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چکيده
صنايع تبديلی و تکميلی به صنايعی گفته می شود كه به فرآوری و عملآوری محصوالت مختلف كشاورزی میپردازد .برای
حضور موفقتر در بازارهای جهانی و افزايش سهم صادرات محصوالت مذكور از كل صادارات غيرنفتتی ،ضترورت پترداختن بته
مشکالت صنايع تبديلی و تکميلی را نشان میدهد .هدف اصلی اين مطالعه بررسی موانع و مشکالت واحدهای صنايع تبتديلی و
تکميلی فعال در شهرستان ساری از ديدگاه مديران میباشد كه به روش پيمايشی انجام شد .جامعه آماری تحقيق شامل  050نفر
از مديران واحدهای صنايع تبديلی و تکميلی فعال در شهرستان ساری هستند كه تا سال  0353پروانه تأسيس (موافقت اصتولی)
از مديريت جهاد كشاورزی يا اداره كل صنايع و معادن شهرستان ساری دريافت نمودهاند .روش نمونهگيری بتهصتورت تصتادفی
ساده بوده و حجم نمونه با استفاده از (جدول كرجسی و مورگان)  000مورد میباشد .ابزار پژوهش ،پرسشنامه محقق ساخته بتود
كه اعتبار صوری آن با پانل متخصصان و كارشناسان و پايايی مقياسهای آن با آلفای كرونباخ بررسی شد .دادههای جمتعآوری
شده از طريق پرسشنامه با استفاده از فنون آماری و نرمافزار  ،SPSS22مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .مهمتترين آمتارههتای
توصيفی به كار رفته در اين تحقيق ،برای تحليل دادهها ،جدول توزيع فراوانی و شاخصهای مركزی بتود .از ستوی ديگتر بترای
تحليل موانع و مشکالت واحدهای صنايع تبديلی و تکميلی از تحليل عاملی اكتشافی استفاده شد .نتايج اين تحقيق نشان داد كه،
پنج عامل :اقتصادی ،نهادی و قانونی ،نهادهها و مواد اوليه ،فرهنگی و اجتماعی و فنی و تکنولوژيکی بهترتيتب بتا درصتد تبيتين
 01/101 ،01/510 ، 00/00 ،00/000و  5/10به عنوان موانع و مشکالت صنايع تبديلی و تکميلی در شهرستان ساری ،استخراج
و نامگذاری شدند.
كلمات كليدی :شهرستان ساری ،صنايع تکميلی و تبديلی ،كشاورزی ،نواحی روستايی

 - 0دانشجوی كارشناسی ارشد مديريت كشاورزی دانشگاه تهران
 - 0دانشيار گروه ترويج و توسعه روستايی ،دانشکده كشاورزی ،دانشگاه تبريز
 -3دانشجوی كارشناسی ارشد گروه ترويج و توسعه روستايی ،دانشکده كشاورزی ،دانشگاه تبريز
(* -نويسنده مسئول)hasan_khodayi@yahoo.com :
DOI: 10.22048/rdsj.2019.121688.1719
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مقدمه
برقراری عدالت اجتماعی در بين جوامع و باال بردن سطح مطلوبيت زندگی در روستاها ،جهت برخورداری از
جوامعی با سرشت پاک انسانی از اهميت بااليی برخوردار است .در چاچوب توسعه روستايی ،هدف بهبود و ارتقا
كيفيت زندگی روستاييان تا مرحله خود كفايی و ايجاد حس اعتماد به نفس در آنان میباشد ،به گونهای كه مباحث
اساسی در توسعه اقتصادی و اجتماعی كشورها به خصوص كشورهای جهان سوم بهشمار میرود .در اين راستا ،اتخاذ
سياستها و راهکارهايی كه زمينه ايجاد عالقه و اشتياق در قشر روستايی برای اشتغال به فعاليتهای كشاورزی را
فراهم سازد ،ضروری است .بهاين منظور ،بيش از هر چيز جهان نياز به افزايش سرمايهگذاری در بخش كشاورزی را
دارد (نقوی و همکاران .)0100 ،0كشاورزی محور استقالل و توسعه هر كشوری محسوب میشود (پوررمضان و
اكبری .)0353 ،همانطور كه در سياستهای توسعه روستايی اتحاديه اروپا نيز بر سياست توسعه كشاورزی تأكيد شده
است (فمی و نصرآبادی .)0351 ،ناتوانی اقتصاد روستا و كشاورزی در جذب نيروی كار و تأمين معاش روستاييان باعث
شد تا متوليان توسعه روستايی در برنامههای خود سياستهای جديدی را با هدف گسترش صنعت در روستا و استفاده از
فنآوری مناسب به صورت غيرمتمركز بکار گيرند ،كه اين امر از اواس دهه  0511با تأكيد بر صنايع كوچک روستايی
شرو شد .نتايج حاصل از سه دهه اجرای اين راهبرد در برخی از كشورهای در حال توسعه حاكی از موفقيت آن در
جهت نيل به اهداف توسعه روستايی بوده و در حال حاضر به عنوان يکی از راهبردهای مهم ،مورد توجه بسياری از
كشورهای در حال توسعه میباشد (مطيعی لنگرودی و نجفی كانی.)0351 ،
در كشورهای توسعه يافته حدود  71تا  11درصد توليدات كشاورزی فرآوری میشتوند .درحتالیكته ايتن رقتم در
كشور ما به زير  11درصد میرسد .ضايعات محصوالت كشاورزی در ايران حدود  00الی  31درصد برآورد میشود كته
ارزش اقتصادی آن معادل  0ميليارد دالر میباشد .اين ميزان ضايعات در صورت كنترل میتواند غذای  01ميليون نفتر
را تأمين نمايد .اين در شرايطی است كه  00الی 31درصد از جمعيت كل كشور از نظر ميزان مصرف انرژی ،پروتئين و
ويتامينها آسيبپذير بوده و  01درصد آنان دچار كمبودهای شديد تغذيهای هستند و از بيماریها و عتوارض ناشتی از
سو تغذيه رنج میبرند .0لذا فرآوری مازاد توليدات كشاورزی و استفاده كامل از ررفيت صنايع تبديلی در كشور امتری
الزامآور است .اما گسترش شيوه كاشت سنتی و عدم توسعة مکانيزاسيون كشاورزی كه منجر به افتزايش هزينتههتای
توليد و نيز قيمت تمامشده محصوالت توليدی گرديده و كشاورزی را در بعضی بختشهتا از نظتر اقتصتادی غيرقابتل
توجيه نموده كه اين عوامل زمينهساز مهاجرت روستانشينان از محل زندگی خود جهت پيدا كردن شغل و حرفه مناسب
شده است .اين در حالی است كه اقدام جهت توسعه مکانيزاسيون كشاورزی در شراي كنونی به علت نامناستب بتودن
زمينهای كشاورزی و به دليل كوچک بودن وسعت زمينهای مزروعی امری دشوار میباشد ،بنابراين ضترورت ايجتاد
صنايع تبديلی كه مناسبترين راهکار برای جلوگيری از مهاجرت بیرويه روستانشينان به شهرها و ممانعت از نابودی
هر چه سريعتر كشاورزی ايران میباشد ،مطرح میشود (انو و اكين .)0115 ،3با در نظر گرفتن محورهای توسعه ،وجود
1- Naghavi et al
2 -www.irsiri.ir
3- Onu and Ekine
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صنايع تبديلی در مناطق روستايی باعث ايجاد توازن نسبی بين درآمد خانوار روستايی و شهری ،بهرهگيتری مطلتوب از
نيروی كار مازاد در بخش كشاورزی و جلوگيری از افزايش ضايعات توليدات دامی خواهد شد .بسياری از صنايع بتزرگ
شهری از بکارگيری كارگران زياد خودداری میكنند و هدف آنها كاهش هزينههتای توليتد بتا كتاهش دستتمزدها و
پرداختیها به كارگران است .با گسترش صنعت در نواحی روستايی ،بيشتر فعاليتها از شهر با صنايع بزرگ به منظتور
تهيه منابع توليد بيرونی در قالب مقاطعهكاری برای كاهش هزينههای توليد ،جذب صنايع روستايی میشوند .مهمترين
منبع برای اين صنايع ،ارزش نيروی كار روستايی است (رادفر و همکاران .)0101 ،0بدون ترديد ايجتاد صتنايع تبتديلی
يکی از سودمندترين راه ارتباطات بين دو بخش صنعت و كشاورزی است (اقبالی و همکاران.)0351 ،
كاهش منابع طبيعی در مناطق روستايی و نيز تحوالتی كه در اثر مدرنيزاسيون به وجود آمده ررفيتهای اشتتغال
در بخش كشاورزی به ويژه كشاورزی سنتی را ،نه تنها با محدوديت رو به رو ساخته ،بلکه شيوه آموزش نيروی انسانی
نيز در دوران مدرن به شيوهای عمل كرده كه تمايل قشر تحصيل كرده به اشتغال در بخش سنتی كشاورزی را روز بته
روز كاهش داده است .در نتيجه اين امر ،ررفيت جمعيتپذيری روستاها كاهش يافته و بهايتن ترتيتب متوج مهتاجرت
روستاييان به شهرها در دهه اخير مشکالتی را در توسعه روستا و شهر پديد آورده است (مهدی طاهرختانی .)0310 ،در
اين شراي تنو بخشی به ررفيتهای اشتغال در مناطق روستايی و توستعه مشتاغل متناستب بتا تغييترات اجتمتاعی
اقتصادی و محيطی ضرورت يافته است .يکی از زمينههايی كه ضمن ايجاد فرصت شغلی جديد متیتوانتد بته عنتوان
مکمل فعاليت كشاورزی به توسعه اين بخش كمک كند ،توسعه فعاليتهای صنعتی و تبديلی است .بته همتين دليتل
ايجاد و گسترش صنايع در دهههای اخير به عنوان يک سياست اجرايی تعقيب شده است .اگر ايجاد و گسترش صتنايع
تبديلی و مکمل با بخش كشاورزی در روستاها بيش از پيش جدی گرفته شود و با صبر و حوصله و با كارشناسی دقيق
مورد پيگيری قرار گيرد ،بیگمان میتواند زمينهساز ختروج بستياری از تنگناهتای موجتود باشتد .بنتابراين بتا توستعه
شهرکهای صنعتی و صنعتی كردن روستاها میتوان به اهداف توسعه روستاها و خروج آنها از انزوای جغرافيايی دست
يافت .فقدان يا كمبود فعاليتهای صنعتی و راكد بودن فعاليتهای خدماتی برخاسته از درون روستا و اتکتا بته بختش
كشاورزی جهت كسب درآمد ،از مشخصههای اصلی اقتصاد روستايی كشور است .فعال كردن بخش صنعت در نتواحی
روستايی میتواند موجب فعال كردن بخش خدمات نيز شده و اقتصاد روستايی را واجد قابليتهايی تازه نمايد .امروزه در
توسعه روستايی پرداختن به تحليل اقتصادی فضاهای جغرافيايی جايگاه مهمی دارد (محموديان .)0350 ،بتا توجته بته
مطالب ذكر شده موانع و مشکالت واحدهای صنايع تبديلی و تکميلی كشاورزی از چهار منظتر بترای توانمنتد كتردن
بخش كشاورزی شهرستان ساری و ايجاد توسعة صنايع تبديلی و تکميلی كشاورزی حائز اهميت است.
 - 0ايجاد ارزشافزوده برای محصوالت كشاورزی
 - 0ايجاد اشتغال در شهرستان ساری ،بهويژه در مناطق روستايی
 - 3بهبود درآمد ارزی كشور و افزايش درآمد روستايان از طريق تکميل زنجيره توليد
1- Radfar et al
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 - 1جلوگيری از اتالف محصوالت كشاورزی
موقعيت جغرافيايی استان مازندران باعث شده كه پيشرفت اين منطقه با تتأخير و همتراه بتا مشتکالت عديتدهای
مواجه گردد .از جمله اين مشکالت اشتغال فصلی ،نوسانات قيمت محصوالت كشاورزی و عدم درآمد پايدار كشاورزان،
عدم توازن و پيشرفت بين بخش كشاورزی و صنعت و كم شدن انگيزه كشاورزان و باغداران به سرمايهگذاری در ايتن
بخش شده است .قابليتها و توانمندی های شهرستان ساری به لحاظ توليدات زراعی و باغی چشمگير بوده ،اما هنتوز
مطالعه جامعی در اين زمينه كه چه عوامل و مشکالتی مانع پيشرفت فيزيکی صتنايع تبتديلی و تکميلتی خواهتد شتد
صورت نگرفته است كه اين باعث عدم بیاطالعی برنامهريزان و سازمانهای ذيرب از عدم پيشرفت فيزيکتی صتنايع
تبديلی و تکميلی در شهرستان ساری شده است به همين دليل بخش عمدهای از محصوالت كشاورزی اتالف و يا بتا
قيمتهای بسيار نازل در اختيار واسطهها و دالالن قرار میگيرد و همين امر ركود بخش كشاورزی را به دنبال داشتته
است .بنابراين ضروری است تا موانع و مشکالت صنايع تبديلی و تکميلی كشاورزی شهرستتان ستاری متورد بررستی
علمی قرار گيرد تا ضمن شناسايی موانع و مشکالت ،شاهد اقدامات اساسی توس برنامهريزان و سازمانهتای ذيترب
برای استقرار و توسعه اين نو صنايع در اين شهرستان شود .صنايع وابسته بته كشتاورزی را متیتتوان شتر الزم و
محرک توسعة بخش كشاورزی به شمار آورد .به رغم محوری بودن توسعه و گسترش صنايع كشاورزی در برنامههتای
توسعة كشور ،اين صنايع با مشکالت و تنگناهای گوناگونی مواجهاند و پژوهشگران بسياری در توصيف و تصريح آنها
كوشيده اند .راندنی )0100( 0در پژوهشی تحت عنوان توسعة پتانسيلهای مبتنی بر صنايع كشتاورزی در ستریالنکتا
(مطالعه موردی استان مركزی شمالی) نتايج حاصله نشان داد كه دسترسی به بازار و رقابت ،فناوری ،امکانات مالی ،در
دسترس بودن نيروی كار ،بهعنوان عوامل اصلی انگيزه مردم برای استفاده از صنايع در محصوالت كشاورزی است .به
رغم سابقة طوالنی برنامهريزی صنايع تبديلی در هند و كسب موفقيتهای نسبی ،ضعف مؤسسات تأييدكنندة كيفيت و
0
استانداردسازی و نيز مديريت ناكارآمد ،از مشکالت صنايع تبديلی اين كشور برشمرده شده است (ساندر و سرينيواستن ،
 .)0115محدوديت دسترسی به سرمايه و سياستهای نامناسب دولت در كنار ضعف زيرساختها از مهمترين معضالت
سرمايهگذاریهای خرد و كوچک در نيجريه برشمرده شده است (اتحاديه اروپا .)0111 ،3رادفتر و تيمتوری ( )0315در
بررسی تجربة كشورهای منتخب در صنايع غذايی به مواردی نظير مشکل برنامهريزی و مديريت ،جايگتاه نامشتخص
صنايع كوچک و متوس در كشور ،ضعف بازاريابی و بازاررسانی و ضعف در نوآوری و تحقيتق و توستعه اشتاره كردنتد.
نتايج پژوهش اصغری لفمجانی و همکاران ( )0350نشان میدهد كه حمايت نکردن سازمانها و مستئوالن بيشتترين
تأثير را بر توسعه نيافتگی صنايع تبديلی در بخش لنده شهرستان كهگيلويه داشته است .احمتديان و همکتاران ()0350
در تحقيقی به شناسايی و تحليل عوامل مؤثر بر توسعة نيافتگی صنايع تبديلی و تکميلی كشاورزی پرداختند .نتايج اين
پژوهش نشان داد كه عواملی چون موانع مالی و تسهيالتی ،مکانيزاسيون ،ضعف در عوامل توليد ،موانع قانونی و اداری
و نيز موانع بازار ،بيشترين نقش و تأثير را در نبود رشد و فقدان توسعة مطلوب صنايع رب گوجه و شوری و ترشتيجات

1- Randeni
2- Sunder and Srinivasan
3- Erupa. Eu
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شهرستان مرودشت داشتهاند .بزرگمهر و همکاران ( )0350مهمترين موانع توسعة صتنايع تبتديلی بتاغی در خراستان
شمالی را ،بیثباتی بانکها در اعطای تسهيالت كم بهره و بلند مدت برشمردند.
راهری و همکاران ( )0351در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند كه در شهرستان آذر شهر بايستی صنايع مرتب
با فرآوری محصوالت لبنی به دليل مازاد توليد بيشتر و نيز مشکل فستادپذيری ستريع ايتن محصتوالت و پتس از آن
صنايع تبديلی و تکميلی مرتب با محصوالت باغی به دليل نقتش پراهميتت آنهتا در استتفاده بهينته از محصتوالت
كشاورزی توليد منطقه ،در اولويت قرار گيرند .فراهانی و همکاران ()0350در تحقيق خود به ايتن نتيجته رستيدند كته
استقرار صنايع تبديلی و تکميلی كشاورزی باعث افزايش پايداری اقتصادی در روستاها می شود .باتوجته بته مطالعتات
انجام شده و همچنين پيشرفت سريع تکنولوژی توليد و بسته بندی مواد غذايی ،استتفاده از ستوخت و انترژی زيتاد و
كارايی پايين واحدها و عدم به روزرسانی اين تجهيزات ،موجب كاهش توان رقابتی محصوالت توليدی با انوا مشتابه
خارجی شده است .توسعه صنعت فرآوری محصوالت غذايی بدون استفاده از نيروهای متخصص امکانپذير نمیباشتد.
بسياری از دانشآموختگان و متخصصان در اين صنعت جذب ساير بخشها میگردند .درنتيجه تحقيق حاضر به منظور
رفع مشکالت صنايع تبديلی و تکميلی برای حضور موفقتر در بازارهای جهانی و افزايش سهم صتادارات محصتوالت
مذكور در روستاهای شهرستان ساری انجام میپذيرد.
مواد و روشها
مطالعه حاضر از نظر هدف ،كاربردی ،از لحاظ درجه كنترل متغيرها ،غير آزمايشی ،از نظر نحوه جمعآوری دادههتا،
پيمايشی و از لحاظ تحليل دادهها ،توصيفی -تحليلی است .جامعه آماری مورد مطالعه در اين پژوهش ،شامل  050نفتر
از مديران واحدهای صنايع تبديلی و تکميلی فعال در شهرستان ستاری هستتند كته تتا ستال  0353پروانته تأستيس
(موافقت اصولی) از مديريت جهاد كشاورزی يا اداره كل صنايع و معادن شهرستان ساری دريافت نمودهاند.
در اين تحقيق جهت تعيين حجم نمونه از جدول كرجسی و مورگان 0استفاده گرديده استت كته بته ايتن ترتيتب
حجم نمونه  000نفر بدست آمد و به دليل عدم دسترسی به چارچوب نمونهگيری ،از روش در دسترس بترای انتختاب
واحدها استفاده شد .ابزار گردآوری دادهها در اين پژوهش پرسشنامه بود كه از سه بختش (كيفتی و كمتی) طراحتی و
تدوين گرديد .بخش اول شامل اطالعات در مورد موانع و مشکالت پيشرو اين نو صنايع است .بخش دوم در رابطه با
ويژگیهای فردی مديران نظير :سن ،جنس ،سطح تحصيالت ،وضعيت تأهل و سابقه فعاليت است.
بخش سوم در رابطه با مشخصات واحدهای توليدی نظير :سال تأسيس ،وسعت كارخانه و ررفيت توليتد كارخانته
تدوين گرديد .بهمنظور تعيين روايی ابزار سنجش ،پرسشنامهها جهت بررسی به تعدادی از اعضای هيأتعلمی دانشگاه
و كارشناسان خبره ارائه شد و پس از اصالحات ،مورد تأييد نهايی قرار گرفت .ميزان آلفای كرونبتاخ همچنتين پايتايی
مقياس موانع و مشکالت واحدهای صنايع تبديلی و تکميلی  ،به روش پيشآزمون و به كمک آزمون ارزيتابی شتد .در

1- Krejci and Morgan
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مرحله پيشآزمون 31 ،واحد از واحدهای صنايع تبديلی و تکميلی به صورت تصادفی انتخاب و پرسشتنامه بتين آنهتا
توزيع گرديد .بر اساس پاسخهای داده شده ،مقدار آلفا برابر  1/71به دست آمد كه بيتانگر پايتايی ابتزار ستنجش بتود.
دادههای جمعآوری شده از طريق پرسشنامه با استفاده از فنون آماری و نرمافزار  ،SPSS22مورد تجزيه و تحليتل قترار
گرفت .مهمترين آمارههای توصيفی بتهكتار رفتته در ايتن تحقيتق ،بترای تحليتل دادههتا ،جتدول توزيتع فراوانتی و
شاخصهای مركزی مانند ميانگين بود .از سوی ديگر بترای تحليتل موانتع و مشتکالت واحتدهای صتنايع تبتديلی و
تکميلی از تحليل عاملی اكتشافی استفاده شد.
نتايج
اطالعت كسب شده مطابق با جدول  0حاكی از آن است كه ميانگين سابقه كار پاسخگويان هفت سال بوده است
كه بيشترين آنها  00سال سابقه داشته و كمترين يک سال سابقه كار داشتهاند.
جدول  .توزيع پاسخگويان بر حسب سابقه كار
متغير سازه

ميانگين

انحراف معيار

چولگی

ماكزيمم

مينيمم

سابقه كار

7

1/50

0/70

00

0

دامنهی تغييرات

مأخذ :يافتههای تحقيق

مطابق با جدول  ،0مدت سابقه كار افراد كمتر از  0سال  30/1درصد ،افرادی با  01-0سال سابقه كار  00/1درصد
و  00/1درصد دارای بيش از  00سال سابقه كار بودند .تأسيس صنايع تبديلی مطابق با جدول  ،3به صورت  03درصد
فراوانی در سالهای قبل از 30/1 ،0311درصد در بين سالهای  31/0 ،0310-10درصتد  0311-51و  0/7درصتد در
سالهای بعد از  0350تأسيس شده بودند .توزيع صنايع تبديلی بر حسب وسعت كارخانجات را نشان میدهد.
بر اساس اين جدول  0/0درصد كارخانجات دارای وسعت كمتر از  0111متتر مربتع 00/3 ،درصتد دارای وستعت
 01 ،0111-0111درصد دارای وسعت  15/0 ،0110-3111درصد دارای وسعت  3110-1111و  5درصد كارخانجتات
دارای وسعتی بيش از  1110متر مربع بودند .توزيع صنايع تبديلی بر حسب ررفيت توليد كارخانه مطابق بتا جتدول ،0
به صورت  07درصد كمتر از  011تتن 30/0 ،درصتد دارای  010 -0111تتن 07 ،درصتد دارای  0110-0011تتن1 ،
درصد دارای  0010-0111تن و  01درصد دارای ررفيت بيشتر از  0110تن بودند.
در ادامه به منظور شناسايی مؤلفههای مؤثر بر موانع و مشکالت صنايع تبتديلی و تکميلتی كشتاورزی شهرستتان
ساری 33 ،متغير مربو با تکنيک تحليل عاملی مؤلفههای اصلی تحليل شدند (جدول  .)1از بين  33متغير 1 ،متغير به
دليل اينكه بار عاملی قابل توجهی بر روی هيچيک از مؤلفهها نداشتند ،از تحليل حذف شدند و تنها  07متغيتر بتاقی
ماندند .مقدار ضريب  1/70 ،KMOبوده و آزمون بارتلت نيز در سطح  1/55درصد معنیدار شد (جدول  )3كه حاكی از
مناسب بودن متغيرها است.
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جدول  .ويژگیهای فردی و عمومی پاسخگويان

سابقه كار

سال تأسيس

وسعت كارخانه (متر مربع)

ررفيت توليد (تن)

كمتر از 0
01-0
بيشتر از 00
كل

فراوانی
11
13
05
000

درصد نسبی
30/1
00/1
00/1
011

كمتر از 0311
0310-0310
0351-0311
بيشتر از 0350
كل

01
11
17
7
000

03
30/1
31/0
0/7
011

كمتر از 0111
0111-0110
3111-0110
1111-3110
بيشتر از 1110
كل
كمتر از 011
0111-010
0011-0110
0111-0010
بيشتر از 0110
كل
مأخذ :يافتههای تحقيق

3
01
00
11
00
000
33
31
33
1
01
000

0/0
00/3
01
15/0
5
011
07
30/0
07
1
01
011

جدول  .مقدار  KMOو آزمون بارتلت
KMO

بارتلت

سطح معناداری

0/101
1/70
0/000
مأخذ :يافتههای تحقيق

همچنين يافتهها نشان میدهد كه  0مؤلفه در مجمو  01/110درصد واريانس موانع و مشکالت صنايع تبديلی و
تکميلی كشاورزی شهرستان ساری را تبيين كردهاند (جدول  )1كه در آن مؤلفه اقتصادی  00/00درصد ،مؤلفه نهتادی
و قانونی  00/00درصد ،مؤلفه نهادهها و مواد اوليه  01/51درصد ،مؤلفه فرهنگتی و اجتمتاعی  01/10درصتد و مؤلفته
فنی و تکنولوژيکی  5/10درصد از كل واريانس را به خود اختصاص دادهاند و به ترتيب تأثيرگذارترين گويهها در زمينه
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موانع و مشکالت صنايع تبديلی و تکميلی دارند.

جدول  .4تحليل عاملی اكتشافی -موانع و مشکالت صنايع تبديلی و تکميلی كشاورزی

مقدار ويژه درصد از واريانس كل واريانس تجمعی
نام عامل
00/000
00/000
3/310
اقتصادی
03/100
00/001
3/101
نهادی و قانونی
31/111
01/510
0/510
نهادهها و مواد اوليه
10/101
01/101
0/111
فرهنگی و اجتماعی
01/110
5/101
0/100
فنی و تکنولوژيکی
مأخذ :يافتههای تحقيق

مؤلفه اول«مؤلفه اقتصادی» شامل  1متغير شراي سخت پرداخت وام و نياز به ضمانتهای باالتر ،باال بودن بهره
وامهای پرداختی بانکها و ساير منابع مالی ،كمبود سرمايه و نقدينگی ،باال بودن قيمت تمام شده محصوالت توليدی،
بازاررسانی محصوالت توليدی صنايع تبديلی و تکميلی ،بازاريابی محصوالت توليدی صنايع تبديلی ،كوتاه بودن متدت
باز پرداخت اعتبارات بانکی و ساير منابع مالی ،باال بودن قيمت مواد اوليه عدم تخصيص يارانه به توليدكنندگان صنايع
تبديلی و تکميلی ،واردات محصوالت توليدی خارجی مشابه ،نرخ پايين تشکيل سرمايه را بيان میكند (جدول .)0
جدول  .5متغيرهای عامل اقتصادی
متغير
شراي سخت پرداخت وام و نياز به ضمانتهای باالتر

بار عاملی
1/751

رتبه

باال بودن بهره وامهای پرداختی بانکها و ساير منابع مالی

1/705

كمبود سرمايه و نقدينگی

1/713

4

باال بودن قيمت تمام شده محصوالت توليدی

1/115

5

بازاررسانی محصوالت توليدی صنايع تبديلی و تکميلی

1/103

1

بازاريابی محصوالت توليدی صنايع تبديلی

1/170

7

كوتاه بودن مدت باز پرداخت بانکها و ساير منابع مالی

1/100

8

باال بودن قيمت مواد اوليه

1/370

مأخذ :يافتههای تحقيق

از سوی ديگر  0متغير ،مؤلفه دوم «مؤلفه نهادی و قانونی» را تشکيل میدهند كه شامل«نبود نظارت كافی ،بتاال
بودن قيمت انرژی مصرفی ،صدور موافقت اصولی بدون هماهنگی و در نظر گرفتن ررفيت بخش كشتاورزی منطقته
اخذ ماليات سنگين و عوارض از صنايع تبديلی و تکميلی ،آسيبپذير بودن اين صنايع در برابر مشکالت و بحرانهتای
اقتصادی و رويارويی با تورم ،مشکالت تأمين مواد و غيره نبود قوانين انعطافپذير كار و تتأمين اجتمتاعی ،نبتود يتک
مركز قدرتمند سامان دهنده و هماهنگ كننده كه به طور خاص متولی امتور صتنايع تبتديلی و تکميلتی باشتد ،استت
(جدول .)1
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جدول  .1متغيرهای عامل نهادی و قانونی
رتبه

4
5
1

متغير

بار عاملی

نبود نظارت كافی

1/101

باال بودن قيمت انرژی مصرفی

1/735

صدور موافقت اصولی بدون هماهنگی و در نظر گرفتن ررفيت بخش كشاورزی منطقه

1/175

اخذ ماليات سنگين و عوارض از صنايع تبديلی و تکميلی
آسيبپذير بودن اين صنايع در برابر مشکالت و و بحرانهای اقتصادی و رويارويی با تورم ،مشکالت
تأمين مواد و غيره
نبود نظارت كافی

1/101
1/101
1/101

مأخذ :يافتههای تحقيق

مؤلفه سوم «مؤلفه نهادهها و مواد اوليه» نيز از  0متغير شامل «تأثير نوسان قيمت مواد اوليه در بازار ،عدم تحويل
محصول توس كشاورزان به كارخانه به دليل باال بودن محصول در بازار ،سختی تأمين لوازم بستهبنتدی متناستب بتا
اين صنايع ،كمبود نيروی انسانی متخصص و آموزش ديده ،كمبود مواد اوليه مصرفی در صنايع تبديلی و تکميلی است
(جدول .)7
جدول  .7متغيرهای عامل نهادهها و مواد اوليه
متغير

بار عاملی

رتبه

تأثير نوسان قيمت مواد اوليه در بازار

1/701

عدم تحويل محصول توس كشاورزان به كارخانه به دليل باالبودن محصول در بازار

1/703

سختی تأمين لوازم بستهبندی متناسب با اين صنايع

1/101

4

كمبود نيروی انسانی متخصص و آموزش ديده

1/000

5

كمبود مواد اوليه مصرفی در صنايع

1/101

مؤلفه چهارم «مؤلفه فرهنگی و اجتماعی» از  0متغير ارزش تلقی نشدن توليد ،ترجيح دادن كاالهای ختارجی بته
داخلی ،اولويت داللی نسبت به كار توليدی ،پايين بودن سطح آگاهی از دانتش روز و نبتود آمتار و اطالعتات دقيتق و
جريان شفاف اطالعات درباره مواد اوليه توليدی در شهرستان ساری تشکيل شده است (جدول .)1
جدول  .8متغيرهای عامل فرهنگی و اجتماعی
رتبه

متغير
پايين بودن سطح آگاهی از دانش روز

بار عاملی
1/101

ترجيح دادن كاالهای خارجی به داخلی

1/017

اولويت داللی نسبت به كار توليدی

1/007

4

ارزش تلقی نشدن توليد

1/151

5

نبود آمار و اطالعات دقيق و جريان شفاف اطالعات درباره مواد اوليه توليدی در شهرستان ساری

1/100

مأخذ :يافتههای تحقيق
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مؤلفه پنجم«مؤلفه فنی و تکنولوژی» از  1متغير شامل مشکل تعمير قطعات متناسب با اين صنايع ،مشکل مربو
به واردات ماشين آالت ،قديمی بودن دستگاههای توليدی ،مشکل فنی آاليندگی تشکيل شده است (جدول .)5
جدول  .9متغيرهای عامل فنی و تکنولوژی
رتبه

4

متغير
مشکل تأمين قطعات متناسب با اين صنايع

بار عاملی
1/751

مشکل مربو به واردات ماشين آالت

1/105

قديمی بودن دستگاههای توليدی

1/070

مشکل فنی آاليندگی

1/135

مأخذ :يافتههای تحقيق

نتيجهگيری
يافتههای تحقيق نشان میدهد در مجمو مؤلفههای پنجگانه  01/110درصد واريانس «موانع و مشکالت صتنايع
تبديلی و تکميلی كشاورزی» را تبيين كردهاند.
مؤلفه «اقتصادی» شامل  1متغير بوده كه  00/000درصد از واريانس كل متغيرها را تبيين كرده است و بهترتيتب
شامل شراي سخت پرداخت وام و نياز به ضمانتهای باالتر ( )1/751كه بيشترين بتار عتاملی مؤلفتهی اقتصتادی را
دارد .متغير بعدی باال بودن بهره وامهای پرداختی بانکها و ساير منتابع متالی ( ،)1/705كمبتود سترمايه و نقتدينگی
( ،)1/713باال بودن قيمت تمام شده محصوالت توليدی ( ،)1/115بازاررستانی محصتوالت توليتدی صتنايع تبتديلی و
تکميلی ( ،)1/103بازاريابی محصوالت توليدی صنايع تبديلی ( ،)1/170كوتاه بودن مدت باز پرداخت بانکهتا و ستاير
منابع مالی ( ،)1/100باال بودن قيمت مواد اوليه ( )1/370عمده ترين موانع توسعه صنايع تبديلی و تکميلی شهرستتان
ساری در حوزه اقتصادی هستند .تسهيل شراي پرداخت اعتبارات بانکی همراه با افزايش مدت زمان بتاز پرداختت بته
ويژه شرو بازپرداخت وامها پس از به بهرهبرداری رسيدن صنايع و همچنين كاهش بهره وامهای بانکی بهويژه بترای
صنايع كوچک و مرتب با بخش كشاورزی كه از سياستهای دولت نيز محسوب میشود ،میتواند گامهايی در جهتت
توسعه صنايع تبديلی و تکميلی در شهرستان باشد.
مؤلفه «نهادی و قانونی» شامل  0متغير بوده كه  00/001درصد از واريانس كل متغيرهتا را تبيتين كترده استت و
بهترتيب شامل نبود نظارت كافی ( )1/101كه بيشترين بارعاملی مؤلفهی نهادی و قتانونی را دارد .متغيتر بعتدی ،بتاال
بودن قيمت انرژی مصرفی ( ،)1/735صدور موافقت اصولی بدون هماهنگی و در نظر گرفتن ررفيت بخش كشاورزی
منطقه ( ،)1/175اخذ ماليات سنگين و عوارض از صنايع تبديلی و تکميلی ( ،)1/101آسيبپذير بتودن ايتن صتنايع در
برابر مشکالت و بحرانهای اقتصادی و رويارويی با تورم و مشکل تأمين مواد اوليه ( ،)1/101از جمله مهمترين موانع
نهادی و قانونی توسعه صنايع تبديلی را تشکيل میدهند .نظارت بيشتر و كم كتردن هزينته انترژی مصترفی ،صتدور
موافقت اصولی مرتب با اين نتو صتنايع و در نظتر گترفتن ررفيتت بختش كشتاورزی منطقته و همتاهنگی بيشتتر
سازمانهای ذيرب با اين صنايع میتواند مشکالت موجود جهت توسعه اين نو صنايع را مرتفع نمايد.
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مؤلفه «نهادهها و مواد اوليه» شامل  0متغير بوده كه  01/510درصد از واريانس كل متغيرها را تبيين كرده است و
بهترتيب شامل تأثير نوسان قيمت مواد اوليه در بازار ( )1/701كه بيشترين بارعاملی اين مؤلفته را بته ختود اختصتاص
داده است .متغير بعدی ،عدم تحويل محصول توس كشاورزان بته كارخانته بته دليتل بتاال بتودن محصتول در بتازار
( ،)1/703سختی تأمين لوازم بستهبندی متناسب با اين صنايع ( ،)1/101كمبود نيتروی انستانی متخصتص و آمتوزش
ديده ( ،)1/000كمبود مواد اوليه مصرفی در صنايع تبديلی و تکميلی ( )1/101مهمترين موانع نهادی در ايجاد و توسعه
صنايع مرتب با كشاورزی محسوب میگردند .دولت بايد نظارت خود را با همکاری استانداریهتا و مراجتع ذيترب در
جهت تثبيت قيمت محصول انجام دهد تا هم فروشندگان محصوالت كشاورزی ،محصوالت خود را به اين نو صنايع
تحويل دهند و هم باعث رشد اين صنايع گردند .تهيه بستهبندیهای متناسب با اين صتنايع متیتوانتد امتر بازاريتابی،
بازاررسانی ،فروش و درآمد بيشتر را برای اين صنايع را سبب گردد.
مؤلفه «فرهنگی و اجتماعی» شامل  0متغير بوده كه  01/101درصد از واريانس كل متغيرها را تبيين كرده است و
بهترتيب ارزش تلقینشتدن توليتد ( )1/101بيشتترين بتار عتاملی مؤلفتهی فرهنگتی و اجتمتاعی را دارد .پتس از آن
متغيرهای ،ترجيح دادن كاالهای خارجی به داخلی ( ،)1/017اولويت داللی نسبت به كار توليدی ( ،)1/007پايين بودن
تخصص ( )1/151و نبود آمار و اطالعات دقيتق و جريتان شتفاف اطالعتات دربتاره متواد اوليته توليتدی ( )1/100از
عمدهترين مشکالت و موانع فرهنگی و اجتماعی در سر راه صنايع هستند.
همچنين مؤلفه «فنی و تکنولوژيکی» شامل  1متغير میباشد كه  5/101درصد از واريانس كل متغيرهتا را تبيتين
كرده است و بهترتيب مشکل تعمير قطعات متناسب بتا ايتن صتنايع ( )1/751بيشتترين بتار عتاملی مؤلفتهی فنتی و
تکنولوژيکی را دارد .متغيرهای بعدی شامل ،مشکل مربو به واردات ماشين آالت ( ،)1/105قديمی بودن دستگاههای
توليدی ( ،)1/070مشکل فنی آاليندگی ( )1/135از عمدهترين موانع و مشکالت فنی و تکنولوژی هستند.
پيشنهادها
بر مبنای يافتههای اين تحقيق ،به منظور كاهش آثار موانع و مشکالت و ايجاد زمينه مناسب برای توسعه صتنايع
تبديلی و تکميلی در شهرستان ساری ،موارد زير پيشنهاد میگردد:
 .0جهت رفع مشکل تأمين مالی پيشنهاد میگردد از محل صندوق توسعه كشاورزی منابع
.0

مالی ويژهای برای صنايع تبديلی اختصاص يابد.

 .0پيشنهاد میگردد برای تأمين سوخت ارزان ،به واحدها يارانه انرژی داده شده و بخشی از ماليتات ايتن واحتدها
صرف يارانه انرژی آنها گردد.
 .3صدور موافقت اصولی بدون هماهنگی و در نظر گرفتن ررفيت بخش كشاورزی منطقه از جمله موانع در سطح
منطقه برای ايجاد و توسعه صنايع میباشد لذا پيشنهاد میگردد نظام مهندسی كشاورزی و منتابع طبيعتی بته عنتوان
مرجع نهايی جهت صدور موافقت اصولی برای صنايع تبديلی و تکميلی معرفی گردد.
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 .1با توجه به اينکه نبود نظارت كافی يکی از عوامل بازدارنتده ،مشتکالت و موانتع قتانونی و نهتادی در ايجتاد و
توسعه صنايع تبديلی و تکميلی كشاورزی است ،بنابراين پيشنهاد میگردد اتحاديه و يا تعاونی تخصصی بترای صتنايع
تبديلی و تکميلی تشکيل شده تا بتوان از طريق آن زمينه توسعه اين واحدها بيش از پيش فراهم گردد .با ايجتاد ايتن
تعاونیها مشکل تأمين مواد اوليه نيز مرتفع خواهد شد.
 .0با توجه به پايين بودن دانش فنی ،پيشنهاد میگردد دورههای مهارت آموزی برای تکنسينها برگزار شده و بته
صورت ساليانه اين دورهها بازآموزی شود.
منابع
احمديان ،م ،.قنبری ،ی ،.اصالنی سنگده ،ب .و عزيزی ،ح .0350 .شناسايی و تحليل عوامل مؤثر بر توستعهنيتافتگی
صنايع تبديلی و تکميلی در شهرستان مرودشت استان فارس .مجله پژوهش و برنامهريزی روستتايی-000 :)0(1 ،
.003
اسکری ،ا ،.بيون ،ا .و حسينی ،ا .0350 .بررسی و تبيين صنايع تبديلی و تکميلی بختش كشتاورزی در توستعه نتواحی
روستايی ،سومين كنفرانس علمی پژوهشی افقهای نوين در علوم جغرافيا و برنامه ريتزی معمتاری و شهرستازی
ايران ،انجمن توسعه و ترويج علوم و فنون بنيادين ،تهران.
اقبالی ،ج ،.كالنتری ،خ .و مطيعی ،ن .0351 .نقش صنايع تبتديلی و تکميلتی در توستعه كشتاورزی و امنيتت غتذايی
پايدار .سومين همايش ملی انجمنهای علمی دانشجويی رشتههای كشاورزی و منابع طبيعی ،پرديس كشاورزی و
منابع طبيعی دانشگاه تهران.
بزرگمهر ،. ،نعمتی ،ا ،.ربانی نسب ،ح ،.ياوری ،ا ،.قربانی ،م .و حيدری ،م .0350 .راهبردهای توسعه صنايع تبتديلی و
تکميلی باغی استان خراسان شمالی با استفاده از رويکرد تحليل عوامل استتراتژيک ( ،)SWOTنشتريه اقتصتاد و
توسعه كشاورزی.003 -013 :)0(07 ،
پوررمضان . ،و اكبری ،ز .0353 .اثرات ايجاد صنايع تبديلی و تکميلی بخش كشاورزی بر اقتصتاد روستتايی :بختش
مركزی شهرستان رشت .فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستايی دانشگاه خوارزمی.011-010 :)01(3 ،
شعبانعلی فمی ،ح .و محمدزاده نصرآبادی ،م .0351 .صنايع روستايی :انتشارات دانشگاه پيام نور تهران.
زنگی آبادی ،. ،فتحی . ،و ايزدی ،م .0351 .تحليل پراكنش فضايی صنايع تبديلی شهرستانهای استان اصفهان بتا
استفاده از روش ) ،(PIDIآمايش سرزمين.0-00 :)1(3 ،
ستتايت مؤسستته استتتاندارد و تحقيقتتات صتتنعتی ايتتران .قابتتل دسترستتی در ،www.isiri.ir :آختترين دستتتيابی:
.0351/7/73
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Abstract
Processing and complementary industries are industrial units which work on
producing and processing different agricultural products. The main purpose of this
study is to scrutinize the obstacles and problems of active processing and
complementary industrial units in the Sari County from the viewpoint of managers
witch is conducted by using a surveying method. The population of this study
contains one hundred and ninety two managers of active processing and
complementary industry units in the Sari County which received their work permits
from the “Jihad Keshavarzi” or the “Ministry of Industry, Mine and Trade” before
2014. The sampling method of this study is simple random sampling and the
sample size is one hundred and twenty two using the Morgan Table. Combining the
attributive study and survey method was used for gathering data and needed
information. For data analysis, descriptive statistical analysis and factor analysis
were used. The results of this research study showed that the five factors, i.e.
economic, institutional and legal, inputs and materials, cultural, social, technical
and technological, play a role with the percentage of 12.255, 11.22, 10.982, 10.614
and 9.82 as barriers and problems of conversion industries ,respectively. And as
such the obstacles and the problems of conversion and complementary industries in
the city of Sari were found.
Keywords: Obstacles and problems, Processing and complementary industries,
Rural industries, Sari county.
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