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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.
Keywords: Satisfaction, Information, Knowledge Management, House of Quality, Competition.
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ارزيابی خواستههاي مشتريان و تبديل آنها به الزامات فنی در شرکت
خدمات مکانيزاسيون کشاورزي با روش توسعه عملکرد کيفی
*

مجيد نامداري

استاديار مهندسی مکانيزاسيون کشاورزي ،گروه توليد و ژنتيک گياهی ،دانشگاه
زنجان
(تاريخ دريافت -1399/1/31 :تاريخ بازنگري -1399/5/30 :تاريخ تصويب)1399/6/10 :

چکيده :امروزه انتقال سيستماتيک خواست مشتريان و تبديل آنها به اقدام عملی در راستاي تغيير يا
اصالح محصول ،براي شرکتها از اهميت فراوانی برخوردار است .به همين منظور دراين تحقيق سعی شد
با استفاده از ابزارهاي توسعهي عملکرد کيفی ،رهيافتی نظاممند براي طراحی راهبردهاي سازمانی در يک
شرکت خدمات مکانيزاسيون کشاورزي در شهرستان رزن طراحی و توسعه يابد .بنابراين ابتدا با استفاده
از روش توسعهي عملکرد کيفی و منطق فازي خواستهها و ويژگیهاي فنی مورد نظر شناسايی شده و
سپس ماتريس خانه کيفيت براي آن شرکت استخراج گرديد .براساس نتايج ،مهمترين نياز و الزام
کشاورزان ،دسترسی به بانک اطالعاتی قيمتهاي مصوب عمليات مختلف میباشد .دسترسی به آخرين
وضعيت ماشينهاي موجود و اولين زمان ارايه خدمات نيز در رتبههاي بعدي قرار دارند .بنابراين با استفاده
از روش توسعهي عملکرد کيفی ،خواستههاي مشتريان به الزامات فنی و مهندسی ترجمه و نتايج به شکل
راهحلهاي کاربردي ارايه شد.
واژههاي کليدي :رضايتمندي ،اطالعرساني ،مديريت دانش ،خانه کيفيت ،رقابت
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مقدمه
امروزه بهعلت مشکالت اقتصادي کشاورزان و قيمت
باالي تراکتور و ساير ماشينهاي کشاورزي ،براي هر
کشاورزي مقدور نيست که خود ،مالکِ ابزار و ماشينهاي
مورد نياز باشد .بنابراين وجود يک روش و يا نظامي که
بتواند عالوه بر تامين ماشينهاي مورد نياز کشاورزان،
در انتقال و ترويج فناوري و ماشينهاي جديد داراي
انعطاف باشد ضروري به نظر ميرسد .بههمين جهت
شرکتهاي خدمات مکانيزه به عنوان يکي از اين نظامها
در حال ارايه خدمات ميباشند ( Loveimi et al.,
.)2002
در دنياي امروز ،در محيط کسب و کار که شاخص
اصلي آن سرعت باالي تغييرات ميباشد ،شرکتها
شديدا در حال رقابت با يکديگر هستند .از آنجا که در
بيشتر صنايع قطعيتي در مورد ارزيابي کسب و کارها
وجود ندارد ،شرکتها بايد قادر باشند از طريق روشهاي
پايداري ،به رقابت بپردازند .بهمنظور باقي ماندن و
موفقيت در بازار ،شرکتها بايد بر ايجاد نقاط قوت و
قابليتهاي رقابتي خود تمرکز نمايند .يکي از راههاي
کسب قابليتهاي رقابتي ،حرکت به سمت چابکسازي
شرکتها ميباشد .چابکسازي و تقويت رقابتپذيري،
يکي از الزامات کسب و کار شرکتها در محيطهاي پويا
است ( .)Arman & Shafiei, 2017به منظور کسب
چابکي ضروري است که سازمانها به طور استراتژيک
ياد بگيرند .ايجاد يک شرکت يادگيرنده در دنياي امروزي
از اهميت بسيار بااليي برخوردار بوده و ساختار شرکت
را انعطافپذير ساخته و توان پاسخگويي نيازهاي
مشتريان را تقويت ميبخشد ()Siren, 2012
براي شناخت نيازهاي مشتريان و تبيين راهحلها
و امکانات مناسب ،يکي از بهترين روشهايي که اخيرا
مورد توجه قرار گرفته است روش توسعهي عملکرد
کيفي )QFD( 1ميباشد ( Rafsanjani & Pourabuli,
1 Quality Function Deployment
2 Yoji Akao
3 House of Quality

 .)2018توسعه عملکرد کيفي از ابزارهاي يکپارچه و
منسجم است که براي ثبت خواستههاي مشتريان يا
کاربران ،از ويژگيهاي مهندسي که اين خواستهها را
برآورده ميسازند و هرگونه مصالحهاي که ممکن است
بين ويژگيهاي مهندسي ضروي باشد ،استفاده ميکند
( .)Maritan, 2015مدل توسعهي عملکرد کيفي ،يک
رويکرد در طراحي است که در سال  1996توسط يوجي
آکائي 2در ژاپن معرفي شد .اين رويکرد نخست در
کارخانه کشتيسازي کوبه ميتسوبيشي در سال 1972
مورد استفاده قرار گرفت .سپس در سال  1983وارد
آمريکا شد و اکنون در کشورهاي بسياري مورد استفاده
قرار ميگيرد ( .)Melemez et al., 2013يکي از
ابزارهايي که در روش توسعهي عملکرد کيفي به کار
ميرود ،تکميل ماتريس خانه کيفيت )HOQ( 3و در
نتيجه تعيين ضرايب اهميت نيازهاي مشتري است
( .)Hassanghasemi et al., 2016خانه کيفيت به
گونهاي بسيار ساده و ملموس ميتواند به صورت
ماتريسي از نيازهاي مشتريان و الزامات (مشخصههاي)
فني در نظر گرفته شود .نيازهاي مشتري 4شامل
خواستههاي مشتريان از محصول و يا خدمت ميباشند
(که با عالمت  CRنشان داده ميشود)؛ در حالي که
الزامات فني 5محصول مبين چگونگي ارايه خواستههاي
مشتريان در محصول ميباشند (که با عالمت  TCنشان
داده ميشود) .خانه کيفيت ماتريسي است که در آن
رابطه ميان چهها و چگونهها مشخص ميگردد
( .)Mozafari et al., 2012خانه کيفيت بر خالف ظاهر
احتماالً پيچيده و گيجکنندهاش حاوي مطالب بسيار
مهم و مفيدي است که در صورت تهيه و تنظيم دقيق و
مناسب آن ،ضمن ارائه و حاصل آمدن اطالعات بسيار با
ارزشي در مورد محصول ،به واسطه گستردگي و تنوع
مفاهيم استخراج شده از آن ،نقطۀ پاياني بسياري از
پروژههاي واقعي روش توسعهي عملکرد کيفي ميباشد.
4 Customer Requirements
5 Technical Characteristics
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خانه کيفيت ،ابزاري توانمند براي ترجمهي نداي مشتري
و خواستههاي کيفي او از محصول به الزامات کمي
ميباشد که به نحو بسيار چشمگيري قابليت پيگيري و
لحاظ نمودن آنها را در محصول ،از طرف سازمان ،باال
ميبرد (.)Maritan, 2015
دولت الکترونيک يکي از پديدههاي مهم حاصل از
به کارگيري فناوري اطالعات و ارتباطات است که
پيادهسازي آن تحولي بس عميق در نحوه زندگي ،اداره
و رهبري کشورها داشته و شرکتها و بنگاههاي
اقتصادي بهعنوان بخشي از اين جامعه ،استفادههاي
فراواني از اين ابزار براي تقويت خود کردهاند .دولت
الکترونيک ترکيبي از فناوري اطالعات و شبکه
اطالعرساني وب است که هدف آن ،ارائه مستقيم
خدمات به شهروندان ،کارکنان دولت ،بخشهاي تجاري
و ساير بخشهاي دولت است .در واقع دولت الکترونيک
بهمعني استفاده از اطالعات و فناوري ارتباطات براي
ايجاد تغيير در ساختارها و فرايندهاي کاري سازمانهاي
اجرايي است .فناوري اطالعات ،ارتباطات و تحقق دولت
الکترونيک در درازمدت ميتواند موجب رشد اقتصادي و
رفع نابرابريهاي اجتماعي شود .مدلهاي مختلفي براي
تحقق دولت الکترونيک وجود دارد که يکي از اين
مدلها ،مدل سازمان ملل ميباشد ( Ghorbanizadeh
.)et al., 2016
در اين مطالعه تالش شده است به منظور بهبود
مستمر عملکرد يک شرکت خدمات مکانيزاسيون ،و
ارتقاي جايگاه رقابتي و استراتژيک آن از روش توسعه
عملکرد کيفي براي روشهاي ارايه خدمات بهره گرفته
شود .استفاده از سامانههاي دولت الکترونيک و ارتقاي
مديريت دانش در شرکت براي ارايه خدمات بهتر مورد
توجه بوده است.
مروري بر مطالعات انجام شده

روش توسعهي عملکرد کيفي به طور موفقي در بسياري
از صنابع و خدمات بهعنوان ابزاري براي بهبود فرايند،

رضايت مشتري و کسب مزيت رقابتي شناخته شده است
( .)Azadi & Farzinpour, 2013در بخش کشاورزي
اين تکنيک مراحل اوليهي ظهور خود را طي ميکند که
در زير برخي از مطالعات انجام شده در عرصهي
کشاورزي يا مرتبط با آن ،به اختصار بيان شده است:
تحقيقي توسط ) Fargnoli et al., (2018به منظور
طراحي يک سيستم ايمن در فعاليتهاي ماشيني در
کشاورزي با روش توسعه عملکرد کيفي و منطق فازي
انجام پذيرفت .اين مطالعه با تلفيق اين دو روش به دنبال
افزايش سطح ايمني تجهيزات کار با در نظر گرفتن
دغدغههاي عملياتي اپراتورها در حوزه کشاورزي بود که
نتايج نشان داد ،با اين روشها اقدامات پيشگيرانه در
فرايند طراحي لحاظ شده و توسعه مطلوب حاصل
ميگردد Kumar et al., (2015) .در مطالعهاي از روش
توسعه عملکرد کيفي در طراحي تراکتور مناسب استفاده
کردند .توجيه آنها براي به کاربردن اين روش در
طراحي تراکتور ،توجه بيشتر به خواست مشتريان و
طراحي تراکتور مبتني بر نياز و خواست بهرهبرداران
آنها يعني کشاورزان بوده استTelang & Vichoray .
) (2014براي شناسايي خواستهها و طراحي اهداف
مناسب ترمز تراکتور از روش توسعهي عملکرد کيفي
استفاده کرد .آنها بيان داشتند که با اين روش ،ميتوان
اهداف مورد نظر را به خواستهها و الزامات مشتريان
جهت ارايهي محصول بهتر نزديکتر کرد .براي در نظر
گرفتن نظرات مشتريان در طراحي نوعي تراکتور که در
مزرعه و جاده داراي عرضهاي متفاوتي هستند،
مطالعهاي توسط ) Pedersen et al., (2013صورت
گرفت و از روش توسعهي عملکرد کيفي استفاده شد.
آنها با استفاده از اين تکنيک اولويتهاي طراحي از ديد
مشتريان را شناسايي و اعمال نمودند .در طراحي يک
تريلي حملِ کُندههاي چوب )Melemez et al., (2013
از ترکيب روش توسعهي عملکرد کيفي و روش خالقانه
حل مسايل استفاده کردند .آنها با استفاده از توسعهي

(علمی پژوهشی)

عملکرد کيفي ،الزامات مشتريان را شناسايي کرده ،با
استفاده از روش خالقانه حل مسايل ،همبستگيهاي
منفي را تعديل نموده و بهترين شرايط طراحي يک
تريلي که با شرايط منطقه سازگاري داشته باشد را
بهدست آوردند .در مطالعهاي ديگرCostantino et al., ،
) (2012براي شنيدن نداي مشتري و بهبود خدمات پس
فروش در يک شرکت توليدکننده ماشينهاي کشاورزي
و باغباني ،از روش توسعهي عملکرد کيفي استفاده کردند
تا خدمات ارايه شده بر اساس الزامات مشتريان پايهريزي
شود .در عمليات خاکورزي نيز روش توسعه عملکرد
کيفي توسط ) Milan et al., (2003در زراعت
اکاليپتوس در برزيل مورد بررسي و پژوهش قرار گرفته
است .سه پارامتر عرض شخم ،عمق شخم و اندازه کلوخه
با اين روش مورد بررسي قرار گرفت که خواستههاي
مشتريان با موفقيت به الزامات فني ترجمه گرديدند.
عالوه بر مقاالت پژوهشي ،طرحهاي تحقيقاتي و تجاري
ديگري نيز با استفاده از روش توسعهي عملکرد کيفي
صورت گرفته است .به عنوان نمونه يک سازنده
موتورهاي ماشينهاي کشاورزي براي درک دقيق
خواسته مشتري ،مهندسان طراح خود را به مدت يک
سال ملزم به کار و زندگي در کنار کشاورزان (مشتريان
اصلي محصول خود) در محل استفاده از ماشينهاي
مورد نظر نمود ( .)Maritan, 2015در ساير حوزههاي
کشاورزي نيز ميتوان به يک سري از مطالعات اشاره
داشت .در مطالعهي ) Sharif-Nejad (2015با استفاده
از دادههاي وضع موجود و تجارب قبلي در شبکهي
آبياري دشت قزوين و بهکارگيري روش مديريتي
توسعهي عملکرد کيفي و تشکيل خانه کيفيت ،براي
نخستين بار وضعيت مديريت شرکت بهرهبردار در يک
شبکهي آّبياري ارزيابي و راهکارهاي مديريتي ،براي
ارتقاي کيفيت خدمات ،اولويت بندي شد .نتايج نشان
داد که کاربرد توسعهي عملکرد کيفي در مديريت
شبکههاي آبياري و زهکشي ،همچون ديگر مسائل
مديريتي ،در بهبود کيفيت و ارائهي خدمات مفيد است.
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) Fili et al., (2011براي درک لزوم کاربرد پساب در
آبياري توسط کشاورزان و تهيه و تدوين نظرات و
برنامهريزي مناسب از روش توسعهي عملکرد کيفي
استفاده کردند .در زمينه مديريت دانش و فناوري
اطالعات در شرکتها و سازمانهاي ارايه خدمات
کشاورزي نيز ،پژوهشي توسط Mouvahedi et al.,
) .(2015انجام شده است .اين مطالعه به بررسي نقش و
اثرگذاريهاي فناوري اطالعات در مديريت دانش
سازمان جهاد کشاورزي استان کرمانشاه پرداخته است.
نتايج نشان داد هر يک از مولفههاي فناوري اطالعات در
مديريت دانش تاثير ميگذارد .در مطالعه آنها فناوري
اطالعات تنها در قالب استفاده از رايانه و اينترنت در نظر
گرفته شده بود.
مواد و روشها
نحقيق حاضر از نظر هدف ،از نوع تحقيقات کاربردي
است .از طرف ديگر ،از نظر روش جمعآوري اطالعات و
دادهها ،از نوع توصيفي يا پيمايشي است .جامعه آماري
اين پژوهش را در دو گروه ميتوان طبقهبندي کرد؛ گروه
اول کشاورزان و متقاضيان خدمات ماشيني در در
شهرستان رزن ،و گروه دوم کارشناسان و خبرگان امر
مکانيزاسيون در منطقهي مورد نظر ميباشند .اطالعات
مورد نياز بدون واسطه و بهطور مستقيم از طريق
مصاحبه با کشاورزان متقاضي خدمات ماشيني ،و
جمعآوري نظرات آنها از طريق پرسشنامه طي چندين
جلسه حضور در شرکت و منطقه ،گردآوري شد .جهت
تعيين مشخصههاي فني و امتيازدهيهاي مربوطه نيز از
تيم متخصصين مکانيزاسيون استفاده شد .روش
گردآوري اطالعات به صورت ميداني بوده ،ابزار گردآوري
در اين پژوهش عبارتند از مصاحبه و توزيع پرسشنامه،
که از کشاورزان و کارشناسان خبره مکانيزاسيون اخذ
گرديده است .عالوه بر آن مطالعات کتابخانهاي جهت
گردآوري مباني نظري تحقيق انجام گرفته است.
اين مطالعه در شرکت خدمات مکانيزاسيون
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کشاورزي شهر رزن ،استان همدان ،در بازه زماني چهار
ساله ( 1394تا  )1398مورد اجرا قرار گرفته است.
تکنيکها و ابزارهاي مختلفي در اين مطالعه مورد
استفاده قرار گرفت که در زير بخشي از آنها معرفي و
نحوهي استفاده در پژوهش حاضر شرح داده شده است.
دولت الکترونيک

شرکت خدمات مکانيزاسيون مورد بررسي ،از بين
مدلهاي مختلف ،با الهام از مدل الکترونيک سازمان
ملل ،مراحل پنجگانه اين مدل را در برنامه خود جهت
پيادهسازي مديريت دانش در بستر فناوري اطالعات قرار
داد .در پژوهشي که در سال  2002ميالدي توسط
سازمان ملل انجام گرفته ،يک مدل پنج مرحلهاي براي
پيادهسازي دولت الکترونيک مشخص شده است .سازمان
ملل اين مدل را براي تعيين وضعيت تکامل کشورها ارائه
کرده و درعين حال ميزان آمادگي آنها را براي پذيرش
فناوري اطالعات نشان ميدهد .شکل ( )1مراحل
پنجگانه اين مدل را نشان ميدهد.
جزييات مراحل فوق به شرح زير در شرکت مورد
نظر اجرا گرديده است (:)Khalifeh & Azad, 2012
مرحله اول-پيدايش (ظهور) :در اين مرحله شرکت
از طريق ايجاد بستر اطالعاتي نظير يک وبسايت
کوچک در اينترنت و ايجاد يک اينترانت کوچک شامل
شبکههاي داخلي ،شکل گرفته و حضور مييابد .برروي
اين بستر ،اطالعات ناکافي بوده و به ندرت به روز ميشود
و اطالعات الزم براي نشان دادن نحوه دسترسي به
خدمات به کاربران داده نميشود .اطالعات در نهايت به
شکل پاسخ دادن به سوالهاي معمولي قابل دسترسي
است.
مرحله دوم-توسعه :در اين مرحله اطالعات موجود

در بستر اطالعاتي افزايش مييابد .تعداد صفحات وب،
تعداد شاخههاي قابل دسترس در شبکههاي داخلي و
موضوعات جديد افزايش مييابد .همچنين درجه تنوع
اطالعات و محتواي آنها باال ميرود و به شکل بروشور،
خبرنامه و نشريه قابل دستيابي هستند.
مرحله سوم-تعامل :ارايه اطالعات در اين مرحله بر
پايه نياز مشتريان (کشاورزان ،صاحبان ماشينهاي
کشاورزي ،مهندسان کشاورزي ،عالقهمندان به حوزه
کشاورزي و  )...سازماندهي ميشود و کاربران ميتوانند
با پست الکترونيک يا خدماتي نظير پيامک با سازمان
خود در ارتباط باشند .در اين مرحله ارتباط دوسويه
رسمي بيشتري ميان استفادهکنندگان و شرکت برقرار
ميشود .همچنين بانکهاي اطالعاتي با موتور جستجو
در اختيار کاربران قرار ميگيرد تا امکان تبادل اطالعات
با شرکت ايجاد شود .مشتريان امکان خريد و فروش
محصوالت و خدمات برخط ،اطالع از جزييات ماشينها
و خدمات ارايه شده در شرکت ،آموزش تخصصي و
عمومي و دسترسي به نتايج قبلي و مقاالت و  ...را به
صورت دستهبندي شده خواهند داشت.
مرحله چهارم-تبادل :کاربران ميتوانند از خدمات
به صورت برخط استفاده کنند ،جهت خدمات و اطالعات
به سايت مراجعه کنند و براي خريد محصوالت و
ماشينآالت و يا خدمات درگير به صورت برخط مبلغ
مورد نظر خود را پرداخت کنند.
مرحله پنجم -يکپارچگي :همه خدمات ،اطالعات و
تبليغات رايگان براي محصوالت روستاييان و مقاالت
آموزشي و بانکهاي اطالعاتي و  ،...به سادگي در اينترنت
قابل دسترسي هستند و کليه وظايف الکترونيک
يکپارچه شدهاند.

شکل  -1مراحل پنجگانه توسعهي مديريت دانش در بستر فناوري اطالعات
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(علمی پژوهشی)

فرايند يادگيري و توسعه منابع سازمانی در شرکت خدمات
مکانيزاسيون

در شرکت خدمات مکانيزاسيون کشاورزي ،فرايند
يادگيري کمک ميکند تا از منابع به عنوان مزيت
پيشبرد سريعتر اهداف ياري جست .در اصل ميتوان
اينگونه بيان داشت که يادگيري فرايندي است که به
واسطه آن منابع ميتوانند رويههاي جديدي را کشف و
ايجاد کنند .در مرحله بعد منابع و رويهها با يکديگر
همگون و ترکيب شده و قابليت جديدي را به وجود
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ميآورند .همانطور که در شکل ( )2نشان داده است از
چهار حلقه يادگيري در اين راستا استفاده ميشود
(:)Zohourfazeli & Armanmanesh, 2013
حلقههاي  1و  :2مرحله يادگيري ايجاد يا خلق
رويههاي سازماني
حلقه  :3مرحله يادگيري قابليتهاي سازماني
حلقه  :4مرحله يادگيري راهبردي
در شرکت مذکور از فرايند يادگيري شرح داده شده
استفاده شد.

شکل  -2فرايند يادگيري و حلقههاي آن در شرکت مورد مطالعه

روش توسعهي عملکرد کيفی

روش توسعه عملکرد کيفي شامل چهار مرحلهي:
طرحريزي محصول ،طراحي محصول ،طرحريزي فرايند
و کنترل فرايند ميباشد .همانگونه که ذکر شد اولين
مرحله در روش چهار مرحلهاي "روش توسعهي عملکرد
کيفي" ،طرحريزي محصول است که به واسطه شباهت
بسيار زياد ماتريس آن به شکل خانه ،به آن "خانه
کيفيت" اطالق ميشود (شکل  .)4گامهاي اجرايي
خانهي کيفيت عبارتند از (:)Taghizadeh et al., 2017
 شناسايي تمامي گروههاي ذينفع مح صول و تعيين
خواستهها و انتظارات مشتريان از محصول
 شنا سايي و تکميل نيازمنديها با ا ستفاده از روش
طوفان ذهني و طبقهبندي نيازها
 فهرست الزامات فني

 تعيين ميزان ارتباط ميان خواستهها والزامات کيفي
و م شخ صههاي فني در ماتريس ارتباطات و تحليل
آنها
 ماااتر يس همبساااتگي :بررساااي رابطااه مي اان
مشخصههاي فني محصول با يکديگر
 اولويت بندي نيازها
از آنجا که اجراي اين پژوهش مستلزم استفاده از
قضاوتهاي شفاهي و متغيرهاي زباني است ،بنابراين
استفاده از منطق فازي ضرورت پيدا مي کند
( .)Hassanghasemi et al., 2016به منظور استفاده از
توسعه عملکرد کيفي فازي در فرايند اطالعرساني ،ابتدا
براساس نظر کشاورزان و متقاضيان خدمات ماشيني ،به
جمعآوري ليستي از نيازهاي مشتريان گروه هدف
پرداخته شد .براي تکميل خانهي کيفيت ،نيازهاي
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شناسايي شده پس از برگزاري چندين جلسه طوفان
فکري توسط تيم متخصص اين حوزه ،مورد پااليش قرار
گرفت .در اين جلسات ،متناسب با نيازهاي پااليش شده،
ليستي از مشخصههاي فني محصول نيز گردآوري شد.
پس از مشخص شدن نيازها و مشخصات فني ،اهميت
نيازمنديها با نظرسنجي از مشتريان تعيين ميشود
( .)Taghizadeh et al., 2017با توجه به اينکه اطالعات
دريافتي در مورد ميزان اهميت نيازهاي مشتري توصيفي
است ،از روش محاسباتي فازي مثلثي استفاده شد که در
آن يکي از نقاط ابتدا ،پيک يا انتها به عنوان شاخص
مقدار توصيفي در نظر گرفته ميشود (شکل Zadeh ( )3
 .)& Aliev, 2018بعد از وارد کردن نيازهاي مشتريان و
الزامات فني جمعآوري شده در خانه کيفيت ،با توجه به
عاليم امتيازدهي (شکل  ،)5به مقايسه نيازمنديهاي
مشتريان و تعاريف فني و تعيين ارتباطات نسبي ميان
آنها پرداخته ميشود (شکل  .)5در اين ارتباط ،عالمت
"دايره توپر " نشان دهنده وجود ارتباط قوي با امتياز ،9
عالمت "دايره توخالي" نشان دهنده ي ارتباط متوسط
با امتياز  3و عالمت "لوزي" نشان دهندهي ارتباط
ضعيف با امتياز  1ميباشد (شکل Taghizadeh et ( )5

 .)al., 2017ارتباط بين CRها و TCها و ميزان
همبستگي بين TCها هم با برگزاري چند جلسه از
طريق اعضاي تيم متخصص مشخص ميشود .در برخي
موارد ،دو مورد از مشخصههاي فني محصول با يکديگر
ارتباط مستقيم دارند و در برخي موارد ،دو مورد از
مشخصههاي فني محصول با يکديگر ارتباط معکوس
دارند .سقف خانه کيفيت همبستگي بين مشخصههاي
فني را نشان ميدهد (ماتريس همبستگي) .چگونگي اين
همبستگيها با عالمتهايي که در شکل  5نشان داده
است بيان ميشوند ( .)Mozafari et al., 2014عدم
وجود ارتباطي معقول بين يک مشخصه فني با
خواستههاي کيفي مشتريان ،بيانگر اين واقعيت است که
مشخصه فني مورد نظر زايد بوده و يا اينکه يک يا چند
خواسته کيفي مشتري در نظر گرفته نشده است .عدم
وجود ارتباط بين يک خواسته مشتري با مشخصههاي
فني ،حاکي از اين است که تعدادي از مشخصههاي فني
مهندسي لحاظ نشدهاند و لذا ستونهاي ماتريس بايد
توسعه پيدا کرده و تکميل گردد ( Mozafari et al.,
.)2014

شکل  -3نمودار فازي مورد استفاده براي تبديل متغيرهاي زبانی به اعداد فازي مثلثی

(علمی پژوهشی)

شکل  -4اجزاي تشکيل دهنده ماتريس خانه کيفيت

پس از تعيين مشخصههاي فني متناسب با هر
کدام از نيازمنديها ،و مشخص ساختن ميزان ارتباطات،
در مرحله بعد بايستي جايگاه محصول توليد شده در
مقايسه با محصوالت رقبا تعيين شود ( Koleini
 .)Mamaghani & Barzin, 2015با توجه به اينکه در
منطقهي مورد مطالعه ،شرکت ديگري براي ارايه خدمات
وجود نداشت ،رقبا ،ارايهدهندگان خدمات ماشيني
شخصي و ساير کشاورزاني که بعضا خدمات ماشيني ارايه
ميدهند در نظر گرفته شد .بنابراين ،اين اطالعات نيز
توسط پرسشنامه از مشتريان گرفته شد .پس از ارزيابي
رقبا ،بايستي توسعه و بهبود خواستهها و الزامات کيفي
مشتريان در ماتريس خانه کيفيت مشخص شود .در ادامه
و مطابق با مراحل پيادهسازي روش توسعه عملکرد
کيفي ،پس از تعيين ميزان بهبود در هر يک از
نيازمنديها نسبت به وضعيت کنوني ،ميزان اهميت
نسبي هر يک از الزامات کيفي به منظور تحليل و بررسي
بيشتر در مراحل بعدي روش توسعه عملکرد کيفي
محاسبه ميشود .براي محاسبه نسبت بهبود که از حاصل
تقسيم ستوني با عنوان برنامه (اهداف) به ستون وضعيت
کنوني تعيين ميشود ،ابتدا بايست مقدار هدفگذاري
برنامه براي رسيدن به نيازمنديهاي مشتريان تعيين
گردد .برهمين اساس ،به منظور تعيين مقادير
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هدفگذاري برنامه ،از گروه متخصصين خواسته شد تا
مقادير هدف را براي رسيدن به نيازمنديهاي مشتريان
را تعيين نمايند ( .)Taghizadeh et al., 2017پس از
مشخص شدن مقادير برنامه ،ميتوان نسبت بهبود را از
حاصل تقسيم ستون برنامه به ستون وضعيت کنوني
تعيين نمود .پس از تعيين نسبت بهبود ،براي تاکيد
بيشتر در مورد برخي از خواستههاي مشتريان ،ضريبي
تحت عنوان "ضريب تصحيح" به آنها تعلق ميگيرد .به
گروهي از مشخصهها که از درجه اهميت بااليي نزد
مشتريان برخوردارند و ارايه آنها در سطحي مطلوب
موجب انگيزه و رضايتمندي بيشتري در ايشان ميشود،
ضريب  1/5اختصاص داده شده است .همچنين به
مواردي که موجبات رضايت مشتريان را فراهم ميآورند
ولي نه به اندازه گروه اول ،ضريب  1/2و مابقي ضريب 1
تخصيص داده شده است ( Taghizadeh et al., 2017,
 .)Koleini Mamaghani & Barzin, 2015اين ضرايب
با نظر متخصصان مشخص گرديدند .در ادامه و پس از
مشخص شدن ضرايب تصحيح و نسبت بهبود ،طبق
روابط روش توسعهي عملکرد کيفي ،به منظور محاسبه
وزن مطلق از رابطه ( )1استفاده شد که اين شاخص
بيانگر ميزان اهميت و وزن نيازمنديهاي مشتريان در
خانه کيفيت ميباشد (.)Taghizadeh et al., 2017
(رابطه )1
اهميت اوليه نيازمندي ها × نسبت بهبود × ضرايب تصحيح = وزن مطلق

نهايتا به منظور تکميل خانه کيفيت ،ميبايست
مهمترين مشخصهها و الزامات فني نيز براساس اولويت
نيازها اولويتبندي شوند .براي انجام اينکار ،اوزان نسبي
شاخصهاي مربوط به هر کدام از نيازمنديها بهصورت
درصد (يا نسبت) بيان ميشود.
نتايج و بحث
دورههاي توسعهي مديريت دانش بر مبناي يادگيري در شرکت
خدمات مکانيزاسيون

شرکت خدمات مکانيزاسيون کشاورزي مراحل توسعه
مديريت دانش بر مبناي يادگيري در بستر فناوري

 354مهندسی بيوسيستم ايران ،دوره  ،52شماره  ،3پاييز ( 1400علمی پژوهشی)

اطالعات را به صورت جدول ( )1طي کرده است .در اين
شرکت تالش شده است ،مراحل الگوي سازمان ملل به
دقت مورد اجرا قرار گيرد .براي اين که اين الگو در اين
شرکت مورد اجرا قرار گيرد ،طبق نظرات کارشناسي و
نظر خبرگان ،اين شرکت مي بايست مراحلي مطابق با
مراحل جدول ( )1را سپري کرده باشد.
با اجراي اين مراحل ،به منظور ارتقاي جايگاه
رقابتي شرکت ،نياز است از روش توسعهي عملکرد کيفي
بهره گرفته شود .بنابراين بهمنظور شناسايي نيازهاي
مشتريان و همچنين تدوين الزامات فني متناسب با اين
نيازها به منظور ارتقاي جايگاه رقابتي ،روش توسعه
عملکرد کيفي طبق روش شرح داده شده در بخش مواد
و روش ها مورد استفاده قرار گرفت که نتايجي به شرح
زير بهدست آمده است:
پياده سازي توسعه عملکرد کيفی فازي در فرايند اطالع رسانی
در حوزه شرکت مذکور

همانگونه که ذکر شد ،در پياده سازي توسعه عملکرد
کيفي ،در گام نخست نيازهاي مشتريان شناسايي
ميشود .جدول ( )2اين نيازها را نشان ميدهد .براساس
نتايج تعداد يازده نياز مهم شناسايي شده است .البته بايد
توجه داشت که تعداد نيازهاي شناسايي شده که از
طريق مصاحبه و پرسشنامه از کشاورزان به دست آمد،

از اين تعداد بيشتر بود ولي نياز به پااليش و اصالحاتي
داشت که براي اين منظور از نظر تيم کارشناسي و
نخبگان نيز استفاده شد که در نهايت اين يازده نياز ارايه
گرديد.
در مطالعهي ) Costantino et al., (2012که براي
شنيدن نداي مشتري و بهبود رضايت مشتريان در يک
شرکت توليدکننده ماشينهاي کشاورزي و باغباني ،از
روش توسعهي عملکرد کيفي استفاده شده بود ،شاخص
هاي خدمات سريع ،کيفيت انجام کارها ،فاصله کوتاه تا
مکان ارايه خدمات ،در دسترس بودن مرکز خدمات،
قابليت نگهداري محصول ،راهنمايي قابل فهم ،امکان
تشخيص و عيب يابي آنالين ،در دسترس بودن قطعات
يدکي ،انطباق با قوانين ،ضمانت نامه قابل درک ،ضمانت
طوالني مدت و پوشش گارانتي براي تعداد زيادي از اجزا
به عنوان مهمترين نيازهاي مشتريان ذکر شده بودند.
همانگونه که مشاهده مي شود ،در روش توسعه عملکرد
کيفي عالوه بر ابعاد فني در طراحي يک فرايند ،ممکن
است ابعاد اقتصادي ،اجتماعي ،سياسي و غيره نيز در
طراحي دخيل گردند .در مطالعه ما نيز مشابه اين
مطالعه ،نيازهاي مشتريان از تمام جنبهها مورد توجه
قرار گرفت که در دستههاي خبري ،آموزشي ،اطالع
رساني و آشناسازي دستهبندي گرديدهاند.

جدول  -1مراحل توسعه مديريت دانش

رويه زماني

حلقه
يادگيري

مراحل تکامل

مشخصات  /منابع

از سال  1390تا 1394

اول

پيدايش

از سال  1394تا 1396

دوم

توسعه

از سال  1396تا 1397

سوم

تعامل

از سال  1397تا 1400

چهارم

تبادل

جذب نيروي انساني ماهر و صبور و عالقهمند به امور کشاورزي و ماشينهاي کشاورزي ،ايجاد
بسترهاي اطالعاتي و عملياتي يکپارچه ،شناسايي مناطق کشاورزي و نوع عمليات مورد نياز،
اجرا و راه اندازي سامانه ثبت و پيگيري مراحل پيشنهادات ،ارتباط موثر با کشاورزان ،جذب
مشتريان و منابع مالي بيشتر
طراحي و راه اندازي نظام اتوماسيون اداري ،طراحي و راه اندازي شبکه اطالعرساني در داخل
شرکت تحت وب ،ايجاد پست الکترونيک و نظام پرسش و پاسخ ،ايجاد شبکههاي جديد در
واحدهاي مختلف از جمله خريد تجهيزات و سامانههاي دسترسي به شبکه ،ايجاد گروه خبري،
چاپ بروشور و ...
خريد تجهيزات با توجه به نيازمنديهاي جديد ،راه اندازي مرکز پيام کوتاه و ارسال پيام به
کشاورزان ،مسئولين ،مهندسان و  ،...تهيه لوح فشرده جهت گزارش فعاليتهاي شرکت،
استخدام و آموزش افراد متخصص جهت ارتباط با ارگانها و جذب حامي ،تهيه گاهنامه و افتتاح
حساب بانکي اينترنتي جهت دريافت پرداختيهاي کشاورزان و  ،...ايجاد امکان خريد و فروش
محصوالت و خدمات ماشيني مربوط به کشاورزان و مشتريان از طريق پورتال و محيط مجازي
سامانه برنامهريزي منابع شرکت بر مبناي مديريت دانش
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جدول  -2نيازهاي مشتريان
شرح

گروه بندي

نماد

وزن مطلق

وزن نسبی

اولويت

اخبار جديد مرتبط با حوزه ماشينهاي کشاورزي و خدمات قابل ارايه در کشور

خبري

CR1

18/9

0/101

5

CR2

25

0/134

2

آخرين وضعيت ماشينهاي موجود و اولين زمان ارايه خدمات

CR3

14/4

0/077

8

CR4

16/8

0/090

6

CR5

4

0/021

11

CR6

22/5

0/120

3

دسترسی به بانک اطالعاتی قيمتهاي مصوب عمليات مختلف

CR7

30

0/160

1

دسترسی به محيط مجازي براي معرفی وبالگ هايی در حوزه مکانيزاسيون و کشاورزي

CR8

6

0/032

10

CR9

21

0/112

4

اطالع از طرق مختلف ثبت سفارش

CR10

16/3

0/087

7

دسترسی به پورتال اطالع رسانی جهت ارايه خدمات ماشينی به کشاورزان

CR11

12

0/064

9

پايگاه خبري مجازي مستقل براي مناطق اصلی شرکت
آموزش تخصصی و عمومی ،برگزاري کارگاههاي متناسب

آموزشی

دسترسی به ليست فعاليتهاي ماشينی قابل ارايه

اطالع رسانی

دسترسی به مقاالت آموزشی

آشنا سازي

آگاه شدن از زمينههاي نيازمندي و نوع عمليات مورد نياز کشاورزان براي محصوالت
خاص

بعد از شناسايي نيازهاي مشتريان ،به منظور تامين
اين نيازها ،الزامات فني نيز طبق نظر کارشناسان و
خبرگان شناسايي و به شرح جدول ( )2گزارش شد.
طبق نتايج به دست آمده ،به منظور تامين و برآورده
ساختن اين نيازها ،تعداد  15الزام فني شناسايي شد .هر
کدام از اين الزامات ميتواند يک يا چند مورد از نيازهاي
مشتريان را تامين کرده که هر کدام نيز جايگاه خاصي
در برآورده ساختن نيازهاي مشتريان دارد .اين الزمات از

راهاندازي يک خط تلفن تا ايجاد شبکه اينترانت و حتي
استخدام نيروي متخصص داراي تنوع ميباشد.
با مشخص شدن نيازهاي مشتريان و الزامات فني
متناسب با هر کدام از آنها ،همانگونه که شرح داده
شد ،براي تعيين ميزان ارتباطات هر کدام از اين موارد،
ميبايستي اين نيازها و الزامات وارد خانهي کيفيت
شوند .شکل ( )5نتايج بررسيهاي مربوط به خانهي
کيفيت براي اين مطالعه را نشان ميدهد.

جدول  -3الزامات فنی
شرح

دسته بندي

نماد

وزن مطلق

وزن نسبی

اولويت

خط تلفن

زيرساخت

TC1

115

0/075

5

سامانه پيامک رسانی جمعی

فناوري شبکه

TC2

31

0/020

11

فکس

زيرساخت

TC3

7

0/005

15

رايانه به تعداد الزم براي استقرار در شرکت

فناوري شبکه

TC4

308

0/201

1

طراحی وبسايت

فناوري شبکه

TC5

239

0/156

3

شبکه اينترانت براي داخل شرکت

فناوري شبکه

TC6

292

0/191

2

چاپ بروشور

تبليغات

TC7

93

0/061

6

لوح فشرده گزارش فعاليتهاي شرکت

زيرساخت

TC8

26

0/017

12

گروه خبرنگاري

تامين محتوا

TC9

47/7

0/031

9

گروه جمعآوري کننده اطالعات از پايگاههاي مربوطه

تامين محتوا

TC10

89/5

0/058

7

نشريه

تبليغات

TC11

9

0/006

14

افتتاح حساب بانکی

زيرساخت

TC12

77

0/050

8

ايجاد پست الکترونيک

فناوري شبکه

TC13

10/5

0/007

13

استخدام افراد متخصص جهت ارتباط با ارگانها و جذب حامی

تامين محتوا

مجله تبليغاتی

تبليغات

TC14

37/8

0/025

10

TC15

150

0/098

4
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شکل  -5خروجی خانه کيفيت در مطالعه حاضر

به منظور سهولت در بررسيها ،بخشي از نتايج مهم
مربوط به خانهي کيفيت که نقش مهمتري در
نتيجهگيريهاي اين مطالعه خواهند داشت ،در جداول
( )2و ( )3در کنار نيازها و الزامات شناسايي شده ،آورده
شده است .با توجه به نتايج خانه کيفيت و همچنين
نتايجي که در جداول ( )2و ( )3گزارش شده است،
موارد زير را مي توان مطرح کرد:
مهمترين نياز و الزام مشتريان (کشاورزان و
بهرهبرداران) ،دسترسي به بانک اطالعاتي قيمتهاي
مصوب عمليات مختلف و آمارهاي مرتبط ،با وزن نسبي
 0/16ميباشد .از ديرباز قيمت به عنوان يکي از عوامل
مهم و تاثيرگذار بر انتخاب مشتريان مطرح بوده است
( .)Feizi et al., 2016دليل اينکه اين مورد داراي
بيشترين اولويت براي کشاورزان و بهرهبرداران بوده است
ميتواند به تنوع قيمتي در اجراي عمليات يکسان توسط
افراد مختلف و متداول نبودن قرارداد پيمانکاري براي
اجراي اينگونه عمليات در جوامع روستايي باشد .وقتي
قيمت اجراي عمليات به صورت مصوب و قبل از اجراي

کار توسط شرکت به صورت خودگزارشي ،ارايه گردد،
کشاورزان و بهرهبردارن قدرت انتخاب داشته و مشکالت
بعدي بر سر قيمت براي آنها پيش نخواهد آمد .اين
مورد همچنين اهميت شفاف سازي قيمتها و دسترسي
به بانک اطالعات قيمتي در بخش کشاورزي (متناسب با
سطح سواد کشاورزان در جوامع کشاورزي) داللت دارد.
بخشي از مشکالت نوسان قيمت در بخش کشاورزي که
امروزه شاهد آن هستيم ،قطع يقين به خاطر سرعت کند
انتقال فناوري اطالعات در جوامع کشاورزي و ضعف در
دسترسي به بانکهاي اطالعاتي ميباشد .در سال هاي
اخير ،تغييرات لحظهاي قيمت بسياري از محصوالت و
خدمات در کشور که تحت تاثير تغيير قيمت مواد اوليه
مصرفي يا حتي عوامل سياسي بوده است ،باعث ايجاد
نوسان قيمت در ارايه خدمات کشاورزي نيز شده است.
با توجه به اظهارات پرسششوندگان ،اين نوسان قيمت
باعث سردرگمي آنها ميشود که در صورت بهرهمندي
از مزاياي فناوري اطالعات ،ميتوان بر اين آشفتگي بازار
غلبه کرد .مطالعهي ) Feizi et al., (2016نقش

(علمی پژوهشی)

تکنولوژيهاي روز و فناوري اطالعات را به عنوان
مهمترين پارامتر در شفافسازي قيمتگذاري محصوالت
مختلف بيان ميکندKarami & Mohammadi .
) Tamari (2017نشان دادند که ريسک نوسان قيمت
چه براي نهادهها و چه براي محصوالت ،بيشترين اهميت
را در مجموعه ريسکهاي زنجيره تامين شرکت
شهرکهاي کشاورزي استان مازندران دارا ميباشد .آنها
بيان داشتند که اين ريسک ،با ابزار فناوري اطالعات در
اشکال مختلف ،قابل تعديل خواهد بودAmjadi et al., .
) (2017نيز استفاده از قراردادهاي حوزه کشاورزي در بستر
فناوري اطالعات را به عنوان راهکاري براي کاهش
نوسانات قيمت در بازار کشاورزي ارايه کرده است.
مطالعه ) Lashgarara et al., (2011و Milovanovic
) (2014نيز نشان داد اگرچه پتانسيل فناوري اطالعات
بهطور کامل در کشاورزي استفاده نميشود .اما اجراي
فناوري اطالعات در بخش کشاورزي ميتواند در
شفافسازي قيمت ارايه خدمات به کشاورزان نقش
اساسي داشته و سودآوري آنها را افزايش دهد.
) Baloochi et al. (2019به بررسي قيمتگذاري
محصوالت بر عملکرد رقابتي شرکتهاي لبني پرداختند.
نتايج مطالعهي آنها تاثير معنيدار قيمتگذاري بر
عملکرد شرکتهاي لبني را نشان داد .آنها بيان داشتند
که در بازاريابي ،شفافسازي قيمت يکي از عناصر اساسي
در ايجاد درآمد بوده و با افزايش رقابتها در سطح جهاني
و در داخل کشور ،تأثير روشهاي قيمتگذاري در
دستيابي بنگاه به اهدافش افزايش مييابد .از اين رو نگاه
به قيمتگذاري ،شفافسازي قيمتها و اطالعرساني
قيمتها سبب مزيت رقابتي براي شرکتها خواهد شد.
طبق نتايج بهدست آمده ،دومين نياز مشتري که
داراي اولويت باالتري بوده است ،دسترسي به آخرين
وضعيت ماشينهاي موجود و آگاهي از اولين زمان ارايه
خدمات توسط شرکت ،با وزن نسبي  0/134ميباشد .با
توجه به محدود بودن بازهي زماني براي اجراي عمليات
کشاورزي و اهميت انجام بهموقع کار براي کشاورزان،
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اينکه کار درخواستي در چه زماني صورت خواهد
پذيرفت و آيا بهموقع انجام خواهد شد ،براي کشاورزان
داراي اهميت خاصي ميباشد .انجام نشدن به موقع
عمليات ممکن است بعضا ضررهاي جبرانناپذيري به
کشاورزان وارد نمايد .در دسترس بودن توان ماشيني
مورد نياز کشاورزان به خصوص در زمانهاي پيک نياز
منطقه ،يکي از خواستهاي اساسي جامعه کشاورزي
ميباشد که در صورت برآورده شدن اين نياز از سوي
تامينکنندگان خدمات ماشيني (اعم از حقيقي يا
حقوقي) ،موجب رضايتمندي کشاورزان خواهد شد .از
اينرو طبيعي است ارايه تقويم انجام کار توسط شرکت
از اهميت بااليي براي کشاورزان برخورد باشد .در تاييد
اين موضوع Oghbaey et al. (2019) ،بيان داشتند که
تمام عمليات کشاورزي محدوده زماني مشخصي دارند و
اگر عمليات در اين زمان مشخص انجام نگيرند باعث
ايجاد افت در کميت و کيفيت و در نتيجه ،باعث ايجاد
هزينههاي بهموقع نبودن محصول خواهند شد.
از دو مورد فوق ميتوان به اين نتيجه رسيد که
کشاورزان تمايل دارند به وضوح از نوع خدمات شرکت
مکانيزاسيون و قيمت ارايه خدمات آگاه باشند؛ همچنين
به درستي بدانند چگونه ميتوانند از خدمات آنها در
زمان مورد نظر جهت بهبود کار خود بهره ببرند .البته
آنچه کشاورزان بيان داشتهاند ،آگاهي از اين اطالعات در
قالب خودگزارشي توسط شرکت ميباشد که اين امر جز
در سايه بهرهمندي از فناوري اطالعات امکانپذير
نخواهد بود .بنابراين ميتوان بيان داشت ،مشتريان
درخواست آگاهي و شفافسازي از سوي ارايه دهندگان
خدمات را به عنوان الزامات اساسي انتظار دارند .آگاهي
و شفافسازي رکن مهمي است که در سايهي مديريت
دانش و با ابزار فناوري اطالعات براي شرکتها ميسر
خواهد شد.
دسترسي به ليست فعاليتهاي ماشيني قابل ارايه،
آگاهي از نيازهاي خاص کشاورزان ،بهروز بودن و آگاهي
از اوضاع جامعه از منظر مکانيزاسيون و توجه به امر
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آموزش در کنار ارايه خدمات فني ،نيز از ديگر نيازهايي
که است که به ترتيب با وزن نسبي ،0/112 ،0/120
 0/101و  0/090داراي اولويتهاي بعدي براي
کشاورزان بوده است.
بعد از شناسايي و اولويتبندي نيازها ،ميبايد
الزامات فني متناسب با هر کدام از اين نيازها نيز
شناسايي و اولويتبندي شوند .براساس نظر خبرگان و
متخصصان 15 ،الزام فني براي تامين نياز مشتريان
شناسايي شد .خروجي خانهي کيفيت اولويتبندي اين
الزامات را نشان ميدهد .ترتيب اين اولويتها در جدول
( )3گزارش شده است .همان گونه که جدول ( )3نشان
ميدهد ،در بين الزامات فني شناسايي شده ،در اختيار
بودن رايانه به تعداد الزم در شرکت با وزن نسبي 0/201
داراي باالترين امتياز بوده است .اين بيانگر آن است که
وجود رايانه از نيازهاي پايهاي شرکت ميباشد و براي
بهبود سامانههاي اطالعاتي ،در دسترس بودن و سهولت
در استفاده و بهرهبرداري رايانه توسط کارشناسان و
اعضاي شرکت امري اجتناب ناپذير و پايهاي ميباشد.
رايانه پايهي اغلب فعاليتها در حوزه توسعهي
سامانههاي اطالعاتي ميباشد و انجام بسياري از امور را
راحتتر کرده است .وجود شبکه اينترانت براي داخل
شرکت و طراحي وبسايت نيز در رتبههاي دوم و سوم
اولويت الزامات فني (به ترتيب با وزن نسبي  0/191و
 )0/156قرار دارند .براي اينکه شرکت بتواند اهداف خود
را در گسترهي وسيعي از مخاطبان و مشتريان ارايه دهد،
الزم است وبسايت مناسب و مطلوبي داشته باشد که
الزمه اين امر نيز وجود شبکه اينترنت براي داخل شرکت
و نيز بهرهمندي از اينترانت ميباشد .نتايج مطالعه
) Mouvahedi et al., (2015نيز نشان داده بود که
مهمترين ابزار فناوري اطالعات در توسعه مديريت دانش
براي کارکنان سازمان جهاد کشاورزي استان کرمانشاه،
رايانه و اينترنت ،برنامههاي رايانهاي ،بانکهاي اطالعاتي،
برنامههاي کاربردي مانند اکسل و فتوشاپ ،شبکههاي

ارتباطي و پايگاههاي دانش ميباشد که در تطابق کامل
با يافتههاي پژهش حاضر ميباشد .در مطالعه آنها
تاکيد خاصي بر دسترسي تمام کارمندان به اين ابزارها
و آَشناسازي مديران و کارکنان از طريق برگزاري
دورههاي ضمن خدمت به صورت حضوري يا
غيرحضوري شده بودKrishnan & Ramaswamy .
) (1998در مطالعهاي اهميت وجود شبکههاي اينترنت
و اينترانت در افزايش رقابت پذيري شرکتها و همچنين
تامين رضايت مشتريان بهخصوص شرکتهاي ارايه
دهنده کسب و کار و بازاريابي را مورد تاکيد قرار دادهاند.
) Syedjavadein & Shahhoseini (2007نيز در
مطالعهاي که به نيازسنجي آموزشي سازمان براساس
خواستههاي مشتريان در شرکت ستکام پرداخته بود،
اهميت استفاده از تکنولوژي و فناوريهاي اينترنتي در
رسيدن به رضايت مشتري را عامل مهم در الزامات فني
مورد اشاره قرار داده بودند Zali et al. (2012) .با بررسي
بازار سه کشور ايران ،دانمارک و اسلواکي ،نقش موثر
سايتها و شبکههاي اجتماعي در بازاريابي شرکتهاي
اين کشور را مورد تاکيد قرار دادهاند .در سالهاي اخير
تحوالت چشمگيري در جوامع روستايي رخ داده و نفوذ
اينترنت به اين جوامع ،شکل فعاليتهاي کشاورزي را تا
حدودي تحت تاثير قرار داده که قطع يقين در آينده اين
تاثيرات بيشتر نيز خواهد شد .توجه به اين موضوع توسط
شرکتهاي خدمات مکانيزاسيون ،در افزايش جايگاه
رقابتي آنها به خصوص در سالهاي پيشرو ،نقش
بهسزايي خواهد داشت.
براي اين که بررسي منسجمتري از الزامات فني
داشته باشيم ،براساس نوع الزامات ،آنها را در دستهي:
زيرساختها ،فناوريهاي شبکه ،تامين محتوا و تبليغات
دستهبندي کرديم .همان گونه که ذکر شد ،سه اولويت
اولِ الزامات فني در دسته فناوريهاي شبکه قرار
داشتند .اولويت چهارم مجله تبليغاتي براي شرکت
ميباشد .براي ايجاد يک تعامل دوطرفهي آنالين بين

(علمی پژوهشی)

مشتريان و ارايه دهندگان خدمات ،استفاده از ابزارهاي
سنتي نظير مجله ،به خصوص در جوامع روستايي
همچنان از اهميت بااليي برخوردار است .اين نتايج
مشخص ميسازد ،يک استراتژي موفقِ "مديريت دانش"
و "فناوري اطالعات" در جوامع روستايي ،تلفيق
صحيحي از فناوريهاي نوين (نظير فناوريهاي شبکه
جهاني) و تکنيکهاي سنتي (نظير مجله) ميباشد .ساير
الزامات که در اولويتهاي بعدي قرار دارند ،شامل
مواردي هستند که ميتوان در دسته تبليغات،
زيرساختها يا تامين محتوا قرار گيرند .در واقع اين
الزامات ،تامين کنندهي زيرساختهاي الزم براي
فناوريهاي شبکه ،تغذيه کنندهي محتوا براي آنها ،يا
تبليغات براي آنها ميباشد.
نتيجه گيري
آنچه عصر ما را از ديگر اعصار متمايز کرده است ،سرعت
تغييرات و پيچيدگي آنها ميباشد .در شرکتهايي که
فعاليت اقتصادي انجام ميدهند ،عمدهي اين تغييرات
خود را در تغيير خواستهها و نيازهاي مشتريان نشان
ميدهد .از طرفي يکي از اساسيترين عوامل موفقيت
مديران در اين عصر ،سرعت پاسخگويي به اين تغييرات
ميباشد .از آنجا که مشتريان و رضايت آنها ،حيات و
دوام شرکت را تضمين ميکند ،لذا مديران ميبايست
تمامي فعاليتها و سرمايهگذاريهاي خود را در اين
راستا به کار بندند .يکي از ابزارهايي که در اين زمينه به
مديران کمک ميکند ،روش توسعهي عملکرد کيفي
ميباشد .توسعهي عملکرد کيفي ،هنوز هم در بسياري
از صنايع يک فرايند جديد و نوين به شمار ميرود.
بنابراين هنگامي که شرکتها ،اهميت انگيزهي مشتري
را تشخيص دهند ،توسعهي عملکرد کيفي بهسرعت ابزار
برنامهريزي توليدات و خدمات را در راستاي رفع نيازهاي
مشتري به کار ميگيرند .اين مقاله سعي در شناخت
نيازهاي آموزشي و فناوري اطالعات يک شرکت خدمات
مکانيزاسيون کشاورزي در شهرستان رزن بر اساس
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خواستههاي خدمتگيرندگان اين شرکت داشته است.
در اين راستا از روش توسعه عملکرد کيفي استفاده شده
است .از نتايج اين تحقيق ميتوان به روشهاي مختلف
در دسترس قرار دادن قيمت انجام فعاليتها
(ليستقيمت ها) ،در دسترس قرار دادن ليست فعاليت
هاي ماشيني قابل ارايه ،آگاهي از نيازهاي خاص
کشاورزان ،بهروز بودن و آگاهي از اوضاع جامعه از منظر
مکانيزاسيون را به ترتيب اولويت ،به عنوان مهمترين
نيازهاي مشتريان برشمرد .همچنين تجهيز کامل شرکت
به تعداد مناسب رايانه ،راهاندازي شبکه اينترانت آن،
طراحي وب سايت ،مجالت تبليغاتي ،خطوط تلفن ،چاپ
بروشور و تامين نيروي انساني فعال در عرصهي تامين
محتوا ،مواردي از الزامات فني هستند که به منظور
تامين خواست مشتريان شناسايي شدهاند.
با توجه به اينکه اکثر پژوهشهاي قبلي در مورد
توسعه عملکرد کيفي به خصوص در کشور ايران ،مختص
به بخش صنايع و ارايه خدمات بوده و در بخش کشاورزي
تاحدودي مغفول واقع شده است؛ در اين تحقيق تالش
شد که با معرفي و استفاده از اين ابزارِ مديريت کيفيت،
گامي موثر در جهت شناسايي نقاط ضعف و قوت
شرکتهاي مکانيزاسيون کشاورزي در وهلهي اول ،و
ارتفاي کيفيت در کليه مراحل ارايه خدمات در شرکت
مورد نظر در وهلهي دوم ،با در نظر گرفتن نظرات و
خواستههاي کاربران برداشته شود که نتايج موفقي نيز
توسط اين پژوهش حاصل گرديد .نتايج اين مطالعه نشان
داد که عملکرد شرکتهاي ارايه خدمات مکانيزاسيون
مبتني بر نيازها و خواست مشتريان نميباشد .اين گونه
شرکتها ،براي افزايش قدرت رقابتي خود ،بايد در کنار
توسعه جنبههاي فني ،ساير جنبههاي مورد نظر
مشتريان را نيز مالک عمل خود قرار دهند .فناوري
اطالعات و مديريت دانش بر ارتقاي کيفيت خدمات
تاثيرگذار است و ابزار  QFDيک ابزار سودمند در اصالح
مجدد ساختار شرکتها در توسعه اين روشها ميباشد.
هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد.
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