتعامل: ارا-مرحله سوم

 يهاني)کشاورزان، صاحبان ماش انيمشتر ازين هيپا

مندان به حوزه عالقه ،يمهندسان کشاورز ،يکشاورز

 تواننديو کاربران م شوديم يو ...( سازمانده يکشاورز

با سازمان  امکيپ رينظ يخدمات اي کيبا پست الکترون

 هيمرحله ارتباط دوسو ني. در اندخود در ارتباط باش

کنندگان و شرکت برقرار استفاده انيم يشتريب يرسم

با موتور جستجو  ياطالعات يهابانک ني. همچنشوديم

تا امکان تبادل اطالعات  رديگيکاربران قرار م اريدر اخت

و فروش  ديامکان خر انيشود. مشتر جاديبا شرکت ا

 هانيماش اتييجزمحصوالت و خدمات برخط، اطالع از 

و  يشده در شرکت، آموزش تخصص هيو خدمات ارا

و مقاالت و ... را به  يقبل جيبه نتا يو دسترس يعموم

 شده خواهند داشت. يبندصورت دسته

از خدمات  تواننديتبادل: کاربران م-چهارم مرحله

به صورت برخط استفاده کنند، جهت خدمات و اطالعات 

محصوالت و  ديخر يمراجعه کنند و برا تيبه سا

به صورت برخط مبلغ  ريخدمات درگ ايو  آالتنيماش

 ت کنند.مورد نظر خود را پرداخ

: همه خدمات، اطالعات و يکپارچگي -پنجم مرحله

و مقاالت  انييمحصوالت روستا يبرا گانيرا غاتيتبل

 نترنتيدر ا يو ...، به سادگ ياطالعات يهاو بانک يآموزش

 کيالکترون فيوظا هيهستند و کل يقابل دسترس

 .اندشده کپارچهي
 

 
 اطالعات يدانش در بستر فناور تيريمد يگانه توسعهمراحل پنج -1شکل 
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در شرکت خدمات  یو توسعه منابع سازمان يريادگي نديفرا

  ونيزاسيمکان

 نديفرا ،يکشاورز ونيزاسيدر شرکت خدمات مکان

 تيتا از منابع به عنوان مز کنديکمک م يريادگي

 توانيجست. در اصل م يارياهداف  ترعيسر شبرديپ

است که به  ينديفرا يريادگيداشت که  انيب گونهنيا

را کشف و  يديجد يهاهيرو تواننديواسطه آن منابع م

 گريکديبا  هاهيو رو نابعکنند. در مرحله بعد م جاديا

را به وجود  يديجد تيشده و قابل بيهمگون و ترک

نشان داده است از  (2)طور که در شکل همان .آورنديم

 شوديراستا استفاده م نيدر ا يريادگيچهار حلقه 

(Zohourfazeli & Armanmanesh, 2013): 

خلق  اي جاديا يريادگي: مرحله 2و  1 يهاحلقه

 يسازمان يهاهيرو

 يسازمان يهاتيقابل يريادگي: مرحله 3 حلقه

 يراهبرد يريادگي: مرحله 4 حلقه

شرح داده شده  يريادگي نديشرکت مذکور از فرا در

 استفاده شد.

 
 آن در شرکت مورد مطالعه يهاحلقهو  يريادگيند يفرا -2شکل 

 
 

 یفيعملکرد ک يتوسعه روش

: يشامل چهار مرحله يفيتوسعه عملکرد ک روش

 نديفرا يزيرمحصول، طرح يطراح محصول، يزيرطرح

 نيگونه که ذکر شد اولباشد. همانيم نديو کنترل فرا

عملکرد  يتوسعه روش" يامرحله در روش چهار مرحله

که به واسطه شباهت  محصول است يزير، طرح"يفيک

خانه "آن به شکل خانه، به آن  سيماتر اديز اريبس

 يياجرا يهاگام (.4شود )شکل ياطالق م "تيفيک

 (:Taghizadeh et al., 2017عبارتند از ) تيفيک يخانه

 سا  نييمحصول و تع نفعيذ يهاگروه يتمام ييشنا

 از محصول انيها و انتظارات مشترخواسته

 سا ستفاده از روش  هايازمندين ليو تکم ييشنا با ا

 ازهاين يبندو طبقه يطوفان ذهن

 يفهرست الزامات فن 

 يفيها والزامات کخواسته انيارتباط م زانيم نييتع 

صه شخ  ليارتباطات و تحل سيدر ماتر يفن يهاو م

 ها آن

 انياارابطااه م ي: بررسااايهمبساااتگ سيماااتر 

 گريکديمحصول با  يفن يهامشخصه

 ازهاين يبند تياولو 

ن پژوهش مستلزم استفاده از يا يجا که اجرااز آن

ن ياست، بنابرا يزبان يرهايو  متغ يشفاه يهاقضاوت

کند  يدا ميضرورت پ ياستفاده از منطق فاز

(Hassanghasemi et al., 2016 .) به منظور استفاده از

ابتدا  ،يرساناطالع نديدر فرا يفاز يفيتوسعه عملکرد ک

به ، ينيان خدمات ماشينظر کشاورزان و متقاضبراساس 

گروه هدف  انيمشتر يازهاياز ن يستيل يآورجمع

 يازهايت، نيفيک يخانهل يتکم يبرا. پرداخته شد
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ن جلسه طوفان يچند يشده پس از برگزار ييشناسا

ش قرار ين حوزه، مورد پااليم متخصص ايتوسط ت يفکر

ش شده، يپاال يازهاين جلسات، متناسب با نيگرفت. در ا

شد.  يز گردآوريمحصول ن يفن يهااز مشخصه يستيل

ت ي، اهميازها و مشخصات فنيپس از مشخص شدن ن

شود ين مييان تعياز مشتر يها با نظرسنجيازمندين

(Taghizadeh et al., 2017 .)اطالعات  کهنيتوجه به ا با

 يفيتوص يمشتر يازهاين تياهم زانيدر مورد م يافتيدر

که در  شداستفاده  يمثلث يفاز ياست، از روش محاسبات

انتها به عنوان شاخص  اي کياز نقاط ابتدا، پ يکيآن 

 Zadeh( )3)شکل  شوديدر نظر گرفته م يفيمقدار توص

& Aliev, 2018) . و  انيمشتر يازهاينوارد کردن بعد از

با توجه به ، تيفيخانه کدر  شده يآورجمع يالزامات فن

 يهايازمندين سهيمقابه (، 5)شکل  يازدهيامت ميعال

 انيم يارتباطات نسب نييو تع يفن فيو تعار انيمشتر

ن ارتباط، عالمت يدر ا (.5د )شکل وشيمها پرداخته آن

، 9از يبا امت ينشان دهنده وجود ارتباط قو "ره توپر يدا"

ارتباط متوسط  ينشان دهنده  "يره توخاليدا"عالمت 

ارتباط  ينشان دهنده "يلوز"و عالمت  3از يبا امت

 Taghizadeh et( )5باشد )شکل يم 1از يف با امتيضع

al., 2017ن ي(. ارتباط بCR و هاTCزان يها و م

چند جلسه از  يها هم با برگزارTCن يب يهمبستگ

 يبرخ درشود. يم متخصص مشخص ميت يق اعضايطر

 گريکديمحصول با  يفن يهاموارد، دو مورد از مشخصه

موارد، دو مورد از  يدارند و در برخ ميارتباط مستق

ارتباط معکوس  گريکديمحصول با  يفن يهامشخصه

 يهامشخصه نيب يهمبستگ تيفيدارند. سقف خانه ک

 نيا ي(. چگونگيهمبستگ سي)ماتر دهديرا نشان م يفن

نشان داده  5که در شکل  ييهامتبا عال هايهمبستگ

عدم  (.Mozafari et al., 2014) شونديم انياست ب

با  يمشخصه فن کي نيمعقول ب يوجود ارتباط

است که  تيواقع نيا انگريب ان،يمشتر يفيک يهاخواسته

چند  اي کي کهنيا ايبوده و  ديمورد نظر زا يمشخصه فن

در نظر گرفته نشده است. عدم  يمشتر يفيخواسته ک

 يهابا مشخصه يخواسته مشتر کي نيوجود ارتباط ب

 يفن يهااز مشخصه ياست که تعداد نياز ا يحاک ،يفن

 ديبا سيماتر يهااند و لذا ستونلحاظ نشده يمهندس

 ,.Mozafari et alگردد ) ليکرده و تکم دايتوسعه پ

2014). 
 

 
 براي تبديل متغيرهاي زبانی به اعداد فازي مثلثی مورد استفاده ينمودار فاز -3شکل 
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 تيفيخانه ک سيماترل دهنده يتشک ياجزا -4 شکل

 

متناسب با هر  يفن يهان مشخصهييپس از تع

زان ارتباطات، يها، و مشخص ساختن ميازمنديکدام از ن

د شده در يگاه محصول توليجا يستيدر مرحله بعد با

 Koleiniن شود )ييسه با محصوالت رقبا تعيمقا

Mamaghani & Barzin, 2015که در ني(. با توجه به ا

ه خدمات يارا يبرا يگريمورد مطالعه، شرکت د يمنطقه

 ينيدهندگان خدمات ماشهيوجود نداشت، رقبا، ارا

ه يارا ينيکه بعضا خدمات ماش ير کشاورزانيو سا يشخص

ز ين اطالعات نين، ايدهند در نظر گرفته شد. بنابرايم

 يابيان گرفته شد. پس از ارزينامه از مشترتوسط پرسش

 يفيها و الزامات کتوسعه و بهبود خواسته يستيرقبا، با

ت مشخص شود. در ادامه يفيس خانه کير ماتران ديمشتر

روش توسعه عملکرد  يسازادهيو مطابق با مراحل پ

ک از يزان بهبود در هر ين ميي، پس از تعيفيک

ت يزان اهمي، ميت کنونيها نسبت به وضعيازمندين

 يل و بررسيبه منظور تحل يفيک از الزامات کيهر  ينسب

 يفيروش توسعه عملکرد ک يشتر در مراحل بعديب

محاسبه نسبت بهبود که از حاصل  يشود. برايمحاسبه م

ت يبا عنوان برنامه )اهداف( به ستون وضع يم ستونيتقس

 يگذارست مقدار هدفيشود، ابتدا باين مييتع يکنون

ن ييان تعيمشتر يهايازمنديدن به نيرس يبرنامه برا

ر ين مقاديين اساس، به منظور تعيگردد. برهم

ن خواسته شد تا يبرنامه، از گروه متخصص يگذارهدف

ان يمشتر يهايازمنديدن به نيرس ير هدف را برايمقاد

(. پس از Taghizadeh et al., 2017ند )ين نماييرا تع

توان نسبت بهبود را از ير برنامه، ميمشخص شدن مقاد

 يت کنونيم ستون برنامه به ستون وضعيحاصل تقس

د يتاک ين نسبت بهبود،  برايياز تعن نمود. پس ييتع

 يبيان، ضريمشتر يهااز خواسته يشتر در مورد برخيب

رد. به يگيها تعلق مبه آن "حيب تصحيضر"تحت عنوان 

نزد  ييت بااليها که از درجه اهماز مشخصه يگروه

مطلوب  يها در سطحه آنيان برخوردارند و ارايمشتر

شود، يشان مير اد يشتريب يمندتيزه و رضايموجب انگ

ن به ياختصاص داده شده است. همچن 5/1ب يضر

آورند يان را فراهم ميت مشتريکه موجبات رضا يموارد

 1ب يضر يو مابق 2/1ب ينه به اندازه گروه اول، ضر يول

 ,Taghizadeh et al., 2017ص داده شده است )يتخص

Koleini Mamaghani & Barzin, 2015ب ين ضراي(. ا

دند. در ادامه و پس از يمتخصصان مشخص گردبا نظر 

ح و نسبت بهبود، طبق يب تصحيمشخص شدن ضرا

، به منظور محاسبه يفيعملکرد ک يروابط روش توسعه

ن شاخص ي( استفاده شد که ا1وزن مطلق از رابطه )

ان در يمشتر يهايازمنديت و وزن نيزان اهميگر مانيب

 (. Taghizadeh et al., 2017باشد )يت ميفيخانه ک

 (1رابطه )
 وزن مطلق =ضرايب تصحيح × نسبت بهبود × اهميت اوليه نيازمندي ها 

ست يبايت، ميفيل خانه کيتا به منظور تکمينها

ت يز براساس اولوين يها و الزامات فنن مشخصهيترمهم

 يکار، اوزان نسبنيانجام ا يشوند. برا يبندتيازها اولوين

صورت ها بهيازمنديمربوط به هر کدام از ن يهاشاخص

 شود. يان ميا نسبت( بيدرصد )

 ج و بحثينتا

در شرکت  يريادگي يدانش بر مبنا تيريمد يتوسعه يهادوره

 ونيزاسيخدمات مکان

مراحل توسعه  يکشاورز ونيزاسيشرکت خدمات مکان

 يدر بستر فناور يريادگي يدانش بر مبنا تيريمد
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ن ي. در اکرده است ي( ط1صورت جدول )اطالعات را به 

سازمان ملل به  يشرکت تالش شده است، مراحل الگو

ن ين الگو در اين که ايا يرد. برايدقت مورد اجرا قرار گ

و  يرد، طبق نظرات کارشناسيشرکت مورد اجرا قرار گ

مطابق با  يست مراحليبا ين شرکت مينظر خبرگان، ا

 کرده باشد.  ي( را سپر1مراحل جدول )
گاه يجا ين مراحل، به منظور ارتقايا يبا اجرا

 يفيعملکرد ک ياز است از روش توسعهيشرکت، ن يرقابت
 يازهاين ييمنظور شناسان بهيبهره گرفته شود. بنابرا

ن يمتناسب با ا ين الزامات فنين تدويان و همچنيمشتر
، روش توسعه يگاه رقابتيجا يازها به منظور ارتقاين

طبق روش شرح داده شده در بخش مواد  يفيرد کعملک
به شرح  يجيو روش ها مورد استفاده قرار گرفت که نتا

 دست آمده است:  ر بهيز

 یاطالع رسان نديدر فرا يفاز یفيتوسعه عملکرد ک يساز ادهيپ

 در حوزه شرکت مذکور

توسعه عملکرد  ياده سازيگونه که ذکر شد، در پهمان
 ييان شناسايمشتر يازهاي، در گام نخست نيفيک
دهد. براساس يازها را نشان مين ني( ا2شود. جدول )يم

د يشده است. البته با يياز مهم شناسايازده نيج تعداد ينتا
شده که از  ييشناسا يازهايتوجه داشت که تعداد ن

ق مصاحبه و پرسشنامه از کشاورزان به دست آمد، يطر

 يش و اصالحاتيپاالاز به ين يشتر بود ولين تعداد بياز ا
و  يم کارشناسين منظور از نظر تيا يداشت که برا

ه ياز ارايازده نين يت ايز استفاده شد که در نهاينخبگان ن
 د. يگرد

 يبرا که Costantino et al., (2012) يدر مطالعه
 کيدر  انيت مشتريرضاو بهبود  يمشتر يندا دنيشن

از  ،يو باغبان يکشاورز يهانيماش دکنندهيشرکت تول
شده بود، شاخص استفاده  يفيعملکرد ک يروش توسعه

ت انجام کارها، فاصله کوتاه تا يفيع، کيخدمات سر يها
ه خدمات، در دسترس بودن مرکز خدمات، يمکان ارا

 قابل فهم، امکان ييمحصول، راهنما ينگهدار تيقابل
 قطعات بودن دسترس ن، دريآنال يابي بيع و صيتشخ

 درک، ضمانت ن، ضمانت نامه قابليقوان با باق، انطيدکي
اجزا  از ياديز تعداد يبرا يمدت و پوشش گارانت يطوالن

 .ان ذکر شده بودنديمشتر يازهاين نيبه عنوان مهمتر
شود، در روش توسعه عملکرد  يگونه که مشاهده مهمان

ند، ممکن يک فراي يدر طراح يعالوه بر ابعاد فن يفيک
ز در يره  نيو غ ياسي، سياجتماع ،ياست ابعاد اقتصاد

ن يز مشابه ايل گردند. در مطالعه ما نيدخ يطراح
ها مورد توجه ان از تمام جنبهيمشتر يازهايمطالعه، ن

، اطالع ي، آموزشيخبر يهاقرار گرفت که در دسته
 اند. دهيگرد يبنددسته يو آشناساز يرسان

 ت دانشيريمراحل توسعه مد -1جدول 

 رويه زماني
حلقه 

 يادگيري
 مشخصات / منابع مراحل تکامل

هاي کشاورزي، ايجاد مند به امور کشاورزي و ماشينجذب نيروي انساني ماهر و صبور و عالقه پيدايش اول 1394تا  1390از سال 

عمليات مورد نياز، بسترهاي اطالعاتي و عملياتي يکپارچه، شناسايي مناطق کشاورزي و نوع 

اجرا و راه اندازي سامانه ثبت و پيگيري مراحل پيشنهادات، ارتباط موثر با کشاورزان، جذب 

 مشتريان و منابع مالي بيشتر

رساني در داخل طراحي و راه اندازي نظام اتوماسيون اداري، طراحي و راه اندازي شبکه اطالع توسعه دوم 1396تا  1394از سال 

هاي جديد در وب، ايجاد پست الکترونيک و نظام پرسش و پاسخ، ايجاد شبکهشرکت تحت 

هاي دسترسي به شبکه، ايجاد گروه خبري، واحدهاي مختلف از جمله خريد تجهيزات و سامانه

 چاپ بروشور و ...

يام کوتاه و ارسال پيام به هاي جديد، راه اندازي مرکز پخريد تجهيزات با توجه به نيازمندي تعامل سوم 1397تا  1396از سال 

هاي شرکت، کشاورزان، مسئولين، مهندسان و ...، تهيه لوح فشرده جهت گزارش فعاليت

ها و جذب حامي، تهيه گاهنامه و افتتاح استخدام و آموزش افراد متخصص جهت ارتباط با ارگان

ن خريد و فروش هاي کشاورزان و ...، ايجاد امکاحساب بانکي اينترنتي جهت دريافت پرداختي

 محصوالت و خدمات ماشيني مربوط به کشاورزان و مشتريان از طريق پورتال و محيط مجازي 

 ريزي منابع شرکت بر مبناي مديريت دانشسامانه برنامه تبادل چهارم 1400تا  1397از سال 
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 انيمشتر يازهاين -2جدول 

 تياولو یوزن نسب وزن مطلق نماد يگروه بند شرح

 CR1 9/18 101/0 5 يخبر ه در کشوريو خدمات قابل ارا يکشاورز يهانيد مرتبط با حوزه ماشياخبار جد

 CR2 25 134/0 2  خدمات هيزمان ارا نيموجود و اول يهانيماش تيوضع نيآخر

 CR3 4/14 077/0 8 شرکت یمناطق اصل يمستقل برا يمجاز يگاه خبريپا

 CR4 8/16 090/0 6 یآموزش متناسب يهاکارگاه ي، برگزاریو عموم یآموزش تخصص

 CR5 4 021/0 11 یبه مقاالت آموزش یدسترس

 CR6 5/22 120/0 3 یاطالع رسان هيقابل ارا ینيماش يهاتيست فعاليبه ل یدسترس

 CR7 30 160/0 1 مختلف اتيمصوب عمل يهامتيق یبه بانک اطالعات یدسترس

 CR8 6 032/0 10 يون و کشاورزيزاسيدر حوزه مکان يیوبالگ ها یمعرف يبرا يط مجازيبه مح یدسترس

محصوالت  ياز کشاورزان برايات مورد نيو نوع عمل يازمندين يهانهيآگاه شدن از زم

 خاص

 CR9 21 112/0 4 يآشنا ساز

 CR10 3/16 087/0 7 اطالع از طرق مختلف ثبت سفارش 

 CR11 12 064/0 9 به کشاورزان ینيخدمات ماشه يجهت ارا یبه پورتال اطالع رسان یدسترس
 

 

ن يان، به منظور تاميمشتر يازهاين ييبعد از شناسا

ز طبق نظر کارشناسان و ين يازها، الزامات فنين نيا

( گزارش شد. 2و به شرح جدول ) ييخبرگان شناسا

برآورده ن و يج به دست آمده، به منظور تاميطبق نتا

شد. هر  ييشناسا يالزام فن 15ازها، تعداد ين نيساختن ا

 يازهايا چند مورد از نيک يتواند ين الزامات ميکدام از ا

 يگاه خاصيز جاين کرده که هر کدام نيان را تاميمشتر

ن الزمات از يان دارد. ايمشتر يازهايدر برآورده ساختن ن

 ينترانت و حتيجاد شبکه ايک خط تلفن تا اي ياندازراه

 باشد. يتنوع م يمتخصص دارا يروياستخدام ن

 يان و الزامات فنيمشتر يازهايبا مشخص شدن ن

گونه که شرح داده ها، همانمتناسب با هر کدام از آن

ن موارد، يزان ارتباطات هر کدام از اين مييتع يشد، برا

ت يفيک يازها و الزامات وارد خانهين نيا يستيبايم

 يمربوط به خانه يهايج بررسي( نتا5) شوند. شکل

 دهد. ين مطالعه را نشان ميا يت برايفيک
 

 یالزامات فن -3جدول 

 تياولو یوزن نسب وزن مطلق نماد يدسته بند شرح

 TC1 115 075/0 5 رساختيز خط تلفن

 TC2 31 020/0 11 شبکه يفناور یجمع یامک رسانيسامانه پ

 TC3 7 005/0 15 رساختيز فکس

 TC4 308 201/0 1 شبکه يفناور استقرار در شرکت يانه به تعداد الزم برايرا

 TC5 239 156/0 3 شبکه يفناور تيساوب یطراح

 TC6 292 191/0 2 شبکه يفناور داخل شرکت ينترانت برايشبکه ا

 TC7 93 061/0 6 غاتيتبل چاپ بروشور

 TC8 26 017/0 12 رساختيز شرکت يهاتيگزارش فعاللوح فشرده 

 TC9 7/47 031/0 9 ن محتوايتام يگروه خبرنگار

 TC10 5/89 058/0 7 ن محتوايتام مربوطه يهاگاهيکننده اطالعات از پا يآورگروه جمع

 TC11 9 006/0 14 غاتيتبل هينشر

 TC12 77 050/0 8 رساختيز یافتتاح حساب بانک

 TC13 5/10 007/0 13 شبکه يفناور کيالکترونجاد پست يا

 TC14 8/37 025/0 10 ن محتوايتام یها و جذب حاماستخدام افراد متخصص جهت ارتباط با ارگان

 TC15 150 098/0 4 غاتيتبل یغاتيمجله تبل
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 ت در مطالعه حاضريفيخانه ک یخروج -5شکل 

 

ج مهم ياز نتا يها، بخشيدر بررس به منظور سهولت

در  يترت که نقش مهميفيک يمربوط به خانه

ن مطالعه خواهند داشت، در جداول يا يهايريگجهينت

شده، آورده  ييازها و الزامات شناساي( در کنار ن3( و )2)

ن يو همچن تيفيخانه ک جيبا توجه به نتاشده است. 

 ( گزارش شده است، 3( و )2که در جداول ) يجينتا

 توان مطرح کرد: ير را ميموارد ز

)کشاورزان و  انيو الزام مشتر ازين نيترمهم

 يهامتيق يبه بانک اطالعات يبرداران(، دسترسبهره

 يبا وزن نسب ،مرتبط يمختلف و آمارها اتيمصوب عمل

ل از عوام يکيبه عنوان  متيق ربازي. از دباشديم 16/0

 مطرح بوده است انيبر انتخاب مشتر رگذاريمهم و تاث

(Feizi et al., 2016)يمورد دارا نيا کهنيا لي. دل 

برداران بوده است کشاورزان و بهره يبرا تياولو نيشتريب

توسط  کساني اتيعمل يدر اجرا يمتيبه تنوع ق توانديم

 يبرا يکارمانيافراد مختلف و متداول نبودن قرارداد پ

 يباشد. وقت ييدر جوامع روستا اتيعمل گونهنيا ياجرا

 يبه صورت مصوب و قبل از اجرا اتيعمل ياجرا متيق

، گردد هيارا، يبه صورت خودگزارشکار توسط شرکت 

بردارن قدرت انتخاب داشته و مشکالت کشاورزان و بهره

ن يا نخواهد آمد. شيها پآن يبرا متيبر سر ق يبعد

 يها و دسترسمتيق يشفاف ساز تياهم نيمورد همچن

)متناسب با  يدر بخش کشاورز يمتيبه بانک اطالعات ق

( داللت دارد. يسطح سواد کشاورزان در جوامع کشاورز

که  يدر بخش کشاورز متياز مشکالت نوسان ق يبخش

به خاطر سرعت کند  نيقيقطع  م،يامروزه شاهد آن هست

ضعف در  و يکشاورز جوامعدر اطالعات  يفناورانتقال 

 يدر سال ها .باشديم ياطالعات يهابه بانک يدسترس

از محصوالت و  ياريمت بسيق يارات لحظهيير، تغياخ

ه يمت مواد اولير قيير تغيخدمات در کشور که تحت تاث

جاد يبوده است، باعث ا ياسيعوامل س يا حتي يمصرف

ز شده است. ين يه خدمات کشاورزيمت در اراينوسان ق

مت ين نوسان قيشوندگان، ااظهارات پرسشبا توجه به 

 يمندشود که در صورت بهرهيها مآن يباعث سردرگم

بازار  ين آشفتگيتوان بر اياطالعات، م يفناور ياياز مزا

نقش  Feizi et al., (2016) يغلبه کرد. مطالعه
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اطالعات را به عنوان  يروز و فناور يهايتکنولوژ

محصوالت  يگذارمتيق يسازن پارامتر در شفافيترمهم

 Karami & Mohammadiکند. يان ميمختلف ب

Tamari (2017)   مت ينوسان قريسک نشان دادند که

ت ين اهميشتريمحصوالت، ب يها و چه برانهاده يچه برا

هاي زنجيره تامين شرکت مجموعه ريسکرا در 

ها باشد. آنيدارا م هاي کشاورزي استان مازندرانشهرک

اطالعات در  يسک، با ابزار فناورين ريد که اان داشتنيب

 ,.Amjadi et al ل خواهد بود. ياشکال مختلف، قابل تعد

در بستر  يحوزه کشاورز يقراردادهااستفاده از  زين (2017)

کاهش  يبرا ياطالعات را به عنوان راهکار يفناور

ه کرده است. يارا يمت در بازار کشاورزينوسانات ق

 Milovanovicو  Lashgarara et al., (2011)مطالعه 

اطالعات  يفناور ليپتانسز نشان داد اگرچه ين (2014)

 ياجرا اما شود.ياستفاده نم يطور کامل در کشاورزبه

تواند در يم ياطالعات در بخش کشاورز يفناور

ه خدمات به کشاورزان نقش يمت ارايق يسازشفاف

ش دهد. يها را افزاآن يداشته و سودآور ياساس

Baloochi et al. (2019) يگذارمتيق يبه بررس 

پرداختند.  يلبن يهاشرکت يمحصوالت بر عملکرد رقابت

بر  يگذارمتيدار قير معنيها تاثآن يج مطالعهينتا

ان داشتند يها برا نشان داد. آن يلبن يهاعملکرد شرکت

 ياز عناصر اساس يکي متيق يسازشفاف ،يابيازارکه در ب

 يها در سطح جهانرقابت شيبا افزاجاد درآمد بوده و يدر ا

در  يگذارمتيق يهاروش ريو در داخل کشور، تأث

رو نگاه  نياز اابد. ييم شيبنگاه به اهدافش افزا يابيدست

 يرسانها و اطالعمتيق يساز، شفافيگذارمتيبه ق

 .دها خواهد ششرکت يبرا يرقابت تيسبب مزها متيق

که  ياز مشترين نيست آمده، دومدج بهيطبق نتا

 نيبه آخر يدسترس ،بوده است يترباال تياولو يدارا

 هيزمان ارا نياولاز  يآگاه موجود و يهانيماش تيوضع

. با باشديم 134/0 يبا وزن نسب ،خدمات توسط شرکت

 اتيعمل ياجرا يبرا يزمان يتوجه به محدود بودن بازه

کشاورزان،  يبرا موقع کارانجام به تيو اهم يکشاورز

صورت خواهد  يچه زمان رد يکار درخواست کهنيا

کشاورزان  يموقع انجام خواهد شد، برابه ايو آ رفتيپذ

. انجام نشدن به موقع باشديم يخاص تياهم يدارا

به  يريناپذجبران يممکن است بعضا ضررها اتيعمل

 ينيدر دسترس بودن توان ماش .ديکشاورزان وارد نما

از يک نيپ يهاکشاورزان به خصوص در زمان ازيمورد ن

 يجامعه کشاورز ياساس يهااز خواست يکيمنطقه، 

 ياز از سوين نيباشد که در صورت برآورده شدن ايم

ا ي يقي)اعم از حق ينيکنندگان خدمات ماشنيتام

از کشاورزان خواهد شد.  يمندتي(، موجب رضايحقوق

انجام کار توسط شرکت  ميتقو هيارااست  يعيرو طبنيا

د ييدر تا .باشد برخوردکشاورزان  يبرا ييباال تياز اهم

ان داشتند که يب Oghbaey et al. (2019)ن موضوع، يا

 دارند و يمشخص يمحدوده زمان يکشاورز اتيتمام عمل

باعث  رنديزمان مشخص انجام نگ نيدر ا اتيعمل اگر

 جاديا، باعث جهيو در نت تيفيو ک تيکم در افت جاديا

 . خواهند شد محصول موقع نبودنبه يهانهيهز

که  ديرس جهينت نيبه ا توانيدو مورد فوق م از

شرکت از نوع خدمات دارند به وضوح  ليکشاورزان تما

ن يه خدمات آگاه باشند؛ همچنيمت ارايو ق ونيزاسيمکان

ها در از خدمات آن تواننديچگونه مبدانند  يبه درست

البته  نظر جهت بهبود کار خود بهره ببرند.زمان مورد 

ن اطالعات در ياز ا ياند، آگاهان داشتهيآنچه کشاورزان ب

ن امر جز يباشد که ايتوسط شرکت م يقالب خودگزارش

ر يپذاطالعات امکان ياز فناور يمنده بهرهيدر سا

ان يان داشت، مشتريتوان بين مينخواهد بود. بنابرا

ه دهندگان يارا ياز سو يسازو شفاف يدرخواست آگاه

 يانتظار دارند. آگاه يخدمات را به عنوان الزامات اساس

ت يريمد يهياست که در سا يرکن مهم يسازو شفاف

سر يها مشرکت ياطالعات برا يدانش و با ابزار فناور

 خواهد شد. 

، هيقابل ارا ينيماش يهاتيفعال ستيبه ل يدسترس

 يروز بودن و آگاهخاص کشاورزان، به يازهاياز ن يآگاه

ون و توجه به امر يزاسياز اوضاع جامعه از منظر مکان
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 ييازهايگر نيز از دي، نيه خدمات فنيآموزش در کنار ارا

، 112/0، 120/0 يب با وزن نسبيکه است که به ترت

 يبرا يبعد يهاتياولو يدارا 090/0و  101/0

 کشاورزان بوده است. 

د يبايازها، مين يبندتيو اولو ييبعد از شناسا

ز يازها نين نيمتناسب با هر کدام از ا يالزامات فن

شوند. براساس نظر خبرگان و  يبندتيو اولو ييشناسا

ان ياز مشترين نيتام يبرا يالزام فن 15متخصصان، 

ن يا يبندتيت اولويفيک يخانه يشد. خروج ييشناسا

ها در جدول تياولون يب ايدهد. ترتيالزامات را نشان م

( نشان 3( گزارش شده است. همان گونه که جدول )3)

 اريدر اختشده،  ييشناسا يالزامات فن نيدر بدهد، يم

 201/0 يبا وزن نسببه تعداد الزم در شرکت  انهيبودن را

است که  آن گرانيب نيبوده است. ا ازيامت نيباالتر يدارا

 يو برا باشديشرکت م ياهيپا يازهاياز ن انهيوجود را

در دسترس بودن و سهولت  ،ياطالعات يهاسامانهبهبود 

توسط کارشناسان و  انهيرا يبرداردر استفاده و بهره

. باشديم ياهيو پا رياجتناب ناپذ يشرکت امر يضااع

 يدر حوزه توسعه هاتياغلب فعال يهيپا انهيرا

از امور را  ياريو انجام بس باشديم ياطالعات يهاسامانه

داخل  يبرا نتانتريوجود شبکه ا تر کرده است.راحت

دوم و سوم  يهادر رتبه زين تيساوب يشرکت و طراح

و  191/0 يب با وزن نسبي)به ترت يالزامات فن تياولو

شرکت بتواند اهداف خود  کهنيا يقرار دارند. برا( 156/0

دهد،  هيارا انياز مخاطبان و مشتر يعيوس يرا در گستره

داشته باشد که  يمناسب و مطلوب تيساالزم است وب

داخل شرکت  يبرا نترنتيوجود شبکه ا زيامر ن نيالزمه ا

ج مطالعه ينتا .باشديمنترانت ياز ا يمندز بهرهيو ن

Mouvahedi et al., (2015) ز نشان داده بود که ين

ت دانش يرياطالعات در توسعه مد ين ابزار فناوريترمهم

استان کرمانشاه،  يکارکنان سازمان جهاد کشاورز يبرا

، ياطالعات يها، بانکياانهيرا يهانترنت، برنامهيانه و ايرا

 يهامانند اکسل و فتوشاپ، شبکه يکاربرد يهابرنامه

باشد که در تطابق کامل يدانش م يهاگاهيو پا يارتباط

ها باشد. در مطالعه آنيپژهش حاضر م يهاافتهيبا 

ن ابزارها يتمام کارمندان به ا يبر دسترس يد خاصيتاک

 يق برگزاريران و کارکنان از طريمد يو آَشناساز

ا ي يضمن خدمت به صورت حضور يهادوره

 Krishnan & Ramaswamyشده بود.  يرحضوريغ

نترنت يا يهات وجود شبکهياهم يادر مطالعه (1998)

ن يهمچنها و شرکت يريش رقابت پذينترانت در افزايو ا

ه يارا يهاخصوص شرکتان بهيت مشترين رضايتام

اند. د قرار دادهيرا مورد تاک يابيدهنده کسب و کار و بازار

Syedjavadein & Shahhoseini (2007) ز در ين

سازمان براساس  يآموزش يازسنجينکه به  يامطالعه

در شرکت ستکام پرداخته بود،  انيمشتر يهاخواسته

در  ينترنتيا يهايو فناور يتکنولوژ ت استفاده ازياهم

 يرا عامل مهم در الزامات فن يت مشتريدن به رضايرس

 يبا بررس Zali et al. (2012)مورد اشاره قرار داده بودند. 

، نقش موثر يران، دانمارک و اسلواکيبازار سه کشور ا

 يهاشرکت يابيدر بازار ياجتماع يهاها و شبکهتيسا

ر ياخ يهااند. در سالد قرار دادهيکن کشور را مورد تايا

رخ داده و نفوذ  ييدر جوامع روستا يريگتحوالت چشم

را تا  يکشاورز يهاتين جوامع، شکل فعالينترنت به ايا

ن ينده اين در آيقير قرار داده که قطع يتحت تاث يحدود

ن موضوع توسط يز خواهد شد. توجه به ايشتر نيرات بيتاث

گاه يش جايون، در افزايزاسيخدمات مکان يهاشرکت

رو، نقش شيپ يهاها به خصوص در سالآن يرقابت

 خواهد داشت.  ييسزابه

 ياز الزامات فن يترمنسجم ين که بررسيا يبرا

: يها را در دستهم، براساس نوع الزامات، آنيداشته باش

غات ين محتوا و تبليشبکه، تام يهايها، فناوررساختيز

ت يهمان گونه که ذکر شد، سه اولوم. يکرد يبنددسته

شبکه قرار  يهايدر دسته فناور ياولِ الزامات فن

شرکت  يبرا يغاتيت چهارم مجله تبليداشتند. اولو

ن ين بيآنال يک تعامل دوطرفهيجاد يا يباشد. برايم
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 يه دهندگان خدمات، استفاده از ابزارهايان و ارايمشتر

 ييوستار مجله، به خصوص در جوامع رينظ يسنت

ج ين نتايبرخوردار است. ا ييت بااليهمچنان از اهم

 "ت دانشيريمد"موفقِ  يک استراتژيسازد، يمشخص م

ق ي، تلفييدر جوامع روستا "اطالعات يفناور"و 

شبکه  يهاير فناورين )نظينو يهاياز فناور يحيصح

ر يباشد. ساير مجله( مي)نظ يسنت يهاکي( و تکنيجهان

قرار دارند، شامل  يبعد يهاتياولوالزامات که در 

غات، يتوان در دسته تبليهستند که م يموارد

ن يرند. در واقع اين محتوا قرار گيا تاميها رساختيز

 يالزم برا يهارساختيز ين کنندهيالزامات، تام

ا يها، آن يمحتوا برا يه کنندهيشبکه، تغذ يهايفناور

 باشد. يها مآن يغات برايتبل

 گيرينتيجه 

کرده است، سرعت  زياعصار متما گريچه عصر ما را از دنآ

که  ييهادر شرکتباشد. يها مآن يدگيچيو پ راتييتغ

 راتييتغ نيا يعمدهدهند، يانجام م يت اقتصاديفعال

نشان  انيمشتر يازهايها و نخواسته رييخود را در تغ

 تيعوامل موفق نيترياز اساس يکي يدهد. از طرفيم

 راتييتغ نيبه ا ييگوعصر، سرعت پاسخ نيدر ا رانيمد

و  اتيها، حآن تيو رضا انيکه مشتر جانباشد. از آيم

 ستيبايم رانيکند، لذا مديم نيدوام شرکت را تضم

 نيخود را در ا يهايگذارهيو سرما هاتيفعال يتمام

نه به ين زميکه در ا يياز ابزارها يکي راستا به کار بندند.

 يفيعملکرد ک يکند، روش توسعهيکمک مران يمد

 ياري، هنوز هم در بسيفيعملکرد ک يباشد. توسعهيم

رود. ين به شمار ميد و نويند جديک فرايع ياز صنا

 يمشتر يزهيت انگيها، اهمکه شرکت ين هنگاميبنابرا

سرعت ابزار به يفيعملکرد ک يص دهند، توسعهيرا تشخ

 يازهايرفع ن يرا در راستا دات و خدماتيتول يزيربرنامه

در شناخت  يمقاله سع نيارند. يگيبه کار م يمشتر

ک شرکت خدمات ي اطالعات يو فناور يآموزش يازهاين

بر اساس در شهرستان رزن  يون کشاورزيزاسيمکان

. داشته استشرکت  نيا رندگانيگخدمت يهاخواسته

 شدهاستفاده  يفيروش توسعه عملکرد کراستا از  نيدر ا

مختلف  يهاروش توان بهيم قيتحق نيا جياست. از نتا

ها تيمت انجام فعاليدر دسترس قرار دادن ق

تيفعال ستيلقرار دادن  دسترسمت ها(، در يقستي)ل

خاص  يازهاياز ن يآگاه، هيقابل ارا ينيماش يها

از اوضاع جامعه از منظر  يروز بودن و آگاهکشاورزان، به

ن يت، به عنوان مهمترياولو بيون را به ترتيزاسيمکان

ز کامل شرکت ين تجهيان برشمرد. همچنيمشتر يازهاين

نترانت آن، يشبکه ا ياندازانه، راهيبه تعداد مناسب را

، خطوط تلفن، چاپ يغاتيت، مجالت تبليوب سا يطراح

ن يتام يفعال در عرصه يانسان يروين نيبروشور و تام

هستند که به منظور  ياز الزامات فن يمحتوا، موارد

 اند. شده ييان شناساين خواست مشتريتام

در مورد  يقبل يهاکه اکثر پژوهشنيبا توجه به ا

ران، مختص يبه خصوص در کشور ا يفيتوسعه عملکرد ک

 يه خدمات بوده و در بخش کشاورزيع و ارايبه بخش صنا

ق تالش ين تحقيمغفول واقع شده است؛ در ا يتاحدود

ت، يفيت کيرين ابزارِ مديو استفاده از ا يفشد که با معر

نقاط ضعف و قوت  ييموثر در جهت شناسا يگام

اول، و  يدر وهله يون کشاورزيزاسيمکان يهاشرکت

ه خدمات در شرکت يه مراحل ارايت در کليفيک يارتفا

دوم، با در نظر گرفتن نظرات و  يمورد نظر در وهله

ز ين يج موفقيکاربران برداشته شود که نتا يهاخواسته

ن مطالعه نشان يج ايد. نتاين پژوهش حاصل گرديتوسط ا

ون يزاسيه خدمات مکانيارا يهاداد که عملکرد شرکت

ن گونه يباشد. ايان نميازها و خواست مشتريبر ن يمبتن

د در کنار يخود، با يش قدرت رقابتيافزا يها، براشرکت

مورد نظر  يهار جنبهي، سايفن يهاتوسعه جنبه

 يز مالک عمل خود قرار دهند. فناوريان را نيمشتر

ت خدمات يفيک يت دانش بر ارتقايرياطالعات و مد

ک ابزار سودمند در اصالح ي QFDرگذار است و ابزار يتاث

 باشد.يها من روشيها در توسعه امجدد ساختار شرکت

  ندارد.هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود 
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