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 مقدمه

 شیافازا و اشتغال توسعه هایروش نیترمهم از یکی امروزه

 و یلیتباد عیصانا توساعه و جاادیا ،ییروساتا مناا،ق در درآمد

 باه یلايتکم و یلیتباد عیصنا  است کشاورزی بخش در یليتکم

 محصاولات آوریعمال و فارآوری باه که شودیم گفته یعیصنا

 رنادهيدربرگ تواننادیم ندهایفرآ نیا .پردازدیم کشاورزی مختلف

 عیااتوز و بناادیبسااته نگهااداری، ،ییايميشاا ،یکاایزيف راتييااتغ

 باا( 1531و فمی،  نصرآبادیمحمدزاده  )باشد کشاورزی داتيتول

 حاداقل باا سالم یغذاها مصري سمت به یجهان جامعه حرکت

 یاژهیااو گاااهیجا وهياام یهااا فااراورده ،یقنااد مااواد و یچرباا

 (2338 ،1روخا و نسونيلکیو )دارند

 و نباوده محادود عملکارد شیافازا به تنها یکشاورز ۀتوسع

 را افازوده ارزش دياتول و عاتیضا کاهش ،یفرآور و یبخشتنوع

 یفارا یکشااورز بخش که دارد ضرورت رونیا از .بردارد در زين

 آمااده دیاجد یهانقش یفایا یبرا را خود ،یشتيمع یکارکردها

-ینما غذا، تدارک نظام موفق عملکرد رایز   (2332 ،2کامار)کند

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

  شود شامل

 کیا باایتقر ران،یاا در ژهیو به توسعه حال در یکشورها در

 و یلیتباد عیصانا کمباود ليدل به یکشاورز محصولاتاز چهارم

 سااله پانج برنامه قانون 18 ماده توسعه در  رودیم هدر یليتکم

 یلیتباد عیصانا گساترش از تیاحما بار کشاور، توساعه چهارم

 یفرآور محصولات درصد که ینحو به یکشاورز بخش یليوتکم

 و افتاهی شیافازا موجاود وضاع برابار دو زانيام به حداقل شده

 دياتأک گردد، فراهم درصد 33 زانيم به عاتیضا کاهش موجبات

 وزارت یکشاورز بخش یليتکم و یلیتبد عیدفترصنا) است شده

                                                                                           
1- Wilkinson & Rocha  
2- Qamar 

 (1531یکشاورز جهاد

 یباغ مهم محصولات از خرما ،یکشاورز محصولات انيم در 

 محساوو ماا کشور یبرا کیاستراتژ محصولات از یکی و رانیا

 دياتول درصاد 15 و کشات ریاز ساطح درصد 19 حدود  شودیم

 جهااد وزارت آمارناماه   )اسات رانیاا باه مرباوط جهان یخرما

 اشاتغال در خرما  محصول تياهم به توجه با(  1531 ،یکشاورز

  ،یداخلا بازار در عرضه مازاد نيهمچن و کشور یريگرمس منا،ق

 خرماا نيهمچنا  دارد صاادرات در یمهما نقاش محصاول نیا

 یکشااورز بخاش یسانت یصاادرات یکالا کی عنوان به همواره

 آماار نیآخر براسا   است بوده گذاراناستيس توجه مورد ران،یا

 باا رانیاا از خرماا اناواع صاادرات 1533 ساال در رانیا گمرک

 191 از شيبا باه 1583 ساال باه نسابت یدرصد 9/19شیافزا

 یدرصاد 3/2 رشاد باا زانيم نیا وزن  است دهيرس دلار ونيليم

 پاور،خااتون و یخضار) اسات شاده زارشگ تن هزار 122حدود

1531  ) 

 رایز است، ینیکارآفر ،ییروستا توسعه در مؤثر عوامل از یکی

 و اشاتغال ایجااد و دیجد یهافرصت خلق با تواندیم ینیکارآفر

 روساتاها یشتيمع و یاقتصاد وضع بهبود در یمؤثر نقش درآمد

 کارکردهاای تارینمهام(  1538 ،یتمار یمحماد) باشد داشته

 از جلاوگيری به توانمی روستایی منا،ق در ییروستا ینیکارآفر

 در مهمی نقش که نمود اشاره جمعيت ثبات و روستایی مهاجرت

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

 نياز روساتاها کاه است جهت آن از کارآفرینی مقوله به پرداختن

 هستند نشده شفک و جدید هایفرصت از مملو شهرها، همچون

 مزایای تواندمی هافرصت این از موقع به برداریبهره و کشف که

 برای زمينه و آورد همراه به روستایيان برای چشمگيری اقتصادی

 و زاده،بيا ) شاود  آمااده متوازن توسعه و پایدار اشتغال تحقق

                                                                                           
5- Deller et al 

https://www.gisoom.com/search/book/author-357200/پدیدآورنده-مهناز-محمدزاده-نصرآبادی/
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 یبررسا جهات لاذا(  1531همکااران، و بيژنای ؛ 1532 لشگرآرا،

 به یستیبا عتاًي،ب ینیکارآفر و یليتکم و یلیتبد عیصنا نيب رابطه

 از پرداختاه، دهنده ليتشک گوناگون عوامل یهاشاخص یبررس

 "آنکاه از اسات عباارت شاود،مای مطارس کاه پرسشای رو این

 در خرما یليتکم و یلیتبد عیصنا توسعه یبرا مناس  یراهبردها

  کدامند ینیکارآفر کردیرو با ییروستا منا،ق

 تاأثير تحات یاجتمااع مهام دهیپد کی عنوان به ینیکارآفر

 را یاقتصاد طیشرا نظرانصاح  یبرخ دارد قرار یمختلف عوامل

 یاصال یرويان ینیکارآفر که معتقدند و دانسته ینیکارآفر موج 

 ديتول و رشد ،ینوآور رييتغ و است شده محسوو یاقتصاد توسعه

  دارد همراه به را خدمات

قاانون  "(، در تحقيقی با عنوان1535اسکندری و همکاران )

توجه به تایياد  "قيمت واحد یکپارچگی در بازارهای جهانی خرما

قانون قيمت واحد در بازارهای جهانی خرما و وجود ارتبااط بلناد 

های جهانی خرما و قيمت صادراتی در بازارهاای مدت بين قيمت

ر حماایتی صادراتی ایران و جایگاه ایران در این بازار بااتخاذ تدابي

بندی های تجاری، بهبود کيفی محصول و بستهدر زمينه سياست

مناس  تعيين بازارهای مناس  و بالقوه و بالفعل موقعيت خرمای 

ایران در بلند مدت حفظ خواهد شد  نوعی رهبری قيمات بارای 

 خرمای ایران لازم است 

 باودن( ناامطلوو الاف: شودیم شاملرا  ینوآورکه  یعوامل

 یهاافرصت جادیا( و ،یاقتصاد و یفن مشکلات وجودو  طیشرا

 یپژوهشا یهاتيفعال شیافزا(  ) ؛یعلم دانش در یفناور دیجد

  یبارا یرسام رياغ یهااتيفعال در یريادگی پروسه( د توسعه،و 

 (2319، 1)گانذر و همکاران انیمشتر یازهاين ساختن برآورده

کاه  نشان دادناد یپژوهش در( 1531) همکاران و پوررمضان

 روساتاها، اقتصااد تیادرتقو  یلايتکم و یلیتباد عیصنا استقرار

 کشاورزی یاراض حفظ نيهمچن و داتيتول تنوع و سطح شیافزا

                                                                                           
1- Ganzer 

    باشد یم دارییمعن و مثبت اثرات دارای ییروستا منظر و

نشاان داد  قيتحق جینتا ،(1535) یادرانيال ییکدخدا و یدلور

 منظار از یابیاازارب کیامتر نيبا یميمساتق و مثبات رابطاهکه 

 وجاود یمشاتر باا ارتباط تیریمد هدي تحقق زانيم و ینوآور

  دارد

 عناوان تحات» یامقالااه در( 1583) همکااران و یرضاوان

 توسعه ندیفرا در انیيروستا ینیکارآفر یهانهيزم ليتحل و یبررس

 نهيزم یهاکه شاخص نمود مشخص قيتحق نیا جینتا   «ینواح

 کام یلايخ و کم حدود در صد در 5/95 هک انیيروستا ینیکارآفر

 دیجد کار خود یزندگ ،ول در انیيروستا درصد 5/23 و باشدیم

  اندداشته کم حد در یابتکار و

 و تناوع ایجااد لزوم یتحقيق در( 1531) همایونپور و یحسين

 تجااارت باار تاکيااد اهمياات و یصااادرات محصااولات در ینااوآور

 یاک یگيارشاکل زماهلا و دانسته مهم را یکشاورز محصولات

 پایاه بار متناس  یهاسياست اتخاذ را، یکشاورز توانمند بخش

  برشمردند آن مهم عوامل تشخيص و یشناسای

 صيتشااخ م،يتاا ليتشااک( 1588) همکاااران و یاسااد یبناا

 وام، ارتبا،اات، و نقال و حمال و یفنا یهاامهارت و هافرصت

 ییروسااتا ینیکااارآفر بااا یاموزشاا یهاااکارگاااه بااه یدسترساا

  دارند یمبستگه

بندی ای فواید بسته( در مطالعه1588آبادی و همکاران )علی 

هوشمند حفظ سلامت غذا و جلوگيری از فساد محصول، افزایش 

کنناده از ساابقه های بارز محصول، آگاه سااختن مصاريویژگی

بندی و عدم وجود نشتی نگهدار ی محصول، تضمين بودن بسته

لااوگيری از تقلباای بااودن و تضاامين اصاال بااودن محصااول و ج

 محصول را مورد تایيد قرا دادند 

 از استفاده که داد نشان جینتا یادرمطالعه (2311)  2یجابوراب

 و دارد یهمبساتگ یناوآور عملکارد بهباود باا ا،لاعات یفناور

                                                                                           
2- Jabbouriab 
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 ،یساازمان فرهنا  تعامال، ارتبا،اات، م،يتا ،یکاار یندهایفرآ

  باشدیم تيخلاق و ینوآور در یاصل عوامل ،یرهبر

 عناوان به نخل درختان تيالق یروستا (2319)  1یموسل-ال

 خانوارهاا یاريبسا  انادشده شناخته روستا در یاقتصاد منبع کی

 هستند انیيروستا یبرا مهم یاقتصاد منابع و دارند نخل درختان

 باه رو نخال یفاراور محصاولات باه ازين یمحل  منابع وجود با

 یلايتکم و یلیتباد عیصانا در ینایآفر باز به ازين و است شیافزا

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

 یهااایژگاایوماننااد  یرهاااييمتغ بااا قااایافر غاارو یزکشاااور

 لات،يتساه به یدسترس ق،يتحق در مشارکت ،ینوآور یروانشناخت

 در یگاذار اشاتراک ،یگاذارهیسارما ،یناوآور در تيجنس تأثير

 دارد  ميمستق رابطه ینوآور یابیارز و نظارت دانش،

-شيپا مادل ليتحل عنوان با یپژوهش در(،  2313) 5یعمان

 یهاافارآورده یلیتباد عیصانا تیریمد در ینوآور تیریمد ینيب

-تيمساائول رقاباات، درآمااد، یرهااايمتغ  نمااود انيااب ،یداماا

 نگارش و آموزش سطح ت،يخلاق به لیتما ،یریپذسکی،ریریپذ

 تیریماد تيوضاع بهباود در یثرماؤ و مثبات نقاش ینوآور به

 رشیپاذ زانيام ،( 2311) 1همکاران و دجوان کننديم فایا ینوآور

 باا کشااورزان در هیاجرين در خرما محصولات یفراور در ینواور

 یهااروش و باود کمتار زناان و تارنیيپا لاتيتحص و کم درآمد

 یجهان یاستاندارها از ترنیيپا و ییابتدا خرما محصولات یفراور

 یمحصولات با تکنولاوژ ی( برا2319)  3و همکاران تران   است

و  یمناس  در بحا  معرفا یمناس  از بسته بند یبالا نام تجار

( 2319) 1مونيسابرخاوردار اسات   یشاتريب تياز اهم یابیبازار

 یتواند به ،ور قابل تاوجهیم یبا نام تجار یگذار هیبازده سرما

                                                                                           
1- EL-Mously 

2- D. Sparrowa 

5- Ommani 

1- O-Adejuwon et al 

3- Truong et al 

1- Simon(Tsai) 

 یغاذا ریتصاو مانناد یسازبرند در یرسازی  تصوابدی شیرا افزا

رابطاه  سامیتور یگردشاگر یرفتاار یخواسته ها یرو  یمحل

 دارد  یدار یمعن

 تيفيها بالابردن کنهیرا در کاهش هز ی( نوآور2311) 9گومز

و  یالمللاانيباا یقاادرت رقاباات در بازارهااا شیمحصااول و افاازا

مااوزش مسااتمر و آو  یماادار یرا در مشااتر ینااوآور یاسااتراتژ

  دادند قرار دیيتا مورد ا،لاعات ردبازخو و انیجر

کاه توساط توساط افاراد  یقند، زمان دي( تول2311) 8نليمارت

 ییاز عوامل توسعه روستا یکیشود  یم یفراور لیدر برز یمحل

 وشده است موتور محرکه در توسعه  لیسائولو پوئلو برز التیدر ا

هاا و  رساختیو توسعه ز یفرصت ها، خدمات عموم جادیباع  ا

است  اگرچه اثارات   شده یرت موفق در محصولات کشاورزتجا

( 2313) 3رن و همکااران  اسات داشاته همراه به یطيمح ستیز

-و هام تاأثيرقابليت تحقيق و توسعه در بازاریابی بين المللای و 

 افزایی نوآوری در بازاریابی در شرکت هاای کوچاک و متوساط

) 13(SMEدر بحا  گاذاری در ناوآوری ها در چين تنها سرمایه

با گسترش صاادرات و بدسات آوردن  (R&D) تحقيق و توسعه

 یهااافتهی بازارهای بين المللی رابطه مستقيم و معنی داری دارد 

 15(، ناواز2313) 12ابامايساات(، 2338)11پااروت و یروما قاتيتحق

 ساطح باودن نیيپاا جملاه از یعوامل که دهدیم نشان(، 2333)

 از یاهیسارما عتبااراتا باه دشاوار یدسترسا ،ینوآور و سکیر

 یسااودآور بااودن نيپااائ ،یخصوصاا و یدولتاا ینمادهااا یسااو

 توسااط یمااال هیساارما انتقااال روسااتا، در یاقتصاااد یتهااايفعال

 روستا، در مناس  یکیزيف یهارساختیز نبود شمر، به انيروستائ

 در مادرن زاتياتجه باودن نيپاائ شاهر، به انیيروستا مهاجرت
                                                                                           
9- Gümüş  
8- Martinelli  
3- Ren     
13-  small and medium-sized enterprises 

11- Roomi and Parrott 
12- Sathiabama 
15- Nawaz 
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 و هاااستيس نبودن مناس  ولات،محص یابیبازار مشکلات روستا،

 یمقطعا یهادوره ،یبانک یهااستيس و یدولت و یسازمان نيقوان

 مواناع نیتارمهام از یریپذسکیر توان عدم ،ینیکارآفر آموزش

  باشندیم ییروستا ینواح در اشتغال و ینیکارآفر توسعه

 

 یکشاورز نیکارآفر و ییروستا ینیکارآفر مفهوم

 نگاری آیناده شيوة یک با که است یکس کارآفرین، کشاورز

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

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

 و ناوآوری پاذیری،مخا،ره قدرت همراه به پذیرتحول شخصيتی

 و بهتارین کشاف و ارزیاابی شناسایی، به بالا، سطوس در خلاقيت

 اساا  بار ورزیده، مبادرت بازار و اقتصادی های قعيتمو آخرین

 مکاانی، حقاوق رعایات و بيرونای هاایراهنمایی با و خود نبوغ

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

 ویژگای از  پاردازدمای کشااورزی بالفعال و باالقوه های فرصت

 پايش در مسائله حال برای که است روشی کشاورز، کارآفرینان

 ابتادا خلاقاناه، حلای راه به رسيدن برای ها،آن باور به گيرند؛می

  شاود تعریاف و شناخته واقعی مسئلۀ یا اصلی مشکل است لازم

 کشااورزی بخاش در موفاق کاارآفرینی کاه داشت نظر در باید

 و صانعت بخاش باا ناگسساتنی پيوناد مستلزم روستایی منا،ق

 ميان که است، شاورزیک شدن صنعتی سخن، دیگر به و خدمات

 را پساين و پيشاين هاایارتبااط کشاورزی و صنعت یهابخش

 گارو در هابخش این از کدام هر توسعۀ واقع، در  کندمی نهادینه

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

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

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

 هاتخصص بيشتر که چرا یابد، توسعه خدمات بخش نيز سرانجام

 حاال در کشاورهای در افاراد اجتمااعی و فاردی هایمهارت و

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

 روساتایی ریزبرنامه اقتصاددانان جمله از ریزانبرنامه امروزه،

 باه گارایش بارای روساتایيان تشویق که اندرسيده نتيجه بدین

 راهبارد تارینمناس  کارآفرینی شيوة به خانگی تجاری کارهای

 در اقتصاادی مشاکلات ویاژهباه هااچاالش به پاسخگویی برای

 عیصاانا(  1583 همکاااران، و یافتخااار)اساات روسااتایی منااا،ق

 داده هبودب را ییروستا یخانوارها درامد شیافزا یليتکم و یلیتبد

 ساهم اشاتغال شیافازا و ییروساتا مناا،ق شادن یصنعت در و

 (   2313 ،1همکاران و یاحمد) دارد ییبسزا

 که خرما یليتکم و یلیتبد عیصنا از یبيترک مدل 1 شکل در

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

نشاان  شادبایما شده یفراور محصولات و یبندبسته ،یابیبازار

-یمشاتر و گاذاریقيمات راهبردهاای اینجا در داده شده است 

 یفاراور محصاولات و یبرندسااز و یبندبسته غات،يتبل ،یمدار

  است شده تقسيم یليتکم و یلیتبد عیصنا در شده
 

 هاروش و مواد

 یلايتحل-یفيتوص اتيفرض و اهداي به توجه با پژوهش نیا

 قياتحق نیا در  باشدیم ینظرسنج نوع از ،یشیمايپ آن روش و

 جهاد اداره و یبازرگان اتاق آمار ،بق ،یبررس مورد مسئله توجه با

 و یبندبسته ،یابیبازار نهيزم در نفر 233 کرمان استان یکشاورز

 نموناه حجام  باشاندیکاارمباه مشغول خرما محصولات یفراور

 پاژوهش نیاا در کاه د،یاگرد محاسبه کوکران فرمول براسا 

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

 باا ابتادا در ،یرونايب و یدرون کیاستراتژ عوامل نييتع برای  اند

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

 به ییپاسخگو منظور به دیگرد ضعف نقاط و قوت نقاط دها،یتهد

 کاه سااخت حققم یپرسشنامه موردنظر، اهداي ق،يتحق مسئله

 في، صورت به( سن) یشخص یهایژگیو جز به سؤالات یهمگ

 هیاگو 51 تعاداد پرسشنامه نیا و  شدند مطرس یازيامت 23کرتيل

 ساابقه کاه یافاراد باا پرسشنامه 23 ییروا یبررس یبرا داشت،

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

                                                                                           
1 Ahmadi et al 

2 - Likert  
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 نیتادو از پا،  شاد تاهگرف بهاره پرسشانامه لياتکم و نیتدو

 و گرفت قرار قيتحق گروه نظر ریز یضرور اصلاحات پرسشنامه،

   شد اعمال موردنظر اصلاحات و یآور جمع آنان نظرات نقطه

 

 

 
 قیتحق ینظر مدل. 1شکل
 قيتحق یهاافتهی: منبع

 

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

 باا یلايتکم و یلیتباد عیصانا توساعه یراهبردهاا یبررس یبرا

-یبررس به توجه با نخست،  است شده استفاده ینیکارآفر کردیرو

 ناحياه، خاارجی محيط و داخلی محيط روی گرفته صورت یها

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

 یفاراور عیصانا صااحبان از نظرخواهی با سپ، (  2)جدول  شد

 صورت هاآن دهی وزن خرما یابیبازار ،یبندبسته صاحبان خرما،

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

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

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

 ردماو منطقاۀ روساتایی کشاورزی کارآفرینی با ارتباط در موجود

   شد انجام راهبردها ارائۀ مطالعه،

 

 نتایج

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

 یبنادبساته و یلايتکم و یلیديت عیصنا یهاکارگاه کارکنان نفر

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

 درصد 8/51 ، 13-53 یسن یگروهها نفردر12  یفراوان ای درصد

 21 یفراوان با درصد 8/11 و 33-13 یسن گروه در 39 یفراوان با

  گاروه  در نفر 2 یفراوان با درصد 2/3 ،13-33 یسن گروه در نفر

  اند داشته قرار83 -93 یسن

 باا مرتبط یهامؤلفه فهرست هيته از پ، حاضر پژوهش در

 عوامل  گروه دو در هامؤلفه نیا مجموعه ها،آن شیپالا و اشتغال

 مراحال  انجاام یبارا د انشده یبند،بقه یخارج عامل و یداخل

 ،ینیکاارآفر توساعه یهاایاستراتژ جهت  SWOTمدل مختلف

 از کیا هار باه کارشنا  یهاپاسر مجموعه)هياول  یضر ابتدا

  یضار ،)هاافرصات و دهایاتمد نيهمچن و ضعف و قوت نقاط

 چهارگانه عوامل اطنق از کی هر هياول  یضر با است برابر) هیثانو

 و رتباه ،)عامال هر یازهايامت مجموع بر ميتقس SWOT مدل

 آن رتباه ضربدر مؤلفه هر هیثانو  یضر با است برابریی )نها وزن

 یداخلا عوامال گاروه دو در واقاع یهاا مؤلفه از کیهر(  مؤلفه

 که ،)هافرصت و دهایتمد( ی خارج عوامل و (ضعف و قوت نقاط)
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   دیگرد محاسبه بود شناسانکار نظرات بر یمبتن

 

 خرما یلیتکم و یلیتبد عیصنا نانیکارآفر یسن یهایژگیو  .1 جدول

 یتجمع درصد                                درصد)نفر(                              یفراوان)سال(                                    یسن گروه

23-23                                                    23                                          3/12                                   3/12 
53-53                                                    12                                          1/29                                     13 
13-13                                                    39                                          8/51                                    8/91 
33-33                                                    21                                          8/11                                    1/35 
13-13                                                     8                                            2/3                                     8/38 
93-93                                                     2                                            2/1                                      133 

 1 33                                           133                                                      جمع
 قیتحق یهاافتهی:ماخذ

 

 دهاراهبر تعیین چگونگی و SWOT ماتریس  .2 جدول

 (W) هاضعف فهرست (S) ها قوت فهرست  Sضعف نقاط

 یتهاجم یاستراتژ SO راهبرد (O) ها فرصت فهرست
 WOراهبرد

 کارانه محافظه یاستراتژ

 یرقابت یاستراتژ ST راهبرد (T) دهایتهد فهرست
 WTراهبرد
 یتدافع یاستراتژ

 1533 ،یالماس: منبع  

 

 ديدهاته و هافرصت و ضعف، و قوت نقاط تحليل

 مطالعاه ماورد منطقاۀ در هاییافته اسا  بر مرحله، این در

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

 و شناساایی خاارجی تهدیاد هفت برابر در خارجی فرصت هشت

 اقادام و موقعيت ارزیابی مدل اسا  بر و شد؛ ارائه بررسی، برای

 صورت به مدل این پذیرفت انجام مسئله بندی صورت راهبردی،

 محاور و"X"  افقای محاور دارای "دو در دو" مااتری، یاک

 بيرونی و درونی بعد دو نشانگر ترتي ، به که است "Y" یعمود

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

 مشاخص چهارگاناه هاای موقعيت از یکی در یليتکم و یلیتبد

 نظار از یلايتکم و یلیتبد عیاصن وضعيت جایگاه به بسته و شده

 رقاابتی، تهااجمی، راهبارد چهاار و ترکي  آنها نظرات ها،نمونه

  (1،5،2 شکل) است شده پيشنهاد تدافعی و کارانه،محافظه

 

 خرما یفراور عيصنا صاحبان

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

 یهاامؤلفه ما،خر یفراور عیصنا صاحبان دیدگاه از که داد نشان

 عیصنا ،یداخل مصري صادرات،) براسا   ها باغ کيتفک  عدم"

 باا "خرماا یفاراور محصاولات با ییآشنا عدم" "(خرما یفراور

 یبارا یداخلا ضاعف نقاط ترینمهم 28/3 معادل یوزن نيانگيم

 " مؤلفاه دو مقابال در  انادباوده یلايتکم یلیتبد عیصنا توسعه

 و یلیتباد عیصانا در یناواور یهااناهيزم در تحاول به ميتصم

 یانگيام "مااهر یانساان یروين "31/3 یوزن یانگيم با"یليتکم

 عیصنا توسعۀ برای قوت نقاط ميان در اهميت بالاترین32/3 یوزن

 محايط  انادداده اختصااب خود به را منطقه در یليتکم یلیتبد

 ناانیکارآفر یبارا یماال یهاا مشاوق جادیا " مؤلفه دو خارجی

 مجهاز یها سردخانه جود " و 18/3 یوزن نيانگيم اب "ییروستا

 فرصات نیمهمتار و 51/3یوزنا نيانگيام باا "یکاف اندازه به و

 "مؤلفاه مقابل در و یليتکم و یلیتبد عیصنا توسعه یبرا یخارج

 یوزنا نيانگيام با " ،یبندبسته نهيزم در مناس  یتکنولوژ نبود
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 وکار کس  یژاسترات با یتکنولوژ کردن تیریمد عدم " و 53/3

 یبارا یبيرونا یهاا تهدیاد ترینمهم  22/3 یوزن نيانگيم با "

  است بوده بم شهرستان یليتکم و یلیتبد عیصنا توسعه

 

 خرما یبند بسته صاحبان

  شاايوة بااه هاااداده تحلياال و شااده آوری جمااع ا،لاعااات

SWOTیهاامؤلفاه خرماا، یبنادبساته دیدگاه از که داد نشان 

 زیربناای نباودن" و"یبند بسته نینو یا وهيش با ییآشنا عدم"

 ینساب وزن با "فيزیکی ارتبا،ات و نقل و حمل: مناس  کالبدی

 عیصانا توساعه یبارا یداخلا ضعف نقاط ترینمهم 11/3 مشابه

   اندبوده یبند بسته در یليتکم یلیتبد

 

 (فضع)نقاط  خرما یفراور عیصاحبان صنا یداخل عوامل لیتحل و هیتجز جینتا .9جدول 

SWOT 
 

 خرما یفراور عیصنا صاحبان

 هاتیالو
 هاوزن نیانگیم هاوزن مجوعه

رت

 به
 یینها وزن

اط
نق

 
ف
ضع

(
W) 

 

W1 =1 / 28 2 / 11 113 (خرما یفراور عیصنا ،یداخل مصري صادرات،) سا  برا  ها باغ کيتفک  عدم 

=W21 / 28 2 / 11 113 خرما یفراور محصولات با ییآشنا عدم 

W3=5 21/3 2 / 15 113 یبند بسته نینو یا وهيش با ییآشنا معد 

=W45 / 21 2 / 15 113 ینوآور و یفن دانش در یآگاه و سواد عدم 

W5=5 / 21 2 / 12 115 یابیبازار با ییآشنا عدم 

W6=5 / 21 2 / 12 112 ینوآور در ابهام تحمل عدم و نیيپا یریپذ سکیر 

=W71 / 11 1 / 11 153 فيزیکی ارتبا،ات و نقل و حمل:  اس من کالبدی زیربنای نبودن 

W8=1 / 11 1 / 11 125 انیيروستا نامناس  یتگینقد و یمال طیشرا 

  98/1  1 1193 جمع

 

 

 (قوت)نقاط خرما یفراور عیصنا صاحبان یداخل عوامل لیتحل و هیتجز جینتا .4جدول

SWOT 
 

 خرما یفراور عیصنا صاحبان

 هاتیالو
 هاوزن نیانگیم هاوزن همجوع

رت

 به
 یینها وزن

اط
نق

 
ت
قو

(
S) 

 

=S11 / 31 1 3/ 11 133 یليتکم و یلیتبد عیصنا در ینواور یها-نهيزم در تحول به ميتصم 

=S25 12/3 1 3/ 15 132 نخلداران انيم ارتباط و یساز ميت در یمحل تيظرف 

=S35 53/3 5 3/ 15 133 خرما تنوع و مناس  کيفيت 

=S45 53/3 5 3/ 15 113 نخلداران انيم در نفوذ با و یمحل رهبران وجود 

=S52 32/3 1 3/ 15 115 ماهر یانسان یروين 

=S6 1 51/3 5 3/ 12 153 ینوآور در یبوم فرهن 

=S71 51/3 5 3/ 12 152 ینوآور نهيزم در یريادگی یبرا زهيانگ 

=S83 55/3 5 3/ 11 128 محصولات مهيب با ییآشنا 

  18/5  1 1111 جمع
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 (هافرصتخرما)نقاط  یفراور عیصاحبان صنا یخارج عوامل لیتحل و هیتجز جینتا . .5جدول

SWOT 
 

 خرما یفراور عیصنا صاحبان

 هاتیالو
 هاوزن نیانگیم هاوزن مجوعه

رت

 به
 یینها وزن

اط
نق

 
ت
ص
فر

 
ها

(O 

 O11 3/ 18 1 19/3 119 ییروستا نانیکارآفر یبرا یمال یها مشوق جادیا 

 O2خرما یليتکم و یلیتبد عیصنا بخش تحول در مدت بلند یگذار هیسرما 
 

135 11/3 2 52/3 5 

O3 1 53/3 5 13/3 111 یبا فرهن  بوم یکردن تکنولوژ تیریمد 

 O53 13/3 1 13/3 131 خرما دیجد محصولات یبرا دیجد یبازارها وجود 

 O62 51/3 5 15/3 155 یکاف اندازه به و مجهز یها سردخانه وجود 

 O71 15/3 1 15/3 121 ییروستا ینیکارآفر یبرا مشاوره و یجیترو مراکز وجود 

 O89 11/3 1 11/3 139 ییروستا ینیکارآفر در ها جشنواره و ها شیهما و ها جلسه یبرگزار 

  33/2  1 389 جمع

 

 (دهایتهد)نقاط خرما یفراور عیصنا نصاحبا یخارج عوامل لیتحل و هیتجز جینتا  .6جدول

SWOT 
 

 خرما یفراور عیصنا صاحبان

 هاتیالو
 هاوزن نیانگیم هاوزن مجوعه

رت

 به
 یینها وزن

اط
نق

 
هد
ت

ی
ها
د
(

T) 

T1 1 53/3 5 15/3 138 محصولات یفراور ،یبندبسته نهيزم در مناس  یتکنولوژ نبود 

 T21 15/3 1 15/3 132 وکار کس  یاستراتژ با یتکنولوژ کردن تیریمد  عدم 

 T31 15/3 1 15/3 131  نخلداران با صنعت بخش ارتباط عدم 

 T42 21/3 2 12/3 115 دهيچيپ یادار قانون و یبروکراس 

 T52 21/3 2 3/ 12 112 ملی و ای منطقه سطح در اعتبارات و درآمدها نامناس  توزیع 

 T65 22/3 2 11/3 158 ینوآور ینرسیا و ینوآور در ییستایا تفکر ،رز 

T7 3 11/3 1 11/3 152 خرما یليتکم و یلیتبد عیصنا ینوآور بخش در تجربه با رانیمد نبود 

  11/1 25/1 1 1131 جمع 

 

 
 شده یفراور محصولات درSWOT ییاجرا تیالو و هایاستراتژ سیماتر .2 شکل
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 )نقاط ضعف( خرما یبند بسته صاحبان یداخل عوامل لیتحل و هیتجز جینتا . .7 جدول

SWOT 
 

 خرما یفراور عیصنا صاحبان

 هاتیالو
 هاوزن نیانگیم هاوزن مجوعه

رت

 به
 یینها وزن

اط
نق

 
ف
ضع

(
W) 

 

W1 1 28/3 2 11/3 133 یبندبسته نینو یاوهيش با ییآشنا عدم 

 W22 28/3 2 11/3 181 فيزیکی ارتبا،ات و نقل و حمل: مناس  کالبدی زیربنای نبودن 

 W32 28/3 2 11/3 181 (خرما یفراور عیصنا ،یداخل مصري صادرات،) براسا  هاباغ کيتفک عدم 

W4 2 15/3 1 15/3 183 یابیبازار با ییآشنا عدم 

 W52 15/3 1 15/3 181 ینوآور و یفن دانش در یآگاه و سواد عدم 

 W65 12/3 1 12/3 191 ینوآور در ابهام تحمل عدم و نیيپا یریپذسکیر 

W7 5 12/3 1 12/3 111 خرما یفراور محصولات با ییآشنا عدم 

 W81 12/3 1 12/3 135 انیيروستا نامناس  یتگینقد و یمال طیشرا 

 1151 جمع 
1 
 

 11/1  

 

 )نقاط قوت( خرما یبند بسته صاحبان یداخل عوامل لیتحل و هیتجز جینتا .1جدول

SWOT 
 

 اخرم یفراور عیصنا صاحبان
 هاتیالو

 یینها وزن هیرت هاوزن نیانگیم هاوزن مجوعه

اط
نق

 
ت
قو

(
S) 

 

 S11 12/3 5 11/3 233 یليتکم و یلیتبد عیصنا در ینواور یهانهيزم در تحول به ميتصم 

 S21 12/3 5 11/3 233 ماهر یانسان یروين 

S3 2 21/3 2 15/3 133 خرما تنوع و مناس  کيفيت 

 S45 15/3 1 15/3 181 نخلداران انيم در نفوذ با و یمحل رهبران وجود 

 S51 12/3 1 12/3 191 ینوآور نهيزم در یريادگی یبرا زهيانگ 

 S6 3 12/3 1 12/3 118 ینوآور در یبوم فرهن 

 S71 11/3 1 11/3 133 نخلداران انيم ارتباط و یساز ميت در یمحل تيظرف 

S8 9 13/3 1 13/3 131 محصولات مهيب با ییآشنا 

  18/1  1 1113 جمع 

 

 (دهایتهد نقاط) خرما یبند بسته صاحبان یخارج عوامل لیتحل و هیتجز جینتا .3جدول

SWOT 
 

 خرما یبند بسته عیصنا صاحبان

 هاتیالو
 هاوزن نیانگیم  ها وزن مجوعه

رت

 به
 یینها وزن

اط
نق

 
هد
ت

ی
ها
د
(

T) 

 

 T11 13/3 5 13/3 131 محصولات یفراور ،یندببسته نهيزم در مناس  یتکنولوژ نبود 

 T22 5/3 2 13/3 183 خرما یليتکم و یلیتبد عیصنا ینوآور بخش در تجربه با رانیمد نبود 

 T35 13/3 1 13/3 181 نخلداران با صنعت بخش ارتباط عدم 

 T41 11/3 1 11/3 183 دهيچيپ یادار قانون و یبروکراس 

 T51 11/3 1 11/3 193 ملی و ای منطقه سطح در اعتبارات و درآمدها نامناس  توزیع 

 T63 15/3 1 15/3 113 ینوآور ینرسیا و ینوآور در ییستایا تفکر ،رز 

 T715/3 1 15/3 112  وکار کس  یاستراتژ با یتکنولوژ کردن تیریمد عدم 

  11/1  1 1235 جمع
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 (هافرصت نقاط) خرما یبندبسته نصاحبا یخارج عوامل لیتحل و هیتجز جینتا  .11 جدول

SWOT 
 

 یبند بسته عیصاحبان صنا

 هاتیالو
 هاوزن نیانگیم هامجوعه وزن

رت

 به
 یینها وزن

 O1 1 11/3 1 11/3 231 یمجهز و به اندازه کاف یوجود سردخانه ها 

ها)
ت 
ص
فر
ط 
نقا

O) 

 

O2 2 13/3 5 13/3 132 رماخ یليتکم و یلیتبد عیصنا بخش تحول در مدت بلند یگذار هیسرما 

 O31 5/3 2 13/3 188 خرما دیجد محصولات یبرا دیجد یوجود بازارها 

 O45 5/3 2 13/3 181 یبوم فرهن  با یتکنولوژ کردن ربتیمد 

 O53 28/3 2 11/3 191 ییروستا نانیکارآفر یبرا یمال یها مشوق جادیا 

 O61 15/3 1 15/3 111 ییروستا ینیکارآفر یبرا مشاوره و یجیوجود مراکز ترو 

O7 9 11/3 1 11/3 133 ییروستا ینیکارآفر در ها جشنواره و ها شیجلسه ها و هما یبرگزار 

 O85 55/3 5 11/3 113 خرما تنوع و مناس  تيفيک 

 1235 1  31/2  

 

 
 خرما یبندبسته درSWOT ییاجرا تیالو و هایاستراتژ سیماتر .9 شکل

 

 (هاضعف نقاط) خرما یابیبازار یداخل عوامل لیتحل و هیتجز جینتا  .11جدول

SWOT 

   خرما یابیبازار صاحبان
-تیالو         

 ها
-وزن مجوعه

 ها

-وزن نینگمیا  

 ها

رت

 به

 وزن

 یینها

 W1 1 52/3 2 11/3 139 (یمدار یمشتر ،یبرندساز ،یمتگذاريق)یابیبازار با ییآشنا عدم 

ط
قا

ن
 

ف
ضع

(
W) 

 

W2 2 28/3 2 11/3 193 فيزیکی ارتبا،ات و نقل و حمل:  مناس  کالبدی زیربنای نبودن 

W3 5 11/3 1 11/3 193 ینوآور در ابهام تحمل عدم و نیيپا یریپذ سکیر 

W4 5 15/3 1 15/3 113 یبرندساز و یبند بسته نینو یا وهيش با ییآشنا عدم 

W5 1 15/3 1 15/3 139 ینوآور و یفن دانش در یآگاه و سواد عدم 

 W6یفراور عیصنا ،یداخل مصري صادرات، )براسا   ها باغ کيتفک عدم 
 (خرما

132 12/3 1 12/3 3 

 W73 12/3 1 12/3 132 خرما یفراور محصولات با ییآشنا عدم 

 W81 12/3 1 12/3 118 انیيروستا نامناس  یتگینقد و یمال طیشرا 

 1235 1  51/1  
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 (هاقوت نقاط) خرما یابیبازار یداخل عوامل لیتحل و هیزتج جینتا  .12 جدول

SWOT 

 

 خرما یابیبازار صاحبان

 هاتیالو
 هاوزن نیانگیم هاوزن مجوعه

رت

 به
 یینها مزن

 S1 1 13/3 5 13/3 131 نخلداران انيم ارتباط و یساز ميت در یمحل تيظرف 

اط
نق

 
ت
قو

(
S) 

 

 S22 13/3 1 13/3 189 ماهر یانسان یروين 

 S35 13/3 1 13/3 182 خرما تنوع و مناس  کيفيت 

 S41 11/3 1 11/3 191 نخلداران انيم در نفوذ با و یمحل رهبران وجود 

 S53 15/3 1 15/3 193 ینوآور نهيزم در یريادگی یبرا زهيانگ 

 S6 3 15/3 1 15/3 113 ینوآور در یبوم فرهن 

S7 1 12/3 1 12/3 139 یليتکم و یلیتبد عیصنا در ینواور یها-نهيزم در تحول به ميتصم 

S8 9 12/3 1 12/3 119 محصولات مهيب با ییآشنا 

  1/1  1 1213 جمع

 

 (هافرصت نقاط) خرما یابیبازار یخارج عوامل لیتحل و هیتجز جینتا. 19 جدول

SWOT 
 

 خرما یابیبازار صاحبان

 هاتیالو
 هاوزن نینگمیا هاوزن مجوعه

رت

 به
 یینها زنو

 O1 1 31/3 1 11/3 131 یکاف اندازه به و مجهز یها سردخانه وجود 

اط
نق

 
ت
ص
فر

 
)ها

O) 

 

O2 2 12/3 5 11/3 132 خرما یليتکم و یلیتبد عیصنا بخش تحول در مدت بلند یگذار هیسرما 

 O35 51/3 2 15/3 188 خرما دیجد محصولات یبرا دیجد یبازارها وجود 

 O45 51/3 2 15/3 189 یبوم فرهن  با ینولوژتک کردن ربتیمد 

 O51 15/3 1 15/3 181 ییروستا نانیکارآفر یبرا یمال یها مشوق جادیا 

O6 3 12/3 1 12/3 119 ییروستا ینیکارآفر یبرا مشاوره و یجیترو مراکز وجود 

 O71 11/3 1 11/3 131 ییروستا ینیکارآفر در ها جشنواره و ها شیهما و ها جلسه یبرگزار 

 O89 33/3 1 33/3 152 خرما تنوع و مناس  تيفيک 

  15/2 1 1 1132 جمع

 

 (دیتهد نقاط) خرما یابیبازار یخارج عوامل لیتحل و هیتجز جینتا  .14 جدول

SWOT 
 

 خرما یابیبازار صاحبان

 هاتیالو
 هاوزن نینگمیا هاوزن مجوعه

رت

 به
 یینها وزن

  T11 18/3 5 11/3 131 محصولات یفراور ،یبندبسته نهيزم رد مناس  یتکنولوژ نبود 

اط
نق

 
هد
ت

)دی
T) 

 

T2 2 5/3 2 13/3 198 دهيچيپ یادار قانون و یبروکراس 

 T35 28/3 2 11/3 199 نخلداران با صنعت بخش ارتباط عدم 

 T45 28/3 2 11/3 111 خرما یليتکم و یلیتبد عیصنا ینوآور بخش در تجربه با رانیمد نبود 

 T511/3 1 11/3 111 ملی و ای منطقه سطح در اعتبارات و درآمدها نامناس  توزیع 
1 
 

 T61 11/3 1 15/3 115 ینوآور ینرسیا و ینوآور در ییستایا تفکر ،رز 

 T71 11/3 1 15/3 113 وکار کس  یاستراتژ با یتکنولوژ کردن تیریمد عدم 

  91/1  1 1233 جمع
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 ینواور یها-نهيزم در تحول به ميتصم" فهمؤل دو مقابل در

 بااا "ماااهر یانسااان یروياان" و "یلاايتکم و یلیتبااد عیصاانا در

 قاوت نقاط ميان در اهميت بالاترین مشابه 12/3 یوزن ینيانگيم

 باه را منطقاه در یابیبازار در یليتکم یلیتبد عیصنا توسعۀ برای

 انهساردخ وجاود" مؤلفه دو خارجی محيط  اندداده اختصاب خود

 "ینسب وزن 11/3یوزن نيانگيم با "یکاف اندازه به و مجهز یها

 و یلیتباد عیصانا بخاش تحاول در مادت بلناد یگاذارهیسرما

 یخاارج فرصات نیتارمهم15/3یوزن نيانگيم با "خرما یليتکم

 نباود "مؤلفاه مقابال در و یليتکم و یلیتبد عیصنا توسعه یبرا

 باا "محصاولات یورفارا ،یبندبسته نهيزم در مناس  یتکنولوژ

 بخاش در تجرباه باا رانیماد نبود" ومؤلفه 12/3 یوزن نيانگيم

 5/3 یوزنا نيانگيام باا "خرماا یليتکم و یلیتبد عیصنا ینوآور

 و یلیتباد عیصانا توساعه یبارا یبيرونا یتهدیادها تارینمهم

  است بوده بم شهرستان یليتکم

 

 خرما یابيبازار

  شاايوة بااه اهااداده تحلياال و شااده آوری جمااع ا،لاعااات

SWOTخرماا، یفاراور عیصانا صاحبان دیدگاه از که داد نشان 

 ،یبرندسااز ،یمتگاذاريق)ی ابیابازار باا ییآشنا عدم" یهامؤلفه

 زیربنای نبودن" و52/3 معادل یوزن نيانگيم با "(یمدار یمشتر

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

 عیصانا توساعه یبارا یداخلا فضاع نقاط ترینمهم 13/3 وزن

 تيظرف" مؤلفه دو مقابل در  اندبوده  یابیبازار در یليتکم یلیتبد

 نيانگياام بااا" نخلااداران انياام ارتباااط و یسااازميتاا در یمحلاا

 بالاترین 13/3 یوزن نيانگيم "ماهر یانسان یروين "و13/3یوزن

 در یليتکم یلیتبد عیصنا توسعۀ برای قوت نقاط ميان در اهميت

 دو خارجی محيط  اندداده اختصاب خود به را منطقه در یابیزاربا

 نيانگيام با "یکاف اندازه به و مجهز یهاسردخانه وجود" مؤلفه

 عیصانا بخاش تحول در مدت بلند یگذار هیسرما" و31/3 وزن

 فرصات نیترمهم 11/3یوزن نيانگيم با "خرما یليتکم و یلیتبد

 در و یابیابازار  در  یليکمت و یلیتبد عیصنا توسعه یبرا یخارج

 ،یبنادبساته ناهيزم در مناسا  یتکنولاوژ نباود "مؤلفه مقابل

 یبروکراسا " ومؤلفه 18/3 یوزن نيانگيم با" محصولات یفراور

 تاارینمهاام 5/3 یوزناا نيانگياام بااا "دهيااچيپ یادار قااانون و

 یلاايتکم و یلیتبااد عیصاانا توسااعه یباارا یبيروناا یتهدیاادها

  است بوده بم شهرستان

 

 
 در بازاریابی خرماSWOTها و الویت اجرایی ماتریس استراتژی .4 شکل
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 ینیکارآفر کردیرو با خرما یلیتکم و یلیتبد عیصتا توسعه راهبردها و راهکارها خلاصه .15جدول

 SWOT ليتحل
 
 
 

  فرصتها

1O =ییروستا نانیکارآفر یبرا یمال یهامشوق جادیا 

2O-خرما دیجد صولاتمح یبرا دیجد یبازارها وجود 

5O-و یلیتبد عیصنا بخش تحول در بلندمدت یگذارهیسرما 
 خرما یليتکم

1O-ینیکارآفر در هاجشنواره و هاشیهما و هاجلسه یبرگزار 
  ییروستا

3O- خرما تنوع و مناس  کيفيت   

1O-یکاف اندازه به و مجهز یهاسردخانه وجود 

9O-ییروستا ینیرکارآف یبرا مشاوره و یجیترو مراکز وجود 

8O-یبوم فرهن  با یتکنولوژ کردن ربتیمد 
 

 دهایتهد
1T- ملی و ایمنطقه سطح در اعتبارات و درآمدها نامناس  توزیع 

2T-ینوآور ینرسیا و ینوآور در ییستایا تفکر ،رز 
5T-نخلداران با صنعت بخش ارتباط عدم  

1T-یليمتک و یلیتبد عیصنا ینوآور بخش در تجربه با رانیمد نبود 
 خرما

3T-محصولات یفراور ،یبندبسته نهيزم در مناس  یتکنولوژ نبود  
1T-دهيچيپ یادار قانون و یبروکراس 

9T-کار و کس  یاستراتژ با یتکنولوژ کردن تیریمد عدم 

 ((Sقوت نقاط
1Sماهر یانسان یروين 

2s-محصولات مهيب با ییآشنا 

5S ینوآور در یبوم فرهن 
1Sیهانهيزم در تحول به ميتصم 
 یليتکم و یلیتبد عیصنا در ینواور
3Sو یساز ميت در یمحل تيظرف 

 نخلداران انيم ارتباط

1S خرما تنوع و مناس  کيفيت   

9Sنهيزم در یريادگی یبرا زهيانگ 
 ینوآور

8Sدر نفوذ با و یمحل رهبران وجود 
 نخلداران انيم

 (SO)تهاجمی/ رقابتی راهبردهای
 یبوم فرهن  از ادهاستف در یانسان یروين تیتقو-
 فرهن  کردن نهینهاد یبرا یجیترو و مشاوره مراکزوجود -

 ینوآور
صنعت و  نيخرما در رابطه ب لياستفاده از پتانس تیتقو-

 بلند مدت  یها یگذار هیبا سرما یکشاورز
 از حمایت در موجود وضعيت از مناس  استفادة تقویت -

 با تبطمر نهادهای گسترش برای غيردولتی های سازمان
 ... و کارآفرینی
- 

 (ST)تنوع یراهبردها
 و کشاورزان بين ارتبا،ی هایشبکه و گراییگروه روحيه توسعه -

 بوروکراسی کاهش منظور به بومی هایشيوه از استفاده با مسئولين
 ینوآور رشیپذ و ینوآور به نسبت مردم نگرش در رييتغ-
 محصولات مهيب نهيزم در مناس  یهایگذاراستيس چادیا ومشاوره -
 منابع بویژه منابع و خدمات ارائه در بخشی رعایت با توام بخشی تنوع -

 فردی خلاقيت قدرت و ، ابتکار انگيزه، تقویت جهت مناس  داخلی

 کارآفرین کشاورزان
 و دانشگاه نيب ارتباط و یکشاورز بخش نامناس  یهااستيسحذي -

 یکشاورز و صنعت
 وستهيپ دادن آموزش و یمحل رهبران از استفاده با کردن تیریمد-

 ینوآور نهيزم در رهبران

 (W)ضعف نقاط
1W یابیبازار ییاشنا عدم 
 ،یبرندساز ،یگذارمتيق)

 (یمداریمشتر
2 Wیتگینقد و یمال طیشرا 

  انیيروستا نامناس 
5W و ی،راح با ییآشنا عدم 
 یبند بسته نینو یهاوهيش
1 Wیفراور با ییآشنا عدم 

 رماخ محصولات

3W دانش در یآگاه و سواد عدم 
 ینوآور و یفن

1W عدم ن،یيپا یریپذسکیر 
 ینوآور در ابهام تحمل

9 Wکالبدی زیربنای نبودن 
 ارتبا،ات و نقل و حمل:  مناس 

 فيزیکی

8Wبر ها بخلستان کيتفک عدم 
 مصري -صادرات) اسا 

 (WO)هوشمندانه جهت تغيير/ بازنگری راهبردهای
 منظور به مشاوره و ترویجی و آموزشی هایشيوه در بازنگری-

 فراهم

 تربيت برای ها درخانواده اجتماعی و اقتصادی فضای ساختن

 آینده کارآفرینان
در  یگذارهیو سرما یبندبسته یدر نحوه تکنولوژ یبازنگر-

  یجهت نوآور
 یکیزيف یهارساختیدر اختصاب دادن وام ها در ز یبازنگر-

 روستاها یانزواخار  نمودن  یو تلاش برا
 و دولتی نهادها موجود هایظرفيت از مناس  استفادة -

 عیناص صادرات، اسا  بر ها باغ کيتفک یبرا  غيردولتی
 یداخل مصري و ، یلیتبد

 در یبخش تنوع یبرا خرما صادرات شدن یجهانگسترش -
 خرما محصولات یفراور

 
 

 تدافعی های راهبرد
(WT) 

 و باورها از بااستفاده روستایيان رد منفی فکری هایزمينه کاهش-
  بومی فرهن 

 خرو  برای بومی فرهنگی و زیربنایی ارتبا،ات و هادسترسی تقویت-
 انزوا از

  یابیمختلف بازار یهاجنبه جهت دراموزش -
 بسته جهت در یگذار هیسرما شیو افزا یمناس  بسته بند یتکنولوژ-

 هوشمند یبند
 دیجد یفراور عیصنا یبرا یمال یهامشوق و یادار یبروکراسکاهش -

 خرما
 عیصنا و مصري و صادرات براسا  هاباغ کيتفک-

 سازگار و بومی سازوکارهای ،ریق از
 هایرویه و قوانين برابر در مثبت غيررسمی هایرویه و قوانين تقویت-

 و منفی، آثار دارای
 یبرا یدر نوآور یروانشاس یهاآموزش در جهت جنبه شیافزا-

  انیيروستا

 قیتحق یهاافتهی:منبع

 یروهاين

یرونيب  
 یروين

یدرون  
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 شده انتخاب یهایاستراتژ  .16 جدول

 های انتخاب شدهاستراتژی ردیف
 بومی فرهن  و باورها از بااستفاده در روستایيان منفی فکری هایزمينه کاهش 1
 انزوا خرو  از برای بومی فرهنگی و ارتبا،ات زیربنایی و ها دسترسی تقویت 2
 های مختلف بازاریابیهاموزش در جهت جنب 5
 بندی و افزایش سرمایه گذاری در جهت بسته بندی هوشمندتکنولوژی مناس  بسته 1
 کاهش بروکراسی اداری و مشوق های مالی برای صنایع فراوری جدید خرما 3
 سازگار و بومی سازوکارهای ،ریق تفکيک باغ ها براسا  صادرات و مصري و صنایع از 1
 و منفی، آثار های دارایرویه و قوانين برابر در غيررسمی مثبت های رویه و قوانين قویت- 9
 فزایش آموزش در جهت جنبه های روانشاسی در نوآوری برای روستایيان- 8

 قيتحق یهاافتهیمنبع : 

 

 SWOT اساس بر راهبردها ارائه

 است راهبرد نیتدو ندیفرا در مهم یابزارها از کی مدل نیا

 از اساتفاده باا نيهمچنا شوند،یم سهیمقا هامدل نآ لهيبوس که

 یهاایاساتراتژ باا انتخااو چهاار نیتادو امکاان ،،یماتر نیا

-یما فاراهم فضاا، در هایکنشگر متفاوت درجه نظر از متفاوت

 هاام بااا هااایاسااتراتژ از یبرخاا  عماال، انیااجر در البتااه شااود،

-یما اجارا هام با هماهن  و همزمان بطور ای دارند، یهمپوشان

 (1532 ، فرمحبوو ،یضراب)  شوند

 یبارا SWOT لياتحل از آماده، دسات به جینتا به توجه با

 ییروساتا ینیکاارآفر نادیفرا در یلايتکم و یلیتبد عیصنا توسعه

 11در جاادول   اساات دهیااگرد هیااارا 13 جاادول در ییراهبردهااا

های انتخاو شاده در کاارآفرینی روساتایی نشاان داده استراتژی

 شده است 

 

 یریگجهینت

 یبنادبساته و عیصنا صاحبان درصد 8/51 نکهیا به توجه با

 باا افراد که شودیم شنهاديپ دارند قرار 33-13 یسن رده در خرما

 هااکارگااه نیمشاور عنوان به خرما ديتول نهيزم در خبره و سابقه

 یلیتبد عیصنا توسعۀ هایمحدودیت و هاظرفيت ، ندینما استفاده

 آن گویاای منطقاه ییروساتا ینیکارآفر کردیبارو خرما یليتکم

 صاادرات،) هاابااغ کياتفک عدم -1ها نمونه دیدگاه از که است

 مناسا  یتکنولاوژ نباود -2( یفاراور عیصانا ،یداخلا مصري

 آن عوامال و یابیابازار یهااوهيشا با ییآشنا عدم -5یبندبسته

 ضعف نقاظ یبرندساز ،یمداریمشتر ح،يصح یگذارمتيق مانند

  خرماسات یلايتکم و یلیتباد عیصانا توسعه بر یدرون ملعوا از

 و "یسااز ميتا "کاه دارناد نظار اتفااق قيتحق نیا یهانمونه

 یبارا یقوت نقاط " یليتکم و یلیتبد عیصنا در تحول به ميتصم

 را ییروساتا ینیکاارآفر یهانهيزم که باشدیم عیصنا نیا توسعه

 و "یکااف تعداد به و مجهز یهاسردخانه" وجود و کندیم فراهم

 یبرا یفرصت توانیم "شودیم قیتزر رونيب از که یمال منابع "

 انیيروساتا یبارا را اشاتغال نهيزم که باشد خرما یفراور توسعه

 ناهيزم در شرفتهيپ یهایتکنولوژ نبود " ی،رف از کندیم فراهم

 یبارا یخارج دیتهد نیترمهم "هوشمند یبندبسته و یبندبسته

 قلماداد شهرساتان نیاا در خرما یليتکم و یلیتبد عیصنا توسعه

 بایاد منطقاه، در کاارآفرینی تقویات منظور به ن،یبنابرا  شودیم

 با راهبردی بستۀ یک صورت به گفته پيش چهارگانۀ راهبردهای

 تقویت با و مردمی و محلی نهادهای سوی از مشخص بندیزمان

 دولتای، انمادیر ساوی از مقاررات و هارویه قوانين، ها،سياست

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

 ماورد یتادافع راهبارد تیانها در و یبازنگر ،یتنوع راهبردهای

  .گيرد قرار توجه
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 منابع

 ،یاوياخ قياخل  ،م،یعايرف  م، ، یکلاشم یکاوس  و، اسکندرپور،

 یبازارهااا در یکپااارچگی و واحااد مااتيق قااانون  1535  پ

 .191-133 :(5)1 ،یکشاورز اقتصاد قاتيتحق  خرما یجهان

 های راهبرد  1583  س ،یرضو ، قيداری،س سجاسی ، ،ریافتخار

 مطالعاۀ :روساتایی مناا،ق در کشااورزی کارآفرینی توسعۀ

(: 15)1 ،روساتا توساعه خدابنده، شهرستان روستاهای موردی

1-23  

 کشور یرگردشگ یاستراتژ نیتدو  1533 م دورفرد، ، س ،یالماس

 ساازمان یمورد مطالعه)SWOT  ،یماتر ليتحل اسا  بر

 توساعه، و یگردشاگر فصالنامه(  تهاران استان یگردشگر

1(1:) 121-39  

 یريآماارگ ،ارس جینتاا  1531  یکشااورز جهاد وزارت آمارنامه

  ا،لاعاات یفناوور و آماار  دفتار  یباغ محصولات یانمونه

  111 ،یکشاورز جهاد وزارت انتشارات

 رابطه یبررس  1588  ا ،یآبادخاتون ، م ،یميابراه ، ن ،یاسدیبن

: یماورد مطالعاه) یروساتا ینیکاارآفر باا یاجتماع هیسرما

. ارشاد یکارشناسا ناماه انیاپا ،(کرماان شهرستان یروستا

   اصفهان یصنعت دانشگاه

 زناد، و ،.م قد ،عسگری ،.غ کرمی، ،.ن حقيقی،فلاس ،.م بيژنی،

 و کارآفریناناه روانشاناختی هاای ویژگای ویواکا  1531 .م

 هاای دانشاکده در کاارآفرینی بازدارنده و برندهپيش عوامل

 آزاد دانشاگاه 3 منطقاه واحادهای :مطالعه مورد) کشاورزی

(: 23)8، کشااورزی آماوزش  و تارویج هایپژوهش  (اسلامی

93-31  

 و یلیتباد عیصانا جاادیا اثرات  1535  ز ،یاکبر ، ع پوررمضان،

 بخاش: ماورد ییروساتا اقتصاد بر کشاورزی بخش یليتکم

 توساعه و فضاا اقتصااد فصالنامه  رشات شهرستان مرکزی

  111-113(: 1)5 ،ییروستا

 بار ماؤثر عوامال یبررسا  1531  م پور، ونیهما ، ب ،ینيحس

 اقتصاااد ماهنامااه  رانیااا یکشاااورز محصااولات صااادرات

  13-1(: 1)1ی، کشاورز

 ديتول و کشت تيوضع مطالعه  1531 ر  م پور،خاتون ، م ،یخضر

 یملا شیهماا  یعربا یکشورها نیمهمتر و رانیا در خرما

  123-125 ،کرمان باهنر ديشه دانشگاه ران،یا یخرما

 باه نيبا رابطاه یبررسا  1531  م ،یادرانيال ییکدخدادلوی، م ، 

 زانيام و یناوآور منظار از یابیابازار یها کیترم یريکارگ

 گارتنر مدل اسا  بر یمشتر با ارتباط تیریمد هدي تحقق

-39(: 5)19مادیریت بازاریاابی، .اصفهان شهر سپه بانک در

115  

 یهاا ناهيزم لياو تحل ی  بررسا1589م،  نجارزاده، م   ،یرضوان

 ییروسااتا ینااواح توسااعه ناادیفرآ در انیيروسااتا ینیکااارآفر

(  اصافهان)شهرستان  یجنوب براآن دهستان: یموردمطالعه )

  182-111(: 2)1ی، نیکارآفر توسعه

-QSPM-SWOT مدل کاربرد  1532  م فر،محبوو ، ا ،یضراب

 یپژوهش  کاشان شهر یگردشگر یاستراتژ توسعه نیتدو در

  38-59:(1)5 ،ییفضا یزیربرنامه

 توساعه الزاماات یشناساای  1532 .ي لشگرآرا، و ،.م زاده،،بي 

 هایپژوهش قم، استان روستایی زنان کارآفرینی هایمهارت

  92-11(: 1)1 ،کشاورزی آموزش و ترویج

  ش فاضاال، و ، ن ،یرفناايج  ،و ،یالهااد علاام ، م ،یآباااد یعلاا

 یملا شیهماا  ییغاذا عیصنا در هوشمند یبندبسته  1588

  جوان پژوهشگرانّّ باشگاه  اسلامشهر یميش یمهندس

  1538  م زاده،فیشااار ، س ،یرساااتگار ، ز ،یتماااریدمحمااا

 کاارآفرینی مشاکلات و مواناع ارزیاابی و فاازی غرباالگری

 آمااوزش و جیتاارو یهاااپااژوهش مجلااه  ایااران روسااتایی

  11-1(: 12)1 ،یکشاورز

http://jomm.srbiau.ac.ir/article_1027.html
http://jomm.srbiau.ac.ir/article_1027.html
http://jomm.srbiau.ac.ir/article_1027.html
http://jomm.srbiau.ac.ir/article_1027.html
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صانایع روساتایی   1531آباادی، م،  فمای، ش  محمدزاد نصرت

  انتشارات دانشاگاه رشته مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها
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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. 
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