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چکیده
یکی از راهکارهای توسعه کشاورزی ،ایجاد صنایع تبدیلی و تکميلی با هدي جلوگيری از ضایعات محصولات در جهت توسعۀ کشااورزی
و کارآفرینی روستایی میباشد .با توجه به اینکه یکی از مشکلاتی که هماکنون صنایع تبدیلی و تکميلی خرما در استان کرمان باا آن مواجاه
است ،عدم نوآوری در این صنایع و به دنبال آن نداشتن سهم کافی در بازارهای داخلی و بازارهاای جهاانی اسات کاه نتوانساته ساهمی در
اشتغال و کارآفرینی برای منطقه داشته باشد بدین منظور ،پژوهش حاضر با استفاده از روش پيمایشی و مطالعات ميدانی به شيوة  SWOTبه
ارائۀ راهبرد کانونی توسعۀ صنایع تبدیلی و تکميلی در منا،ق روستایی شهرستان بم پرداخته شده اسات نتاایج نشاان داد کاه اساتراتژی
تدافعی( )WTدر الویت استراتژیها در توسعه صنایع تبدیلی و تکميلی قرار دارد به دليل توانمندیهاا و ظرفياتهاا بالاای منطقاه ،آساتانۀ
نوآوری و خلاقيت در بخش صنایع تبدیلی و تکميلی منا،ق روستایی نيازمند بازنگری و ارائۀ سياستهای مناس برای رفع محدودیتهاا و
استفاده از توانهای موجود روستایی و کشاورزی است
کلمات کلیدی :بازاریابی  ،بستهبندی ،محصولات فراوری شده ،مدیریت نوآوری ،توسعه روستایی

 -1دانشجو دکترا توسعه کشاورزی  ،گروه توسعه کشاورزی ،دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی ،دانشگاه علوم و تحقيقات تهران ،ایران
 -2دانشيار گروه توسعه کشاورزی  ،گروه توسعه کشاورزی ،دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی ،دانشگاه ازاد اسلامی کر  ،ایران
 -5دانشيار ترویج و آموزش کشاورزی ،گروه توسعه کشاورزی ،دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی ،دانشگاه علوم و تحقيقات تهران ،ایران
 -1دانشيار ترویج و آموزش کشاورزی  ،گروه توسعه کشاورزی ،دانشکده علوم کشاورزی و صنایع غذایی ،دانشگاه علوم و تحقيقات تهران ،ایران
(* -نویسنده مسئول)nedabaniasadi@ymail.com:
DOI: 10.22048/rdsj.2020.189742.1807
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جهاد کشاورزی)1531

مقدمه
امروزه یکی از مهمترین روشهای توسعه اشتغال و افازایش

در ميان محصولات کشاورزی ،خرما از محصولات مهم باغی

درآمد در مناا،ق روساتایی ،ایجااد و توساعه صانایع تبادیلی و

ایران و یکی از محصولات استراتژیک برای کشور ماا محساوو

تکميلی در بخش کشاورزی است صنایع تبادیلی و تکميلای باه

میشود حدود  19درصد ساطح زیار کشات و  15درصاد تولياد

صنایعی گفته میشود که باه فارآوری و عمالآوری محصاولات

خرمای جهان مرباوط باه ایاران اسات (آمارناماه وزارت جهااد

مختلف کشاورزی میپردازد .این فرآیندها میتوانناد دربرگيرناده

کشاورزی )1531 ،با توجه به اهميت محصول خرما در اشاتغال

تغيي ارات فيزیک ای ،ش ايميایی ،نگهااداری ،بسااتهبناادی و توزی اع

منا،ق گرمسيری کشور و همچنين مازاد عرضه در بازار داخلای،

توليدات کشاورزی باشد (محمدزادهنصرآبادی و فمی )1531 ،باا

این محصاول نقاش مهمای در صاادرات دارد همچناين خرماا

حرکت جامعه جهانی به سمت مصري غذاهای سالم باا حاداقل

همواره به عنوان یک کالای صاادراتی سانتی بخاش کشااورزی

چرب ای و مااواد قناادی ،فااراورده هااای مي اوه جایگاااه وی اژهای

ایران ،مورد توجه سياستگذاران بوده است براسا

آخرین آماار

دارند (ویلکينسون و روخا)2338 ،1

گمرک ایران در ساال  1533صاادرات اناواع خرماا از ایاران باا

توسعۀ کشاورزی تنها به افازایش عملکارد محادود نباوده و

افزایش 19/9درصدی نسابت باه ساال  1583باه بايش از 191

تنوعبخشی و فرآوری ،کاهش ضایعات و تولياد ارزش افازوده را

ميليون دلار رسيده است وزن این ميزان باا رشاد  2/3درصادی

نيز در بردارد .از اینرو ضرورت دارد که بخش کشااورزی فارای

حدود 122هزار تن گزارش شاده اسات (خضاری و خااتونپاور،

کارکردهای معيشتی ،خود را برای ایفای نقشهای جدیاد آمااده

)1531

کند(کامار )2332 ،2زیرا عملکرد موفق نظام تدارک غذا ،نمای-

یکی از عوامل مؤثر در توسعه روستایی ،کارآفرینی است ،زیرا

تواند مانند گذشته ،انتقال ساده محصولات از مزرعاه باه باازار را

کارآفرینی میتواند با خلق فرصتهای جدید و ایجااد اشاتغال و

شامل شود

درآمد نقش مؤثری در بهبود وضع اقتصادی و معيشتی روساتاها

در کشورهای در حال توسعه به ویژه در ایاران ،تقریباا یاک

داشته باشد (محمادی تماری )1538 ،مهامتارین کارکردهاای

چهارم ازمحصولات کشاورزی به دليل کمباود صانایع تبادیلی و

کارآفرینی روستایی در منا،ق روستایی میتوان به جلاوگيری از

تکميلی هدر میرود در توسعه ماده  18قانون برنامه پانج سااله

مهاجرت روستایی و ثبات جمعيت اشاره نمود که نقش مهمی در

چهارم توساعه کشاور ،بار حمایات از گساترش صانایع تبادیلی

توساعه روساتایی دارد ( دلار و همکااران )2313 ،5ضارورت

وتکميلی بخش کشاورزی به نحوی که درصد محصولات فرآوری

پرداختن به مقوله کارآفرینی از آن جهت است کاه روساتاها نياز

شده حداقل به ميازان دو برابار وضاع موجاود افازایش یافتاه و

همچون شهرها ،مملو از فرصتهای جدید و کشف نشده هستند

موجبات کاهش ضایعات به ميزان  33درصد فراهم گردد ،تأکياد

که کشف و بهرهبرداری به موقع از این فرصتها میتواند مزایای

شده است (دفترصنایع تبدیلی و تکميلی بخش کشاورزی وزارت

اقتصادی چشمگيری برای روستایيان به همراه آورد و زمينه برای
تحقق اشتغال پایدار و توسعه متوازن آمااده شاود (،بيا زاده و

1- Wilkinson & Rocha
2- Qamar

5- Deller et al
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و منظر روستایی دارای اثرات مثبت و معنیداری می باشد
دلوری و کدخدایی اليادرانی ( ،)1535نتایج تحقيق نشاان داد

رابطه بين صنایع تبدیلی و تکميلی و کارآفرینی ،بيعتاً بایستی به
بررسی شاخصهای عوامل گوناگون تشکيل دهنده پرداختاه ،از

که رابطاه مثبات و مساتقيمی باين متریاک بازاریاابی از منظار

این رو پرسشای کاه مطارس مایشاود ،عباارت اسات از آنکاه"

نوآوری و ميزان تحقق هدي مدیریت ارتباط باا مشاتری وجاود

راهبردهای مناس برای توسعه صنایع تبدیلی و تکميلی خرما در

دارد
رضاوانی و همکااران ( )1583در مقالااهای «تحات عناوان

منا،ق روستایی با رویکرد کارآفرینی کدامند
کارآفرینی به عنوان یک پدیده مهام اجتمااعی تحات تاأثير

بررسی و تحليل زمينههای کارآفرینی روستایيان در فرایند توسعه

عوامل مختلفی قرار دارد برخی صاح نظران شرایط اقتصادی را

نواحی» نتایج این تحقيق مشخص نمود که شاخصهای زمينه

موج کارآفرینی دانسته و معتقدند که کارآفرینی نياروی اصالی

کارآفرینی روستایيان که  95/5در صد در حدود کم و خيلای کام

توسعه اقتصادی محسوو شده است و تغيير نوآوری ،رشد و توليد

میباشد و  23/5درصد روستایيان در ،ول زندگی خود کار جدید

خدمات را به همراه دارد

و ابتکاری در حد کم داشتهاند

اسکندری و همکاران ( ،)1535در تحقيقی با عنوان" قاانون

حسينی و همایونپور ( )1531در تحقيقی لزوم ایجااد تناوع و

قيمت واحد یکپارچگی در بازارهای جهانی خرما" توجه به تایياد

نااوآوری در محصااولات صااادراتی و اهمياات تاکيااد باار تجااارت

قانون قيمت واحد در بازارهای جهانی خرما و وجود ارتبااط بلناد

محصولات کشاورزی را مهم دانسته و لازماه شاکلگياری یاک

مدت بين قيمتهای جهانی خرما و قيمت صادراتی در بازارهاای

بخش توانمند کشاورزی را ،اتخاذ سياستهای متناس بار پایاه

صادراتی ایران و جایگاه ایران در این بازار بااتخاذ تدابير حماایتی

شناسایی و تشخيص عوامل مهم آن برشمردند

در زمينه سياستهای تجاری ،بهبود کيفی محصول و بستهبندی

بن ای اساادی و همکاااران ( )1588تشااکيل ت ايم ،تشااخيص

مناس تعيين بازارهای مناس و بالقوه و بالفعل موقعيت خرمای

فرصتها و مهارتهاای فنای و حمال و نقال و ارتبا،اات ،وام،

ایران در بلند مدت حفظ خواهد شد نوعی رهبری قيمات بارای

دسترس ای بااه کارگاااههااای اموزش ای بااا کااارآفرینی روسااتایی

خرمای ایران لازم است

همبستگی دارند

عواملی که نوآوری را شامل میشود :الاف) ناامطلوو باودن

علی آبادی و همکاران ( )1588در مطالعهای فواید بستهبندی

شرایط و وجود مشکلات فنی و اقتصادی ،و) ایجاد فرصتهاای

هوشمند حفظ سلامت غذا و جلوگيری از فساد محصول ،افزایش

جدید فناوری در دانش علمی؛ ( ) افزایش فعاليتهای پژوهشای

ویژگیهای بارز محصول ،آگاه سااختن مصاريکنناده از ساابقه

و توسعه ،د) پروسه یادگيری در فعاليتهاای غيار رسامی بارای

نگهدار ی محصول ،تضمين بودن بستهبندی و عدم وجود نشتی

برآورده ساختن نيازهای مشتریان (گانذر و همکاران)2319 ،1

و تضاامين اصاال بااودن محصااول و جلااوگيری از تقلباای بااودن

پوررمضان و همکاران ( )1531در پژوهشی نشان دادناد کاه

محصول را مورد تایيد قرا دادند

استقرار صنایع تبادیلی و تکميلای درتقویات اقتصااد روساتاها،

جابورابی )2311 ( 2درمطالعهای نتایج نشان داد که استفاده از

افزایش سطح و تنوع توليدات و همچنين حفظ اراضی کشاورزی

فناوری ا،لاعات باا بهباود عملکارد ناوآوری همبساتگی دارد و

1- Ganzer

2- Jabbouriab
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فرآیندهای کااری ،تايم ،ارتبا،اات ،تعامال ،فرهنا

ساازمانی،

رهبری ،عوامل اصلی در نوآوری و خلاقيت میباشد
ال-موسلی )2319 ( 1روستای القيت درختان نخل به عناوان

را افزایش یابد تصویرسازی در برندسازی مانناد تصاویر غاذای
محلی روی خواسته های رفتااری گردشاگری توریسام رابطاه
معنی داری دارد

یک منبع اقتصادی در روستا شناخته شدهاناد بساياری خانوارهاا

گومز )2311( 9نوآوری را در کاهش هزینهها بالابردن کيفيت

درختان نخل دارند و منابع اقتصادی مهم برای روستایيان هستند

محصااول و افاازایش قاادرت رقاباات در بازارهااای باينالمللای و

با وجود منابع محلی نياز باه محصاولات فاراوری نخال رو باه

اسااتراتژی نااوآوری را در مشااتری مااداری و آمااوزش مسااتمر و

افزایش است و نياز به باز آفرینای در صانایع تبادیلی و تکميلای

جریان و بازخورد ا،لاعات مورد تایيد قرار دادند

خرما در کااهش فقار دارد اساپارو ،)2318( 2ناوآوری در توساعه

مارتينل )2311( 8توليد قند ،زمانی کاه توساط توساط افاراد

کشاااورزی غاارو افریقااا بااا متغييرهااای ماننااد ویژگاایهااای

محلی در برزیل فراوری می شود یکی از عوامل توسعه روستایی

روانشناختی نوآوری ،مشارکت در تحقيق ،دسترسی به تساهيلات،

در ایالت سائولو پوئلو برزیل شده است موتور محرکه در توسعه و

تأثير جنسيت در ناوآوری ،سارمایهگاذاری ،اشاتراک گاذاری در

باع ایجاد فرصت ها ،خدمات عمومی و توسعه زیرساخت هاا و

دانش ،نظارت و ارزیابی نوآوری رابطه مستقيم دارد

تجارت موفق در محصولات کشاورزی شده است اگرچه اثارات

عمانی ،)2313( 5در پژوهشی با عنوان تحليل مادل پايش-

زیست محيطی به همراه داشاته اسات رن و همکااران)2313( 3

بينی مدیریت نوآوری در مدیریت صانایع تبادیلی فارآوردههاای

قابليت تحقيق و توسعه در بازاریابی بين المللای و تاأثير و هام-

داماای ،بيااان نمااود متغيرهااای درآمااد ،رقاباات ،مساائوليت-

افزایی نوآوری در بازاریابی در شرکت هاای کوچاک و متوساط

پذیری،ریسکپذیری ،تمایل به خلاقيت ،سطح آموزش و نگارش

)(SME13ها در چين تنها سرمایهگاذاری در ناوآوری در بحا

به نوآوری نقاش مثبات و ماؤثری در بهباود وضاعيت مادیریت

تحقيق و توسعه ) (R&Dبا گسترش صاادرات و بدسات آوردن

نوآوری ایفا ميکنند دجوان و همکاران ، )2311( 1ميازان پاذیرش

بازارهای بين المللی رابطه مستقيم و معنی داری دارد یافتههاای

نواوری در فراوری محصولات خرما در نيجریاه در کشااورزان باا

تحقيقات رومای و پااروت ،)2338(11سااتياباما ،)2313( 12ناواز

15

درآمد کم و تحصيلات پایينتار و زناان کمتار باود و روشهاای

( ،)2333نشان میدهد که عواملی از جملاه پاایين باودن ساطح

فراوری محصولات خرما ابتدایی و پایينتر از استاندارهای جهانی

ریسک و نوآوری ،دسترسای دشاوار باه اعتباارات سارمایهای از

و همکاران )2319 ( 3برای محصولات با تکنولاوژی

سااوی نمادهااای دولت ای و خصوص ای ،پااائين بااودن سااودآوری

بالا نام تجاری مناس از بسته بندی مناس در بحا معرفای و

فعاليتهااای اقتصااادی در روسااتا ،انتقااال ساارمایه مااالی توسااط

بازاریابی از اهميت بيشاتری برخاوردار اسات سايمون)2319( 1

روستائيان به شمر ،نبود زیرساختهای فيزیکی مناس در روستا،

بازده سرمایه گذاری با نام تجاری میتواند به ،ور قابل تاوجهی

مهاجرت روستایيان به شاهر ،پاائين باودن تجهيازات مادرن در

1- EL-Mously
2- D. Sparrowa
5- Ommani
1- O-Adejuwon et al
3- Truong et al
)1- Simon(Tsai

9- Gümüş
8- Martinelli
3- Ren
13- small and medium-sized enterprises
11- Roomi and Parrott
12- Sathiabama
15- Nawaz

است تران
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روستا ،مشکلات بازاریابی محصولات ،مناس نبودن سياستهاا و

برای پاسخگویی به چاالشهاا باهویاژه مشاکلات اقتصاادی در

قوانين سازمانی و دولتی و سياستهای بانکی ،دورههای مقطعای

منااا،ق روسااتایی اساات(افتخاااری و همکاااران )1583 ،صاانایع

آموزش کارآفرینی ،عدم توان ریسکپذیری از مهامتارین مواناع

تبدیلی و تکميلی افزایش درامد خانوارهای روستایی را بهبود داده

توسعه کارآفرینی و اشتغال در نواحی روستایی میباشند

و در صنعتی شادن مناا،ق روساتایی و افازایش اشاتغال ساهم
بسزایی دارد (احمدی و همکاران)2313 ،1

مفهوم کارآفرینی روستایی و کارآفرین کشاورزی

در شکل  1مدل ترکيبی از صنایع تبدیلی و تکميلی خرما که

کشاورز کارآفرین ،کسی است که با یک شيوة آیناده نگاری

تلفيقی از منابع متعدد با موضوع و همچنين ابعاد آن کاه شاامل

خاب ،در نظرگرفتن منابع و محدودیت های محيطای ،عبارت-

بازاریابی ،بستهبندی و محصولات فراوری شده مایباشاد نشاان

آموزی از گذشتۀ خود و دیگران تناس با دانش بومی و نوین ،با

داده شده است در اینجا راهبردهاای قيماتگاذاری و مشاتری-

شخصيتی تحولپذیر به همراه قدرت مخا،رهپاذیری ،ناوآوری و

مداری ،تبليغات ،بستهبندی و برندساازی و محصاولات فاراوری

خلاقيت در سطوس بالا ،به شناسایی ،ارزیاابی و کشاف بهتارین و
آخرین موقعيت های اقتصادی و بازار مبادرت ورزیده ،بار اساا
نبوغ خود و با راهنماییهاای بيرونای و رعایات حقاوق مکاانی،

شده در صنایع تبدیلی و تکميلی تقسيم شده است
مواد و روشها

فضایی و انسانی ،به بهره گيری عقلانی ،شایساته و اقتصاادی از

این پژوهش با توجه به اهداي و فرضيات توصيفی-تحليلای

فرصت های باالقوه و بالفعال کشااورزی مایپاردازد از ویژگای

و روش آن پيمایشی ،از نوع نظرسنجی میباشد در این تحقياق

کارآفرینان کشاورز ،روشی است که برای حال مسائله در پايش

با توجه مسئله مورد بررسی، ،بق آمار اتاق بازرگانی و اداره جهاد

میگيرند؛ به باور آنها ،برای رسيدن به راه حلای خلاقاناه ،ابتادا
لازم است مشکل اصلی یا مسئلۀ واقعی شناخته و تعریاف شاود
باید در نظر داشت کاه کاارآفرینی موفاق در بخاش کشااورزی
منا،ق روستایی مستلزم پيوناد ناگسساتنی باا بخاش صانعت و
خدمات و به دیگر سخن ،صنعتی شدن کشاورزی است ،که ميان

کشاورزی استان کرمان  233نفر در زمينه بازاریابی ،بستهبندی و
فراوری محصولات خرما مشغول باهکاارمیباشاند حجام نموناه
براسا

فرمول کوکران محاسبه گردیاد ،کاه در ایان پاژوهش

برابر است با  133نفر که به روش تصادفی سااده انتخااو شاده

بخشهای صنعت و کشاورزی ارتبااطهاای پيشاين و پساين را

اند برای تعيين عوامل استراتژیک درونی و بيرونای ،در ابتادا باا

نهادینه میکند در واقع ،توسعۀ هر کدام از این بخشها در گارو

استفاده از روش خلاق ،وفان مغزی اقدام به احصای فرصت هاا،

توسعۀ بخش دیگر است ،اما بدیهی است که باید توالی در توسعۀ

تهدیدها ،نقاط قوت و نقاط ضعف گردید به منظور پاسخگویی به

بخش های اقتصادی رعایت شاود؛ یعنای ،بایاد روناد توساعه از

مسئله تحقيق ،اهداي موردنظر ،پرسشنامهی محقق سااخت کاه

بخش کشاورزی آغاز و سپ ،،به بخش صنعت کشايده شاود و

همگی سؤالات به جز ویژگیهای شخصی (سن) به صورت ،يف

سرانجام نيز بخش خدمات توسعه یابد ،چرا که بيشتر تخصصها

ليکرت 32امتيازی مطرس شدند و این پرسشنامه تعاداد  51گویاه

و مهارتهای فاردی و اجتمااعی افاراد در کشاورهای در حاال

داشت ،برای بررسی روایی  23پرسشنامه باا افارادی کاه ساابقه

توسعه در بخش کشاورزی تمرکز یافته است (افتخاری.)1583 ،

اجرایی در ،رس ماذکور دارناد ،مصااحبه و ا،لاعاات حاصاله در

امروزه ،برنامهریزان از جمله اقتصاددانان برنامهریز روساتایی
بدین نتيجه رسيدهاند که تشویق روساتایيان بارای گارایش باه
کارهای تجاری خانگی به شيوة کارآفرینی مناس تارین راهبارد

1 Ahmadi et al
2 -Likert
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تدوین و تکميال پرسشانامه بهاره گرفتاه شاد پا ،از تادوین
پرسشنامه ،اصلاحات ضروری زیر نظر گروه تحقيق قرار گرفت و
نقطه نظرات آنان جمع آوری و اصلاحات موردنظر اعمال شد

شکل .1مدل نظری تحقیق
منبع :یافتههای تحقيق

در مراحل بعد ،برای تجزیاه و تحليال ا،لاعاات از SWOT

خرما 12/3درصاد باا فراوانای  23نفار در گاروه 29 /1، 53-23

برای بررسی راهبردهاای توساعه صانایع تبادیلی و تکميلای باا

درصد یا فراوانی 12نفردر گروههای سنی  51/8 ، 13-53درصد

رویکرد کارآفرینی استفاده شده است نخست ،با توجه به بررسی-

با فراوانی  39در گروه سنی  33-13و  11/8درصد با فراوانی 21

های صورت گرفته روی محيط داخلی و محيط خاارجی ناحياه،

نفر در گروه سنی  3/2 ،13-33درصد با فراوانی  2نفر در گاروه

فهرستی از نقاط قوت و ضعف ،و فرصتها و تهدیادها شناساایی

سنی 83 -93قرار داشته اند

شد (جدول  )2سپ ،با نظرخواهی از صااحبان صانایع فاراوری

در پژوهش حاضر پ ،از تهيه فهرست مؤلفههای مرتبط باا

خرما ،صاحبان بستهبندی ،بازاریابی خرما وزن دهی آنها صورت

اشتغال و پالایش آنها ،مجموعه این مؤلفهها در دو گروه عوامل

گرفت؛ و در نهایت ،برای کاستن از شکاي دیدگاههاا و اندیشاه-

داخلی و عامل خارجی ،بقهبندی شدهاند بارای انجاام مراحال

های سه گروه جامعه نمونه و همچنين ،برای رفع یا تقليل نقااط

مختلف مدل  SWOTجهت استراتژیهاای توساعه کاارآفرینی،

ضعف و تهدیدها و نيز تقویت و بهبود نقاط قوت و فرصاتهاای

ابتدا ضری اوليه(مجموعه پاسرهای کارشنا

باه هار یاک از

موجود در ارتباط با کارآفرینی کشاورزی روساتایی منطقاۀ ماورد

نقاط قوت و ضعف و همچنين تمدیادها و فرصاتهاا( ،ضاری

مطالعه ،ارائۀ راهبردها انجام شد

ثانویه (برابر است با ضری اوليه هر یک از نقاط عوامل چهارگانه
مدل  SWOTتقسيم بر مجموع امتيازهای هر عامال( ،رتباه و

نتایج

وزن نهایی (برابر است با ضری ثانویه هر مؤلفه ضربدر رتباه آن

ا،لاعات به دست آمده جدول  1نشان داد کاه مجماوع 133

مؤلفه) هریک از مؤلفه هاای واقاع در دو گاروه عوامال داخلای

نفر کارکنان کارگاههای صنایع تيدیلی و تکميلای و بساتهبنادی

(نقاط قوت و ضعف) و عوامل خارجی ) تمدیدها و فرصتها( ،که
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مبتنی بر نظرات کارشناسان بود محاسبه گردید

جدول  .1ویژگیهای سنی کارآفرینان صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما
فراوانی(نفر)
23
12
39
21
8
2

گروه سنی(سال)
23-23
53-53
13-13
33-33
13-13
93-93
جمع

درصد
12/3
29/1
51/8
11/8
3/2
1/2
133

درصد تجمعی
12/3
13
91/8
35/1
38/8
133
1 33

ماخذ:یافتههای تحقیق

جدول  .2ماتریس SWOTو چگونگی تعیین راهبردها
نقاط ضعف S

فهرست قوت ها ()S

فهرست فرصت ها ()O

راهبرد  SOاستراتژی تهاجمی

فهرست تهدیدها ()T

راهبرد  STاستراتژی رقابتی

فهرست ضعفها ()W
راهبردWO
استراتژی محافظه کارانه
راهبردWT
استراتژی تدافعی

منبع :الماسی1533 ،

تحليل نقاط قوت و ضعف ،و فرصتها و تهديدها

در این مرحله ،بر اسا

یافتههای در منطقاۀ ماورد مطالعاه

ا،لاعات جمع آوری شده و تحليل داده ها به شايوهSWOT

نشان داد که از دیدگاه صاحبان صنایع فراوری خرما ،مؤلفههاای

هشت نقطه قوت داخلی در برابر هشت نقطه ضاعف داخلای ،و

"عدم تفکيک باغ ها براسا

هشت فرصت خارجی در برابر هفت تهدیاد خاارجی شناساایی و

فراوری خرما)" "عدم آشنایی با محصاولات فاراوری خرماا" باا

مدل ارزیابی موقعيت و اقادام

ميانگين وزنی معادل  3/28مهمترین نقاط ضاعف داخلای بارای

راهبردی ،صورت بندی مسئله انجام پذیرفت این مدل به صورت

توسعه صنایع تبدیلی تکميلای باودهاناد در مقابال دو مؤلفاه "

برای بررسی ،ارائه شد؛ و بر اسا

یاک مااتری" ،دو در دو" دارای محاور افقای " "Xو محاور

(صادرات ،مصري داخلی ،صنایع

تصميم به تحاول در زميناههاای ناواوری در صانایع تبادیلی و

عمودی " "Yاست که به ترتي  ،نشانگر دو بعد درونی و بيرونی

تکميلی"با ميانگی وزنی  "3/31نيروی انساانی مااهر" مياانگی

است .پ ،از تهيۀ این ماتری ،،موقعيت راهبردی توسعه صانایع

وزنی 3/32بالاترین اهميت در ميان نقاط قوت برای توسعۀ صنایع

تبدیلی و تکميلی در یکی از موقعيت هاای چهارگاناه مشاخص

تبدیلی تکميلی در منطقه را به خود اختصااب دادهاناد محايط

شده و بسته به جایگاه وضعيت صنایع تبدیلی و تکميلای از نظار

خارجی دو مؤلفه " ایجاد مشاوق هاای ماالی بارای کارآفریناان

نمونهها ،نظرات آنها ترکي و چهاار راهبارد تهااجمی ،رقاابتی،

روستایی" با ميانگين وزنی  3/18و " جود سردخانه های مجهاز

محافظهکارانه ،و تدافعی پيشنهاد شده است (شکل
صاحبان صنايع فراوری خرما

)2،5،1

و به اندازه کافی" باا مياانگين وزنای 3/51و مهمتارین فرصات
خارجی برای توسعه صنایع تبدیلی و تکميلی و در مقابل مؤلفاه"
نبود تکنولوژی مناس در زمينه بستهبندی " ،با مياانگين وزنای
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 3/53و " عدم مدیریت کردن تکنولوژی با استراتژی کس وکار

SWOTنشان داد که از دیدگاه بساتهبنادی خرماا ،مؤلفاههاای

" با ميانگين وزنی  3/22مهمترین تهدیاد هاای بيرونای بارای

"عدم آشنایی با شيوه ای نوین بسته بندی"و "نباودن زیربناای

توسعه صنایع تبدیلی و تکميلی شهرستان بم بوده است

کالبدی مناس  :حمل و نقل و ارتبا،ات فيزیکی" با وزن نسابی
مشابه  3/11مهمترین نقاط ضعف داخلای بارای توساعه صانایع

صاحبان بسته بندی خرما

تبدیلی تکميلی در بسته بندی بودهاند

ا،لاعااات جمااع آوری شااده و تحلياال دادههااا بااه شاايوة
جدول  .9نتایج تجزیه و تحلیل عوامل داخلی صاحبان صنایع فراوری خرما (نقاط ضعف)
صاحبان صنایع فراوری خرما

SWOT

نقاط ضعف()W

مجوعه وزنها

میانگین وزنها

113
113
113
113
115
112
153
125
1193

/11
/11
/15
/15
/12
/12
/11
/11
1

= W1عدم تفکيک باغ ها برا سا ( صادرات ،مصري داخلی ،صنایع فراوری خرما)
=W2عدم آشنایی با محصولات فراوری خرما
=W3عدم آشنایی با شيوه ای نوین بسته بندی
=W4عدم سواد و آگاهی در دانش فنی و نوآوری
=W5عدم آشنایی با بازاریابی
=W6ریسک پذیری پایين و عدم تحمل ابهام در نوآوری
=W7نبودن زیربنای کالبدی مناس  :حمل و نقل و ارتبا،ات فيزیکی
=W8شرایط مالی و نقدیتگی نامناس روستایيان
جمع

رت
به
2
2
2
2
2
2
1
1

الویتها

وزن نهایی

1
1
5
5
5
5
1
1

/28
/28
3/21
/21
/21
/21
/11
/11
1/98

جدول .4نتایج تجزیه و تحلیل عوامل داخلی صاحبان صنایع فراوری خرما(نقاط قوت)
صاحبان صنایع فراوری خرما

SWOT

نقاط قوت()S

=S1تصميم به تحول در زمينه-های نواوری در صنایع تبدیلی و تکميلی
=S2ظرفيت محلی در تيم سازی و ارتباط ميان نخلداران
=S3کيفيت مناس و تنوع خرما
=S4وجود رهبران محلی و با نفوذ در ميان نخلداران
=S5نيروی انسانی ماهر
=S6فرهن بومی در نوآوری
=S7انگيزه برای یادگيری در زمينه نوآوری
=S8آشنایی با بيمه محصولات
جمع

مجوعه وزنها

میانگین وزنها

133
132
133
113
115
153
152
128
1111

3 /11
3 /15
3 /15
3 /15
3 /15
3 /12
3 /12
3 /11
1

رت
به
1
1
5
5
1
5
5
5

وزن نهایی
/31
3/12
3/53
3/53
3/32
3/51
3/51
3/55
5/18

الویتها
1
5
5
5
2
1
1
3
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جدول . .5نتایج تجزیه و تحلیل عوامل خارجی صاحبان صنایع فراوری خرما(نقاط فرصتها)
صاحبان صنایع فراوری خرما

SWOT

 O1ایجاد مشوق های مالی برای کارآفرینان روستایی
 O2سرمایه گذاری بلند مدت در تحول بخش صنایع تبدیلی و تکميلی خرما
نقاط فرصت ها(O

 O3مدیریت کردن تکنولوژی با فرهن بومی
 O5وجود بازارهای جدید برای محصولات جدید خرما
 O6وجود سردخانه های مجهز و به اندازه کافی
 O7وجود مراکز ترویجی و مشاوره برای کارآفرینی روستایی
 O8برگزاری جلسه ها و همایش ها و جشنواره ها در کارآفرینی روستایی
جمع

مجوعه وزنها

میانگین وزنها

119

3/19

رت

وزن نهایی

الویتها

به
1

3 /18

1

135

3/11

2

3/52

5

111
131
155
121
139
389

3/13
3/13
3/15
3/15
3/11
1

5
1
5
1
1

3/53
3/13
3/51
3/15
3/11
2/33

1
3
2
1
9

جدول .6نتایج تجزیه و تحلیل عوامل خارجی صاحبان صنایع فراوری خرما(نقاط تهدیدها)
صاحبان صنایع فراوری خرما

SWOT

نقاط تهدیدها()T

 T1نبود تکنولوژی مناس در زمينه بستهبندی ،فراوری محصولات
 T2عدم مدیریت کردن تکنولوژی با استراتژی کس وکار
 T3عدم ارتباط بخش صنعت با نخلداران
 T4بروکراسی و قانون اداری پيچيده
 T5توزیع نامناس درآمدها و اعتبارات در سطح منطقه ای و ملی
، T6رز تفکر ایستایی در نوآوری و اینرسی نوآوری
 T7نبود مدیران با تجربه در بخش نوآوری صنایع تبدیلی و تکميلی خرما
جمع

مجوعه وزنها

میانگین وزنها

138
132
131
115
112
158
152
1131

3/15
3/15
3/15
3/12
3 /12
3/11
3/11
1

رت
به
5
1
1
2
2
2
1
1/25

شکل  .2ماتریس استراتژیها و الویت اجرایی SWOTدر محصولات فراوری شده

وزن نهایی
3/53
3/15
3/15
3/21
3/21
3/22
3/11
1/11

الویتها
1
1
1
2
2
5
3
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جدول  . .7نتایج تجزیه و تحلیل عوامل داخلی صاحبان بسته بندی خرما (نقاط ضعف)
صاحبان صنایع فراوری خرما

SWOT

نقاط ضعف()W

مجوعه وزنها

میانگین وزنها

 W1عدم آشنایی با شيوهای نوین بستهبندی
 W2نبودن زیربنای کالبدی مناس  :حمل و نقل و ارتبا،ات فيزیکی
 W3عدم تفکيک باغها براسا (صادرات ،مصري داخلی ،صنایع فراوری خرما)
 W4عدم آشنایی با بازاریابی
 W5عدم سواد و آگاهی در دانش فنی و نوآوری
 W6ریسکپذیری پایين و عدم تحمل ابهام در نوآوری
 W7عدم آشنایی با محصولات فراوری خرما
 W8شرایط مالی و نقدیتگی نامناس روستایيان

133
181
181
183
181
191
111
135

جمع

1151

3/11
3/11
3/11
3/15
3/15
3/12
3/12
3/12
1

رت

وزن نهایی

به
2
2
2
1
1
1
1
1

الویتها
1
2
2
2
2
5
5
1

3/28
3/28
3/28
3/15
3/15
3/12
3/12
3/12
1/11

جدول .1نتایج تجزیه و تحلیل عوامل داخلی صاحبان بسته بندی خرما (نقاط قوت)
صاحبان صنایع فراوری خرما

SWOT

نقاط قوت()S

 S1تصميم به تحول در زمينههای نواوری در صنایع تبدیلی و تکميلی
 S2نيروی انسانی ماهر
 S3کيفيت مناس و تنوع خرما
 S4وجود رهبران محلی و با نفوذ در ميان نخلداران
 S5انگيزه برای یادگيری در زمينه نوآوری
 S6فرهن بومی در نوآوری
 S7ظرفيت محلی در تيم سازی و ارتباط ميان نخلداران
 S8آشنایی با بيمه محصولات
جمع

مجوعه وزنها
233
233
133
181
191
118
133
131
1113

میانگین وزنها
3/11
3/11
3/15
3/15
3/12
3/12
3/11
3/13
1

رتیه
5
5
2
1
1
1
1
1

وزن نهایی
3/12
3/12
3/21
3/15
3/12
3/12
3/11
3/13
1/18

الویتها
1
1
2
5
1
3
1
9

جدول .3نتایج تجزیه و تحلیل عوامل خارجی صاحبان بسته بندی خرما (نقاط تهدیدها)
صاحبان صنایع بسته بندی خرما

SWOT

نقاط تهدیدها()T

 T1نبود تکنولوژی مناس در زمينه بستهبندی ،فراوری محصولات
 T2نبود مدیران با تجربه در بخش نوآوری صنایع تبدیلی و تکميلی خرما
 T3عدم ارتباط بخش صنعت با نخلداران
 T4بروکراسی و قانون اداری پيچيده
 T5توزیع نامناس درآمدها و اعتبارات در سطح منطقه ای و ملی
، T6رز تفکر ایستایی در نوآوری و اینرسی نوآوری
 T7عدم مدیریت کردن تکنولوژی با استراتژی کس وکار
جمع

مجوعه وزن ها

میانگین وزنها

131
183
181
183
193
113

3/13
3/13
3/13
3/11
3/11
3/15
112
1

1235

رت
به
5
2
1
1
1
1
3/15

وزن نهایی
3/13
3/5
3/13
3/11
3/11
3/15
1
1/11

الویتها
1
2
5
1
1
3
3/15
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جدول  .11نتایج تجزیه و تحلیل عوامل خارجی صاحبان بستهبندی خرما (نقاط فرصتها)
صاحبان صنایع بسته بندی

SWOT

نقاط فرصت ها()O

 O1وجود سردخانه های مجهز و به اندازه کافی
 O2سرمایه گذاری بلند مدت در تحول بخش صنایع تبدیلی و تکميلی خرما
 O3وجود بازارهای جدید برای محصولات جدید خرما
 O4مدیربت کردن تکنولوژی با فرهن بومی
 O5ایجاد مشوق های مالی برای کارآفرینان روستایی
 O6وجود مراکز ترویجی و مشاوره برای کارآفرینی روستایی
 O7برگزاری جلسه ها و همایش ها و جشنواره ها در کارآفرینی روستایی
 O8کيفيت مناس و تنوع خرما

مجوعه وزنها

میانگین وزنها

231
132
188
181
191
111
133
113
1235

3/11
3/13
3/13
3/13
3/11
3/15
3/11
3/11
1

رت
به
1
5
2
2
2
1
1
5

وزن نهایی
3/11
3/13
3/5
3/5
3/28
3/15
3/11
3/55
2/31

الویتها
1
2
1
5
3
1
9
5

شکل  .9ماتریس استراتژیها و الویت اجرایی SWOTدر بستهبندی خرما
جدول .11نتایج تجزیه و تحلیل عوامل داخلی بازاریابی خرما (نقاط ضعفها)
صاحبان بازاریابی خرما
SWOT

نقاط ضعف()W

 W1عدم آشنایی با بازاریابی(قيمتگذاری ،برندسازی ،مشتری مداری)
 W2نبودن زیربنای کالبدی مناس  :حمل و نقل و ارتبا،ات فيزیکی
 W3ریسک پذیری پایين و عدم تحمل ابهام در نوآوری
 W4عدم آشنایی با شيوه ای نوین بسته بندی و برندسازی
 W5عدم سواد و آگاهی در دانش فنی و نوآوری
 W6عدم تفکيک باغ ها براسا ( صادرات ،مصري داخلی ،صنایع فراوری
خرما)
 W7عدم آشنایی با محصولات فراوری خرما
 W8شرایط مالی و نقدیتگی نامناس روستایيان

الویت-

مجوعه وزن-

میانگین وزن-

رت

وزن

ها

ها

به

نهایی

139

3/11

2

3/52

1

193

3/11

2

3/28

2

193

3/11

1

3/11

5

113

3/15

1

3/15

5

139

3/15

1

3/15

1

132

3/12

1

3/12

3

132

3/12

1

3/12

3

118

3/12

1

3/12

1

1235

1

1/51

ها
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جدول  . 12نتایج تجزیه و تحلیل عوامل داخلی بازاریابی خرما (نقاط قوتها)
صاحبان بازاریابی خرما

SWOT

 S1ظرفيت محلی در تيم سازی و ارتباط ميان نخلداران
 S2نيروی انسانی ماهر
 S3کيفيت مناس و تنوع خرما

نقاط قوت()S

 S4وجود رهبران محلی و با نفوذ در ميان نخلداران
 S5انگيزه برای یادگيری در زمينه نوآوری
 S6فرهن

بومی در نوآوری

 S7تصميم به تحول در زمينه-های نواوری در صنایع تبدیلی و تکميلی
 S8آشنایی با بيمه محصولات

جمع

مجوعه وزنها

میانگین وزنها

131
189
182
191
193
113
139
119
1213

3/13
3/13
3/13
3/11
3/15
3/15
3/12
3/12
1

رت

مزن نهایی

به

3/13
3/13
3/13
3/11
3/15
3/15
3/12
3/12
1/1

5
1
1
1
1
1
1
1

الویتها

1
2
5
1
3
3
1
9

جدول  .19نتایج تجزیه و تحلیل عوامل خارجی بازاریابی خرما (نقاط فرصتها)
صاحبان بازاریابی خرما

SWOT

 O1وجود سردخانه های مجهز و به اندازه کافی
 O2سرمایه گذاری بلند مدت در تحول بخش صنایع تبدیلی و تکميلی خرما
 O3وجود بازارهای جدید برای محصولات جدید خرما

نقاط فرصت ها()O

 O4مدیربت کردن تکنولوژی با فرهن

بومی

 O5ایجاد مشوق های مالی برای کارآفرینان روستایی
 O6وجود مراکز ترویجی و مشاوره برای کارآفرینی روستایی
 O7برگزاری جلسه ها و همایش ها و جشنواره ها در کارآفرینی روستایی
 O8کيفيت مناس و تنوع خرما

جمع

مجوعه وزنها

میانگین وزنها

131
132
188
189
181
119
131
152
1132

3/11
3/11
3/15
3/15
3/15
3/12
3/11
3/33
1

رت
به

1
5
2
2
1
1
1
1
1

وزن نهایی

الویتها

1
2
5
5
1
3
1
9

3/31
3/12
3/51
3/51
3/15
3/12
3/11
3/33
2/15

جدول  .14نتایج تجزیه و تحلیل عوامل خارجی بازاریابی خرما (نقاط تهدید)
صاحبان بازاریابی خرما

SWOT
مجوعه وزنها

میانگین وزنها

رت
به

وزن نهایی

الویتها

 T4نبود مدیران با تجربه در بخش نوآوری صنایع تبدیلی و تکميلی خرما

131
198
199
111

3/11
3/13
3/11
3/11

5
2
2
2

3/18
3/5
3/28
3/28

 T5توزیع نامناس درآمدها و اعتبارات در سطح منطقه ای و ملی

111

3/11

1

3/11

1
2
5
5
1

، T6رز تفکر ایستایی در نوآوری و اینرسی نوآوری

115
113
1233

3/15
3/15
1

1
1

3/11

1
1

 T1نبود تکنولوژی مناس در زمينه بستهبندی ،فراوری محصولات
 T2بروکراسی و قانون اداری پيچيده
 T3عدم ارتباط بخش صنعت با نخلداران

نقاط تهدید()T

 T7عدم مدیریت کردن تکنولوژی با استراتژی کس وکار

جمع

3/11
1/91
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در مقابل دو مؤلفه "تصميم به تحول در زمينه-های نواوری

مؤلفههای "عدم آشنایی باا بازاریاابی (قيمتگاذاری ،برندساازی،

در صاانایع تباادیلی و تکميل ای" و "ني اروی انسااانی ماااهر" بااا

مشتری مداری)" با ميانگين وزنی معادل 3/52و "نبودن زیربنای

ميانگينی وزنی  3/12مشابه بالاترین اهميت در ميان نقاط قاوت

کالبدی مناس  :حمل و نقل و ارتبا،ات فيزیکای" باا مياانگين

برای توسعۀ صنایع تبدیلی تکميلی در بازاریابی در منطقاه را باه

وزن  3/13مهمترین نقاط ضاعف داخلای بارای توساعه صانایع

خود اختصاب دادهاند محيط خارجی دو مؤلفه "وجاود ساردخانه

تبدیلی تکميلی در بازاریابی بودهاند در مقابل دو مؤلفه "ظرفيت

های مجهز و به اندازه کافی" با ميانگين وزنی 3/11وزن نسبی"

محلای در ت ايمسااازی و ارتباااط مي اان نخلااداران "بااا مي اانگين

سرمایهگاذاری بلناد مادت در تحاول بخاش صانایع تبادیلی و

وزنی3/13و" نيروی انسانی ماهر" ميانگين وزنی  3/13بالاترین

تکميلی خرما" با ميانگين وزنی3/15مهمتارین فرصات خاارجی

اهميت در ميان نقاط قوت برای توسعۀ صنایع تبدیلی تکميلی در

برای توسعه صنایع تبدیلی و تکميلی و در مقابال مؤلفاه" نباود

بازاریابی در منطقه را به خود اختصاب دادهاند محيط خارجی دو

تکنولوژی مناس در زمينه بستهبندی ،فاراوری محصاولات" باا

مؤلفه "وجود سردخانههای مجهز و به اندازه کافی" با مياانگين

ميانگين وزنی  3/12ومؤلفه "نبود مادیران باا تجرباه در بخاش

وزن 3/31و "سرمایه گذاری بلند مدت در تحول بخاش صانایع

نوآوری صنایع تبدیلی و تکميلی خرماا" باا مياانگين وزنای 3/5

تبدیلی و تکميلی خرما" با ميانگين وزنی 3/11مهمترین فرصات

مهمتارین تهدیادهای بيرونای بارای توساعه صانایع تبادیلی و

خارجی برای توسعه صنایع تبدیلی و تکميلی در بازاریاابی و در

تکميلی شهرستان بم بوده است

مقابل مؤلفه" نباود تکنولاوژی مناسا در زميناه بساتهبنادی،
فراوری محصولات "با ميانگين وزنی  3/18ومؤلفه " بروکراسای
و قااانون اداری پيچي اده" بااا مي اانگين وزن ای  3/5مهاامتاارین

بازاريابی خرما

ا،لاعااات جمااع آوری شااده و تحلياال دادهه اا بااه شاايوة
SWOTنشان داد که از دیدگاه صاحبان صانایع فاراوری خرماا،

تهدیاادهای بيرون ای باارای توسااعه صاانایع تباادیلی و تکميل ای
شهرستان بم بوده است

شکل  .4ماتریس استراتژیها و الویت اجرایی SWOTدر بازاریابی خرما
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تحليل SWOT

نيروی
درونی

نيروهای
بيرونی

جدول .15خلاصه راهکارها و راهبردها توسعه صتایع تبدیلی و تکمیلی خرما با رویکرد کارآفرینی
فرصتها
 =O1ایجاد مشوقهای مالی برای کارآفرینان روستایی
تهدیدها
-O2وجود بازارهای جدید برای محصولات جدید خرما
 -T1توزیع نامناس درآمدها و اعتبارات در سطح منطقهای و ملی
-O5سرمایهگذاری بلندمدت در تحول بخش صنایع تبدیلی و
،-T2رز تفکر ایستایی در نوآوری و اینرسی نوآوری
تکميلی خرما
-T5عدم ارتباط بخش صنعت با نخلداران
-O1برگزاری جلسهها و همایشها و جشنوارهها در کارآفرینی
-T1نبود مدیران با تجربه در بخش نوآوری صنایع تبدیلی و تکميلی
روستایی
خرما
 -O3کيفيت مناس و تنوع خرما
-T3نبود تکنولوژی مناس در زمينه بستهبندی ،فراوری محصولات
-O1وجود سردخانههای مجهز و به اندازه کافی
-T1بروکراسی و قانون اداری پيچيده
-O9وجود مراکز ترویجی و مشاوره برای کارآفرینی روستایی
-T9عدم مدیریت کردن تکنولوژی با استراتژی کس و کار
-O8مدیربت کردن تکنولوژی با فرهن بومی

نقاط قوت))S
S1نيروی انسانی ماهر
-s2آشنایی با بيمه محصولات
S5فرهن بومی در نوآوری
S1تصميم به تحول در زمينههای
نواوری در صنایع تبدیلی و تکميلی
S3ظرفيت محلی در تيم سازی و
ارتباط ميان نخلداران
S 1کيفيت مناس و تنوع خرما
S9انگيزه برای یادگيری در زمينه
نوآوری
S8وجود رهبران محلی و با نفوذ در
ميان نخلداران
نقاط ضعف()W
 W1عدم اشنایی بازاریابی
(قيمتگذاری ،برندسازی،
مشتریمداری)
 W2شرایط مالی و نقدیتگی
نامناس روستایيان
 W5عدم آشنایی با ،راحی و
شيوههای نوین بسته بندی
 W1عدم آشنایی با فراوری
محصولات خرما
 W3عدم سواد و آگاهی در دانش
فنی و نوآوری
 W1ریسکپذیری پایين ،عدم
تحمل ابهام در نوآوری
 W9نبودن زیربنای کالبدی
مناس  :حمل و نقل و ارتبا،ات
فيزیکی
W8عدم تفکيک بخلستان ها بر
اسا (صادرات -مصري

راهبردهای رقابتی /تهاجمی()SO
تقویت نيروی انسانی در استفاده از فرهن بومیوجود مراکز مشاوره و ترویجی برای نهادینه کردن فرهننوآوری
تقویت استفاده از پتانسيل خرما در رابطه بين صنعت وکشاورزی با سرمایه گذاری های بلند مدت
 تقویت استفادة مناس از وضعيت موجود در حمایت ازسازمان های غيردولتی برای گسترش نهادهای مرتبط با
کارآفرینی و...
-

راهبردهای بازنگری /تغيير جهت هوشمندانه)(WO

بازنگری در شيوههای آموزشی و ترویجی و مشاوره به منظورفراهم
ساختن فضای اقتصادی و اجتماعی درخانواده ها برای تربيت
کارآفرینان آینده
بازنگری در نحوه تکنولوژی بستهبندی و سرمایهگذاری درجهت نوآوری
بازنگری در اختصاب دادن وام ها در زیرساختهای فيزیکیو تلاش برای خار نمودن انزوای روستاها
 استفادة مناس از ظرفيتهای موجود نهادها دولتی وغيردولتی برای تفکيک باغ ها بر اسا صادرات ،صنایع
تبدیلی  ،و مصري داخلی
گسترش جهانی شدن صادرات خرما برای تنوع بخشی درفراوری محصولات خرما

منبع:یافتههای تحقیق

راهبردهای تنوع()ST
 توسعه روحيه گروهگرایی و شبکههای ارتبا،ی بين کشاورزان ومسئولين با استفاده از شيوههای بومی به منظور کاهش بوروکراسی
تغيير در نگرش مردم نسبت به نوآوری و پذیرش نوآوریمشاوره و ایچاد سياستگذاریهای مناس در زمينه بيمه محصولات تنوع بخشی توام با رعایت بخشی در ارائه خدمات و منابع بویژه منابعداخلی مناس جهت تقویت انگيزه ،ابتکار  ،و قدرت خلاقيت فردی
کشاورزان کارآفرین
حذي سياستهای نامناس بخش کشاورزی و ارتباط بين دانشگاه وصنعت و کشاورزی
مدیریت کردن با استفاده از رهبران محلی و آموزش دادن پيوستهرهبران در زمينه نوآوری

راهبرد های تدافعی
)(WT

کاهش زمينههای فکری منفی در روستایيان بااستفاده از باورها وفرهن بومی
تقویت دسترسیها و ارتبا،ات زیربنایی و فرهنگی بومی برای خرواز انزوا
اموزش در جهت جنبههای مختلف بازاریابیتکنولوژی مناس بسته بندی و افزایش سرمایه گذاری در جهت بستهبندی هوشمند
کاهش بروکراسی اداری و مشوقهای مالی برای صنایع فراوری جدیدخرما
تفکيک باغها براسا صادرات و مصري و صنایعاز ،ریق سازوکارهای بومی و سازگار
تقویت قوانين و رویههای غيررسمی مثبت در برابر قوانين و رویههایدارای آثار منفی ،و
افزایش آموزش در جهت جنبههای روانشاسی در نوآوری برایروستایيان
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جدول  .16استراتژیهای انتخاب شده
ردیف
1
2
5
1
3
1
9
8

استراتژیهای انتخاب شده
کاهش زمينههای فکری منفی در روستایيان بااستفاده از باورها و فرهن بومی
تقویت دسترسی ها و ارتبا،ات زیربنایی و فرهنگی بومی برای خرو از انزوا
اموزش در جهت جنبههای مختلف بازاریابی
تکنولوژی مناس بستهبندی و افزایش سرمایه گذاری در جهت بسته بندی هوشمند
کاهش بروکراسی اداری و مشوق های مالی برای صنایع فراوری جدید خرما
تفکيک باغ ها براسا صادرات و مصري و صنایع از ،ریق سازوکارهای بومی و سازگار
قویت قوانين و رویه های غيررسمی مثبت در برابر قوانين و رویههای دارای آثار منفی ،وفزایش آموزش در جهت جنبه های روانشاسی در نوآوری برای روستایيانمنبع  :یافتههای تحقيق

ارائه راهبردها بر اساس SWOT

مصري داخلای ،صانایع فاراوری)  -2نباود تکنولاوژی مناسا

این مدل یک از ابزارهای مهم در فرایند تدوین راهبرد است

بستهبندی -5عدم آشنایی با شايوههاای بازاریاابی و عوامال آن

که بوسيله آن مدلها مقایسه میشوند ،همچناين باا اساتفاده از

مانند قيمتگذاری صحيح ،مشتریمداری ،برندسازی نقاظ ضعف

این ماتری ،،امکاان تادوین چهاار انتخااو باا اساتراتژیهاای

از عوامل درونی بر توسعه صانایع تبادیلی و تکميلای خرماسات

متفاوت از نظر درجه متفاوت کنشگریها در فضاا ،فاراهم مای-

نمونههای این تحقيق اتفااق نظار دارناد کاه" تايم ساازی" و

شااود ،البتااه در جریاان عماال ،برخای از اسااتراتژیهااا بااا هاام

تصميم به تحول در صنایع تبدیلی و تکميلی " نقاط قوتی بارای

همپوشانی دارند ،یا بطور همزمان و هماهن

توسعه این صنایع میباشد که زمينههای کاارآفرینی روساتایی را

با هام اجارا مای-

شوند (ضرابی ،محبووفر )1532 ،

فراهم میکند و وجود "سردخانههای مجهز و به تعداد کاافی" و

با توجه به نتایج به دسات آماده ،از تحليال  SWOTبارای

" منابع مالی که از بيرون تزریق میشود" میتوان فرصتی برای

توسعه صنایع تبدیلی و تکميلای در فرایناد کاارآفرینی روساتایی

توسعه فراوری خرما باشد که زمينه اشاتغال را بارای روساتایيان

راهبردهااایی در جاادول  13ارایاه گردیاده اساات در جاادول 11

فراهم میکند از ،رفی " نبود تکنولوژیهای پيشرفته در زميناه

استراتژیهای انتخاو شاده در کاارآفرینی روساتایی نشاان داده

بستهبندی و بستهبندی هوشمند" مهمترین تهدید خارجی بارای

شده است

توسعه صنایع تبدیلی و تکميلی خرما در ایان شهرساتان قلماداد
میشود بنابراین ،به منظور تقویات کاارآفرینی در منطقاه ،بایاد

نتیجهگیری

راهبردهای چهارگانۀ پيش گفته به صورت یک بستۀ راهبردی با

با توجه به اینکه  51/8درصد صاحبان صنایع و بساتهبنادی

زمانبندی مشخص از سوی نهادهای محلی و مردمی و با تقویت

خرما در رده سنی  33-13قرار دارند پيشنهاد میشود که افراد باا

سياستها ،قوانين ،رویهها و مقاررات از ساوی مادیران دولتای،

سابقه و خبره در زمينه توليد خرما به عنوان مشاورین کارگااههاا

نخست ،با اتخاذ راهبرد تهاجمی و سپ ،،باه ترتيا  ،باا اتخااذ

استفاده نمایند  ،ظرفيتها و محدودیتهای توسعۀ صنایع تبدیلی

راهبردهای تنوعی ،بازنگری و در نهایات راهبارد تادافعی ماورد

تکميلی خرما بارویکرد کارآفرینی روساتایی منطقاه گویاای آن

توجه قرار گيرد.

است که از دیدگاه نمونه ها -1عدم تفکياک بااغهاا (صاادرات،
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Abstract
One of the solutions for agricultural development is the creation of conversion and
complementary industries with the aim of preventing crop waste in agricultural development and
rural entrepreneurship. Considering that one of the problems currently faced by date conversion and
complementary industries in the Kerman province is the lack of innovation in these industries and
the consequent lack of sufficient market share in the domestic and global markets has failed to
contribute to employment and entrepreneurship for the region. For this purpose, the present study
presents a focal strategy for development of conversion and complementary industries in the rural
areas of Bam by using the SWOT method, survey and field studies. The results show that defense
strategy (WT) is at the top of strategies in the development of conversion and complementary
industries. Because of the region's high capacities, the threshold of innovation and creativity in the
rural conversion sector needs to be revised and appropriate policies must be developed to address
the constraints and use of existing rural and agricultural capabilities.
Keywords: Marketing, Packaging, Processed Products, Innovation Management, Rural
Development
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