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چکیده
استفاده از صنایع تبدیلی و تکمیلی از راهبردهایی است که همراه با کاهش پسماندها ،موجب توسعه بخش کشاورزی
میشود .در حقیقت ،ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی راه ارتباطی سودمند بین دو بخش صنعت و کشاورزی است .هدف اصلی
این بررسی شناسایی جنبههای قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدهای پیشروی صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولهای باغبانی
در استان فارس است .برای این منظور از رویکرد واکاوی سازههای راهبردی 4استفاده شد .در این پژوهش ،که از نظر هدف
کاربردی و روش اجرای آن نیز توصیفی– واکاویی است ،دادههای مورد نیاز به شیوه میدانی و مصاحبه حضوری و تکمیل
پرسشنامه با  20نفر از خبرگان صنایع کشاورزی استان فارس در سال  1398گردآوری شد .بنا به نظر پاسخدهندگان15 ،
نقطه قوت و  38نقطه ضعف از سازههای داخلی و  5فرصت و  5تهدید از عاملهای برونی اثر گذار بر توسعه این صنعت تعیین
شدند .نتایج بررسیها نشان داد که صنایع تبدیلی و تکمیلی باغبانی استان فارس در ناحیه چهارم ماتریس عاملهای داخلی-
خارجی قرار دارد و راهبرد رقابتی بهترین راهبرد است .به سخنی ،صنایع تبدیلی و تکمیلی باغبانی استان فارس باید بتواند
با تقویت جنبههای قوت خود هزینههای برآمده از تهدید را با تبدیل آنها به فرصت ،کاهش دهد .سرانجام ،بر اساس نتیجههای
ماتریس برنامهریزی راهبردی مهمترین راهبرد ،ایجاد و گسترش شرکتهای دانش بنیان در صنایع مورد بررسی تشخیص
دادهشد .بنابراین الزم است برای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولهای باغبانی استان ایجاد و گسترش شرکتهای
دانش بنیان در اولویتهای سیاستگذاران و تصمیمگیران قرار گیرد.
واژههای کلیدی :رویکرد واکاوی سازههای راهبردی ،صنعت تبدیلی باغبانی ،ماتریس کمّی راهبردی کمی.

مقدمه
یکی از دشواریهای اساسی بخش کشاورزی ،به ویژه در کشورهایی که از زیرساختهای بازاررسانی و نظام بازاریابی
کارآمد بهرهمند نیستند ،پسماندهای زیاد این فراوردههاست که برای محصولهای گوناگون از  13تا  %35گفته میشود (.)2
زیادبودن نسبی پسماندها در بخش کشاورزی را میتوان به پراکندگی روستاها ،نداشتن الگوی درست مصرف ،نداشتن بازار
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مناسب تولید و فصلی بودن عرضه در مقابل تقاضای پیوسته این محصولها در سال است ( .)7مقصود از پسماندهای زیاد
محصولهای کشاورزی آن است که مقداری چشمگیر از منابع تولیدی ،به ویژه آب ،پیش از این که به مصرف نهایی برسند
هدر میروند .این موضوع آنگاه که در کنار مسئله بحران آب و دیگر نهادههای تولیدی در بخش کشاورزی قرار میگیرد،
لزوم یافتن راهبردی مناسب برای فائق آمدن بر این چالش را دو چندان میکند.
اهمیت نقش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی ،رشد و توسعه اقتصادی و استقالل سیاسی کشورها ( )9موجب
شده که توسعه کشاورزی و اتخاذ سیاستهای الزم برای برطرف کردن فقر و توزیع درآمد در روستاها یکی از اساسیترین
دغدغهی دولتها باشد و به اعتقاد برخی از متخصصان ،این امر مستلزم بهکارگیری سرمایه و نیروی کار در فعالیتهای
غیرکشاورزی است ( .)24 ،1از سوی دیگر ،بخش کشاورزی با وجود چالشهای موجود ،یکی از بخشهای مهم در حوزه
اقتصاد کالن شناخته میشود و انتظار میرود با بهکارگیری ظرفیتهای بالقوه موجود نقش مؤثری در تحقق شعار رونق و
جهش تولید داشتهباشد .این چشمداشتها به همراه دشواریهای مطرح شده در باال نیازمند تمرکز بر راهکاری است که
بتواند با ایجاد اشتغال ،افزایش صادرات و افزایش درآمد کشاورزان افزون بر کمک به توسعه روستاها موجب کاهش پسماندها
و ایجاد ارزش افزوده برای محصولهای کشاورزی گردد .صنایع تبدیلی و تکمیلی از راهبردهایی هستند که در این زمینه
مؤثرند و همراه با باال بردن عملکرد ،از اتالف منابع جلوگیری میکنند ( .)12تجربه دهههای اخیر کشورهای آسیایی به ویژه
هندوستان ،چین و کره جنوبی نشان میدهد که یکی از عاملهای اثرگذار بر فرآیند توسعه روستایی در این کشورها پرداختن
به صنایع فرآوری کشاورزی و رشد آن بوده است ( .)33 ،11در واقع ،توسعه صنایع فرآوری کشاورزی به دو راه میتواند
موجب کاهش فقر در منطقههای روستایی بشود؛ یکی خرید محصولهای کشاورزی و دیگری بهکارگیری کشاورزان فقیر در
کارخانهها ( .)32دستیابی به مطلوبیت زیاد مصرفکنندگان و سود بیشتر تولیدکنندگان ،حفظ ارزش غذایی محصول
کشاورزی ،استفاده از منابع منطقهای نیز از دیگر مزیتهایی است که برای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی میتوان برشمرد
(.)15
صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی آنهایی هستند که ارتباط مستقیم و غیر مستقیم با بخش کشاورزی
دارند .برابر تعریف اداره صنایع و توسعه روستایی جهاد کشاورزی ،صنایع تبدیلی و تکمیلی به مجموعهای از صنایع گفته
میشود که با ایجاد تغییر فیزیکی و شیمیایی روی مواد اولیه با منشـأ گیاهی و دامی ،گامهایی برای عمــلآوری و فــراوری،
بســتهبنــدی ،درجهبنــدی ،نگهــداری ،بازاررسانی و توزیع فرآوردهها برداشته شود .در تعریف دیگر ،صنایع تبدیلی به آن
گروه از صنایع گفته میشود که در آنها فراوردهای کشاورزی برای مصرف بهتر ،عرضه مناسبتر و افزایش ارزش اقتصادی
به شکل دیگری تبدیل شود ،به نحوی که ماهیت محصول جدید با ماهیت ماده اولیه یکسان ولی محصول نهایی مادهای
جدید باشد .در کشور ما به دلیل شرایط و مقتضیات جهانی ،حضور در بازارهای منطقهای و بینالمللی ،توسعه صنایع تبدیلی
و تکمیلی در بخش کشاورزی روز به روز ضروریتر میشود ( ،)25به طوریکه در ماده  18قانون برنامه پنج ساله چهارم
توسعه کشور نیز بر حمایت از گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی تاکید شده است .بنابراین ،سرمایهگذاری در
صنایع تبدیلی و تکمیلی با ایجاد فرصتهای شغلی و بهکارگیری نیروی کار مازاد در بخش کشاورزی به همراه ارتقای آموزش
و سطح مهارتها ،زمینههایی مناسب برای توسعه مناطق روستایی فراهم میآورند (.)18
با وجود محوری بودن گسترش صنایع کشاورزی در برنامههای توسعه کشور ،شاخصها نشانگر این است که این
صنایع با دشواریها و تنگناهای گوناگونی روبهرو هستند مانند برنامهریزی و مدیریت ،نامشخصبودن جایگاه صنایع کوچک
2

راهبردهای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولهای باغبانی استان فارس ،ایران

و متوسط در کشور ،ضعف بازاریابی و بازاررسانی ،و ضعف در نوآوری ،پژوهش و توسعه ( .)10نکته مهم این است که ایجاد
و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی ،پیچیدگیها و ظرافتهای ویژه خود را میطلبد و باید با دقت و مو شکافی الزم
به اجرا در آید تا اثرهایی پذیرفتنی به دنبال داشته باشد ( .)16عاملهای گوناگون برای توسعه صنایع تبدیلی نقش دارند و
در بین آنها  ،قابلیت منطقه از نظر تامین مواد اولیه برای ایجاد صنایع تبدیلی است (.)20
وضعیت تولید محصولهای کشاورزی در سطح کشور نشان میدهد که استان فارس در تولید بخش قابل توجه از
فراوردههای کشاورزی ،از جمله فراوردههای باغبانی ،رتبه برتر را دارد .همانگونه که در جدول  1دیده میشود استان فارس
از نظر سطح باغهای کشور و میزان تولید فراوردههای باغبانی اول است و این نشاندهنده سهم قابل توجه این بخش در
تولیدهای کشاورزی استان و کشور است .در واقع ،وجود تنوع و اقلیمهای متفاوت ،موجب شده تا این استان قطب تولید
محصولهای باغبانی در کشور باشد .با این حال ،وجود شرایط طبیعی مناسب در تولید محصولهای کشاورزی به تنهایی
نمیتواند منجر به رشد و توسعه اقتصادی گردد .ویژگیهای خاص محصولهای کشاورزی همچون فسادپذیری زیاد ،فصلی
بودن و پسماندهای زیاد آنها را میتوان با توسعه صنایع تبدیلی مدیریت کرد .استان فارس با توجه به سطح تولید مناسب
محصولهای باغبانی میتواند با توسعه صنایع تبدیلی مرتبط با آن گامی مؤثر برای صنعتی شدن استان بردارد .از نشانهها
چنین برمی آید که این استان اگرچه همواره تالش کرده است تا خود را در زمره استانهای صنعتی قرار دهد اما به دلیل
درک نامناسب از پتانسیلهای خود ،نتوانسته است به شکلی قابل قبول موفق به این امر شود .بنابراین ،بررسی وضعیت کنونی
صنایع تبدلی محصولهای باغبانی و ارزیابی محیط خارجی این صنایع میتواند سیاستگذاران را به سمت راهبردهای مناسب
به منظور بهبود و توسعه این صنایع رهنمون سازد .هدف از این بررسی ،شناسایی راهبردهای مؤثر در بهبود وضعیت و توسعه
صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولهای باغبانی در استان فارس در نظر گرفته شده است.
جدول  -1جایگاه استان فارس از نظر سطح باغهای کشور و مقدار تولید محصولهای باغبانی در سال .1397
سطح یا تولید

عنوان

 2/90میلیون هکتار

سطح باغهای کشور (نابارور و بارور)

 360172هکتار

سطح باغهای استان فارس (نابارور و بارور)
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رتبه استان فارس از نظر سطح باغهای کشور
مقدار تولید محصولهای باغبانی کشور

 20/5میلیون تن

مقدار تولید محصولهای باغبانی استان فارس

 3/053میلیون تن
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رتبه استان فارس از نظر تولید محصولهای باغبانی
منبع :آمارنامه کشاورزی (.)26

رسیدن به هدفهای توسعهای در صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولهای باغبانی استان فارس ،مانند هر صنعت
دیگر ،نیازمند شناخت وضعیت کنونی خویش است .بررسی وضعیت کنونی را میتوان به دو گروه تقسیم کرد ،یکی بررسی
محیط داخلی شامل نشانههای قوت و نشانههای ضعف ،و دیگری بررسی محیط خارجی شامل فرصتها و تهدیدها (.)17
بررسیها نشان میدهند که در سالهای اخیر پژوهشهای متعددی در زمینه بررسی وضعیت کنونی صنایع تبدیلی و تکمیلی
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در بخش کشاورزی شده است .در بخشی از این بررسی ها تمرکز بیشتر بر دشواریها و چالشهای موجود در صنایع مورد
بررسی بوده است ( )29 ،23 ،22 ،20 ،14 ،5و در بخشی دیگر با ارزیابی عاملهای داخلی و خارجی راهبردهای مناسب
پیشنهاد شده است ( )33 ،28 ،17 ،8که در ادامه جزئیات بیشتری از این بررسیها ارائه شده است .برای نمونه ،در گزارش
اقبالی و همکاران ( )5به بررسی دشواریهای گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در شهرستان فریدن با
استفاده از روش سلسله مراتبی پرداخته شده است .بروندادهای این مطالعه نشان میدهد که دشواریهای اقتصادی ،تولیدی،
ساختاری ،محیطی و زیرساختی از دشواریهای اصلی گسترش صنایع تبدیلی در این شهرستان است .مرادی و همکاران
( )22نیز چالشهای فراروی صنایع تبدیلی انواع میوه در استان کرمانشاه را با استفاده از نرم افزار  NVivoارزیابی کردند و
ضعف در حمایتهای دولت ،کاغذبازی در فرآیند صدور مجوز ،دشواریهای مرتبط با نیروی کار ،ضعف در اطالعرسانی و نبود
برنامهریزی راهبردی را مهمترین بازدارندههای پیشروی صنایع گفتهشده دانسته اند .میرزایی و همکاران ( )23در بررسی
بازدارندههای توسعه بنگاههای کوچک و متوسط کارآفرین در استان خوزستان و بهکارگیری مدل واکاوی عاملی نشان دادند
که عامل های بازدارنده مورد توافق در چهار عامل زیرساختی ،بازاریابی ،مدیریتی و سیاستگذاری دستهبندی میشوند .در
پژوهشی دیگر ،توسط کالنتری و همکاران ( )20افزون بر عاملهای بازدارنده عاملهای پیشبرنده ایجاد و توسعه صنایع
تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در استان خراسان شمالی را نیز بررسی کردند .نتیجه تجزیه و واکاوی اطالعات با استفاده از روش
واکاوی عاملی نشان داد که مهمترین دشواریهای ایجاد صنایع در این استان مربوط به اعطای تسهیالت بانکی است.
بررسیهای شریفیان ( )14نشان دادهاست که افزایش هر گونه تسهیالت اعطایی به صنایع تبدیلی کشاورزی چگونه به
پیشرفت این صنایع و رشد و توسعه بخش کشاورزی و روستایی میانجامد .او دسترسی به تسهیالت ارزانقیمت و آسان را
مهمترین عامل در توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در منطقههای روستایی میداند .نوری و نیلیپور طباطبایی ( )25در
پژوهشی با عنوان جایگاه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و راهکارهای توسعه آن در شهرستان فالورجان ،از روش
دلفی استفاده کردند .آن ها با اشاره به توانمندیهای منطقه ،مازاد تولید در پارهای از محصولهای کشاورزی را مهمترین
شرایط مناسب برای استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی دانستهاند .راندنی ( )29در پژوهشی پتانسیلهای مبتنی بر توسعه
صنایع کشاورزی در سریالنکا را بررسی کرد و به این نتیجه دست یافت که دسترسی به بازار و رقابت ،فناوری ،امکانات مالی
و در دسترس بودن نیروی کار عاملهای اصلی انگیزه مردم برای استفاده از صنایع در محصولهای کشاورزی هستند.
برخالف بررسیهایی یاد شده که در آنها عاملهای بازدارنده یا پیشبرنده به تنهایی مورد واکاوی قرار گرفتهاند،
در برخی از پژوهشها با بررسی جزئیات بیشتری از عاملهای داخلی و خارجی سعی در ارائه راهبردهای مناسب برای توسعه
صنایع مورد مطالعه داشتند .برای نمونه ،بزرگمهر و همکاران ( )8در بررسیهایشان راهبردهای توسعه صنایع تبدیلی و
تکمیلی باغبانی استان خراسان شمالی را با استفاده از رویکرد واکاوی عاملهای راهبردی ( 1)SWOTارزیابی کردهاند .نتیجه
های این پژوهش نشان داد که گرچه برخی دشواریها در حوزه فعالیتی وجود دارد ،اما دشواری اساسی در واحدهای تبدیلی
و تکمیلی باغبانی استان و کمبود سرمایه در گردش است ،به طوریکه این عامل منجر به برنامهریزی غیردقیق صاحبان
صنایع تبدیلی باغبانی در خرید مواد اولیه و به تبع آن بروز دشواریهای تولیدی شده است .در پژوهشی دیگر ،فال سلیمان
و صادقی ( )17در واکاوی توانمندی بخش کشاورزی استان خراسان جنوبی در راستای توسعه پایدار از مدل واکاوی SWOT

)1. Strength- Weakness- Opportunity- Threat (SWOT
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استفاده کردند و نشان دادند که پتانسیل موجود برای گسترش بخش کشاورزی مهیاست .همچنین ،کل راهبردهای ارائه شده
بر اساس ماتریس کمّی برنامهریزی راهبردها ( 1)QSPMاولویتبندی شد که اولویت با راهبرد افزایش بهرهوری از منابع آبی
و تدوین الگوی کشت بود .ژانگ و فنگ ( )33در ارزیابی توسعه فرصتهای صنایع کشاورزی در استان هنان چین بر اساس
روش  SWOT-AHPبه این نتیجه رسیدند که شاخصهای قوت و فرصت توسعه صنایع این استان بسیار بیشتر از شاخصهای
ضعف و تهدیدهای آن است و برای توسعه باید با در نظر گرفتن فرصتهای خارجی و سودمندی های داخلی از راهبردهای
تلفیقی استفادهکرد .کومار و نایین ( )28در بررسیهایشان در باره وضعیت صنایع کشاورزی در هند با استفاده از واکاوی
 SWOTبه این نتیجه رسیدند که مهمترین نشانه قوت کشاورزی هندوستان داشتن رکود تولید در دانههای غذایی و نشانه
ضعف آن عملکرد پایین است .این پژوهندگان همچنین فرسایش خاک و تغییرهای اقلیمی را به عنوان مهمترین تهدید و
کشاورزی دیم و تولید محصولهای ارگانیک را بهعنوان بهترین فرصتهای پیشروی کشاورزی هند عنوان کردند.
با بررسی پژوهشهای پیشین و جایگاه استان فارس در تولید محصولهای باغبانی ،آشکار میشود که در زمینه
ارزیابی صنایع تبدیلی و تکمیلی باغبانی در این استان و تدوین راهبردهای توسعه آن تا کنون بررسی نشده است .هدف از
این مطالعه ،شناسایی راهبردهای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولهای باغبانی در استان فارس است .برای این منظور،
از رویکرد واکاوی عاملهای راهبردی ) (SWOTاستفاده شد .به منظور شناسایی شاخصهای قوت و ضعف پیش روی این
صنایع ،از ماتریس ارزیابی عاملهای داخلی ( )IFEو برای شناسایی فرصتها و تهدیدها از ماتریس ارزیابی عاملهای خارجی
( ) EFEاستفاده شد .موقعیت صنایع تبدیلی و تکمیلی استان فارس در ماتریس داخلی و خارجی نیز مشخص و سرانجام
رتبهدهی و اولویتبندی راهبردها با استفاده از ماتریس کمی راهبردی ( )QSPMارائه شد.
مواد و روشها
تدوین راهبردهای هر فعالیت اقتصادی شامل واکاوی محیط خارجی و داخلی آن ،واکاوی انتخابهای موجود از راه
واکاوی همزمان عاملهای داخلی و برونی صنعت مورد بررسی و شناسایی مطلوبترین راهبردهاست که با ارزیابی گزینهها بر
پایه شاخصهای متناسب صورت میپذیرد .متداولترین ابزار تدوین راهبردها ،که به دلیل آسانی اجرا و شفافیت فوقالعاده
به رایجترین شیوه تدوین راهبرد تبدیل شده است ،ماتریس قوتها – ضعفها و فرصتها – تهدیدها است ( .)19 ،4روش
واکاوی و ارزیابی  ،SWOTمدل واکاوی مدیریتی است که به شکل نظاممند هر یک از عاملهای قوت ( ،)Sضعف ( ،)Wفرصت
( )Oو تهدید ( )Tرا واکاوی و راهبردهای متناسب را نشان میدهد ( .)21 ،30منطق واکاوی راهبردی در این الگو این است
که راهبرد تاثیر گذار باید قوتها و فرصتهای هر مجموعه را بیشینه سازد و ضعفها و تهدیدها را به کمترین میزان برساند
( .)6این روش برای اولین بار در دهه  1960میالدی در پروژه های پژوهشی در دانشگاه استانفورد با استفاده از اطالعات به
دست آمده از  500کمپانی ارائه شد ( .)31روش واکاوی  SWOTابزاری برای واکاوی وضعیت و تدوین راهبرد است و این
امور با شناسایی و طبقهبندی قوتها و ضعفها در داخل سیستم ،شناسایی و تشخیص فرصتها و تهدیدهای موجود در
خارج از سیستم و تعیین فرصت ها و تدوین راهبردهای گوناگون برای هدایت سیستم اجرا میشوند .برای این منظور
نشانههای قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدها با هم پیوند داده میشوند و گزینههای راهبردی از بین آنها انتخاب میشوند
( .)19مدل  SWOTدر حالت معمولی از یک جدول با چهار ناحیه تشکیل شده است که هر ناحیه آن نشانگر یک دسته
)1. Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM
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راهبرد است؛ به عبارت دیگر ،همواره چهار دسته راهبرد در این مدل مطرح میشوند -1 :راهبردهای بیشینه استفاده از
فرصتهای محیطی با به کارگیری نشانههای قوت سازمان (راهبردهای  -2 )SOراهبردهای استفاده از نشانههای قوت سازمان
برای جلوگیری از رو به رو شدن با تهدیدها (راهبردهای  -3 )STراهبردهای استفاده از مزیتهای بالقوهای که در فرصتهای
محیطی نهفته است برای جبران نشانههای ضعف موجود در سازمان (راهبردهای  )WOو  -4راهبردهایی برای به کمینه
رساندن زیانهای ناشی از تهدیدها و نشانههای ضعف (راهبردهای  .)WTتعیین راهبرد مناسب با توجه به وضعیت صنعت مورد

بررسی در واقع توسط ماتریس عاملهای داخلی-خارجی شکل میگیرد .ماتریس داخلی -خارجی ماتریسی است دو بعدی که برای
واکاوی همزمان عاملهای داخلی و خارجی استفاده میشود .در این ماتریس در یک بعد ،جمع نمرههای نهایی ماتریس
ارزیابی عاملهای داخلی روی محور Xها و در بعد دیگر جمع نمرههای نهایی ماتریس ارزیابی عاملهای خارجی روی محور
Yها مشخص میگردد .همان گونه که در شکل  1دیده میشود ،چنانچه موقعیت صنایع مورد مطالعه از نظر عاملهای
خارجی و داخلی در خانه اول باشد راهبرد محافظه کارانه ،اگر در خانه دوم باشد راهبرد تهاجمی ،چنانچه در خانه سوم باشد
راهبرد تدافعی و اگر در خانه چهارم باشد راهبرد رقابتی توصیه میشود (.)21 ،19
جمع نمره نهایی ماتریس ارزیابی عاملهای داخلی
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2/5

1

1
شکل -1ماتریس داخلی -خارجی ).(IE

راهبردهای محافظه کارانه بر نشانههای ضعف داخلی و بهرهگیری از فرصتهای خارجی تاکید دارد .راهبردهای
تهاجمی بر نشانههای قوت داخلی و بهرهگیری از فرصتهای خارجی تاکید دارد .راهبردهای تدافعی بر نشانههای ضعف
داخلی و تهدیدهای خارجی و رفع آسیبها تاکید دارد و سرانجام راهبردهای رقابتی بر نشانههای قوت داخلی و
تهدیدهای خارجی تاکید دارد.
الزم است گفته شود که تشکیل ماتریس ارزیابی عاملهای داخلی خود در پنج گام صورت میپذیرد و در آن سعی
میشود همراه با بررسی عاملهای داخلی صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولهای باغبانی ،نشانههای قوت و ضعف این
صنایع شناسایی شود .در گام اول پس از بررسی عاملهای داخلی (نشانههای قوت و ضعف) ،مهمترین عاملها فهرست
میشود .پس از آن ،اهمیت نسبی این عاملها در موفقیت صنایع یاد شده با استفاده از طیف لیکرت چهار گزینه بین
یک (اهمیت کم) تا ( 4اهمیت خیلی زیاد) مشخص میگردد و با تقسیم ارزش اختصاص یافته برای هر عامل بر مجموع
کل آن ،ضریبی بین صفر( اهمیت ندارد) تا یک ( بسیار مهم است) بهدست میآید که همان وزن نرمال برای عاملهاست.
در گام بعد ،نشانههای قوت و ضعف صنایع فعال با عددی بین یک (بیانگر ضعف اساسی) تا چهار (نشان دهنده قوت
اساسی) نمره داده میشود که این نمره بر اساس فعالیت بنگاههاست در حالی که ضریب (وزن هر شاخص) بر اساس
6
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وضعیت صنعت داده می شود .در گام چهارم وزن هر عامل که حاصل ضرب ضریب در نمره آن است محاسبه میگردد.
در گام آخر مجموع نمره نهایی همه عاملها محاسبه و نمره نهایی مشخص میشود .صرف نظر از تعداد عاملی که در
ماتریس ارزیابی داخلی گنجانده میشود ،جمع نمره نهایی عددی بین  1تا  4خواهد شد .اگر نمره نهایی صنعت مورد
مطالعه کمتر از  2/5باشد ،بدین معنی است که از نظر عاملهای داخلی دچار ضعف است و اگر این نمره بیش از 2/5
باشد ،بیانگر این است که از نظر عاملهای داخلی دارای قوت است (.)8
ماتریس ارزیابی عاملهای خارجی ( 1)EFEکه به منظور بررسی فرصتها و تهدیدهای پیشروی صنایع تکمیلی
و تبدیلی محصولهای باغبانی در استان فارس تشکیل میگردد ،همانند عاملهای داخلی در پنج مرحله صورت میپذیرد
( .)27با این تفاوت که در مرحله اول پس از بررسی محیط خارجی ،عاملهای شناخته شده که موجب فرصت و موقعیت
هستند و سپس آنهایی که صنعت مورد بررسی را تهدید میکنند فهرست میشوند .برای نمره دهی به عاملها بر اساس
فعالیت بنگاه نیز عددی بین یک (بیانگر تهدید اساسی) تا چهار (نشان دهنده فرصت اساسی) داده میشود .مرحلههای
بعدی به ترتیب آنچه در باال آمده دنبال میشود تا در گام آخر مجموع نمرههای نهایی محاسبه شود .در این ماتریس
هم مانند ماتریس ارزیابی داخلی ،مجموع نمرههای نهایی بین  1تا  4است که اگر این عدد به  4برسد بیانگر واکنش
بسیار عالی بنگاهها در برابر عاملهای تهدید و استفاده از فرصتهاست و اگر به یک برسد نشان دهنده ناتوانی آنان در
بهرهبرداری از فرصتها یا مقابله با عاملهای تهدید آمیز است.
از آنجایی که هر صنعت در هر یک از موقعیتهای چهارگانه یاد شده با پیشنهادهای راهبردی گوناگونی برای اقدام
روبهرو است ،بنابراین اولویتبندی این راهبردها میتواند به برنامهریزی بهتر و مؤثرتر کمک شایانی بکند .در این مرحله
برای تعیین مقدار اولویت راهبردهای پیشروی صنعت از ماتریس کمی برنامهریزی راهبردی ( )QSPMاستفاده شد .به
منظور ارائه ماتریس کمی برنامهریزی راهبردی نخست کلیه عاملهای داخلی و خارجیِ شناساییشده در مرحله پیش
به همراه وزن هریک از آنها به ستون اول ماتریس  QSPMمنتقل میشود .پس از آن راهبردهای مشخص شده بر اساس
ماتریس داخلی -خارجی در ستونهای بعدی قرار میگیرد .در گام بعد الزم است که به هریک از عاملهای داخلی و
خارجی نمره جذابیت بین  1تا  )4 ،3 ،2 ،1( 4اختصاص یابد .نمره  4بیانگر باالترین جذابیت و نمره  1بیانگر کمترین
جذابیت برای عامل مورد نظر بر اساس مقدار اثرگذاری آن بر راهبرد مورد نظر است .ممکن است برخی از عاملها برای
راهبرد مورد نظر هیچ جذابیتی نداشته باشند در این شرایط نمره جذابیتی برای آن عامل در نظر گرفته نمیشود .بعد
از این مراحل ،کل نمره جذابیت برای هر عامل داخلی و خارجی از حاصل ضرب وزن در نمره جذابیت محاسبه میشود.
سرانجام ،حاصل جمع کل نمره جذابیت برای هر راهبرد (هر ستون) محاسبه و راهبردها بر اساس آن اولویت بندی
میشود .بدین ترتیب که حاصل جمع بیشتر ،اولویت باالتر را نشان میدهد (.)13

دادهها
این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی است و روش اجرای آن نیز توصیفی  -تحلیلی است ،اما از نظر دیدمان میتوان
آن را کیفی دانست .در ابتدا عاملهای داخلی و خارجی مؤثر بر توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی باغبانی با استفاده از

)1. External factor effect (EFE
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مصاحبه نیمهساختار یافته شناسایی و پس از آن میزان جذابیت آن با استفاده از طیف چهار گزینهای لیکرت اندازهگیری
شده است .در این مطالعه برای تهیه اطالعات مورد نظر از دادههای میدانی و اسناد کتابخانهای و به شیوه مصاحبه و
تکمیل پرسشنامه استفاده شد .الزم است گفته شود که برای تهیه پرسشنامهها در ابتدا با استفاده از پژوهشهای صورت
گرفته به ویژه پژوهش بزرگمهر و همکاران ( )8عاملهای مؤثر بر توسعه صنایع مورد بررسی شناسایی و پرسشنامه اولیه
تهیه و در اختیار متخصصان قرارداده شد .پس از آن با دریافت دیدگاههای آنان ،پرسشنامه اصالحشده با گویههایی
مشخص در چهار گروه نشانههای قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدها تهیه و به منظور اولویت بندی (تعیین مقدار کمّیشده
اثرگذاری آن عامل در صنعت و در بنگاه) به متخصصان برگشت دادهشد .دادههای حاصل از پرسشنامه با استفاده از
ماتریس عاملهای داخلی – خارجی و ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی تجزیه و واکاوی شدند .جامعه آماری در این
مطالعه از افرادی تشکیل میشود که با مسئله مورد بحث ،یعنی همان فرصتها و چالشهای پیش روی صنایع تبدیلی
و تکمیلی محصولهای باغبانی در استان فارس  ،به طور مستقیم یا غیر مستقیم در سطح مدیریتی و پژوهشی درگیر
باشند ،اطالعات مداوم از مسئله را برای همکاری داشته باشند و احساس کنند اطالعات حاصل از یک توافق گروهی
برای خود آنها نیز ارزشمند خواهد بود ( .)3بدین منظور  20نفر برای تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری انتخاب
شدند .از این تعداد 5 ،نفر از اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز 10 ،نفر از کارشناسان جهاد کشاورزی
استان فارس و  5نفر از تولیدکنندگان صنایع تبدیلی و تکمیلی باغبانی استان فارس بودند.

نتایج و بحث
همان گونه که پیشتر گفته شد ،به منظور استفاده از رویکرد عاملهای راهبردی در صنایع تبدیلی محصولهای
باغبانی استان فارس ،ابتدا الزم است عاملهای داخلی و خارجی ارزیابی شوند که در مطالعه حاضر به منظور تدوین لیست
اولیه این عاملها از پژوهشهای صورت گرفته به ویژه پژوهشهای بزرگمهر و همکاران ( )8استفاده شد و پس از آن عاملهای
مطرح شده با استفاده از نظر متخصصان اصالح گردید .روایی پرسشنامه را متخصصان این حوزه تأیید کردند و پایایی آن با
استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  0/99محاسبه شد.
نتیجه حاصل از پاسخهای جمع آوری شده نشان میدهد که بنا به نظر پاسخدهندگان  15نقطه قوت و  38نقطه ضعف
از عاملهای داخلی و  5فرصت و  5تهدید به عنوان عاملهای برونی بر توسعه این صنعت اثرگذار هستند که نتایج حاصل از
این بررسی به همراه نمره نهایی این عاملها در جدولهای  2و  3به ترتیب برای عاملهای داخلی و عاملهای خارجی گزارش
شده است.
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جدول  -2ماتریس ارزیابی عاملهای داخلی( )IFEدر تولید محصول های باغبانی استان فارس.
وزن

نمره

نمره نهایی

نشانههای قوت
 -1عاملهای تولیدی باغبانی
ارزش افزوده به نسبت باالی واحدهای صنایع باغبانی استان

0/022

3/07

0/067

وجود بازارهای مناسب برای جذب محصول های باغبانی فراوری شده

0/024

2/39

0/057

وجود پتانسیلهای مناسب برای زنبورداری به دلیل وجود باغهای وسیع

0/021

1/08

0/022

امکان استقرار و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی به دلیل برخورداری از باغهای متنوع

0/028

2/03

0/057

وجود زمینها ،باغها در دشتهای وسیع با قابلیت حاصلخیزی باال

0/015

1/71

0/025

 -2نظام بانکی و سیاستهای حمایتی
اعطای وام هایی با بهره کم برای ایجاد و توسعه صنایع باغبانی

0/014

3/09

0/043

مالکیت غیر دولتی و سهم اندک دولت در صنایع تبدیلی و تکمیلی

0/018

3/09

0/055

 -3عاملهای انسانی
وجود نیروی کار تحصیل کرده و آموزش دیده فراوان برای مشارکت در این صنایع

0/012

3/40

0/040

وجود نیروی کار ساده فراوان با سطح دستمزد اندک برای مشارکت در این صنایع

0/020

3/75

0/075

اشتغالزایی باال ،چه مستقیم و چه غیرمستقیم ،در این صنایع

0/028

3/052

0/085

 -4عاملهای بازرگانی
وجود شبکههای ارتباطی مناسب برای صادرات

0/027

2/71

0/073

وجود مزیت نسبی برخی از محصولها در استان

0/026

3/01

0/078

 -5دیگر جنبهها
همجواری واحدهای صنایع تبدیلی با واحدهای تولید محصولهای باغبانی

0/029

3/03

0/088

وجود امکانات و تجهیزات زیر بنایی مناسب اعم از آب ،برق ،گاز و مانند اینها در واحدهای صنعتی

0/027

3/04

0/082

باال بودن روحیه مشارکت روستاییان برای ایجاد و گسترش این صنایع

0/010

2/03

0/020

نشانههای ضعف
 -1مانعهای تولیدی صنعتی
کمبود تجهیزات مناسب برای نگهداری محصولهای باغبانی استان ،مانند سردخانهها و سیلوها

0/027

2/74

0/073

فصلی بودن فعالیت صنایع باغبانی استان

0/026

2/97

0/077

کاهش بهرهوری به دلیل پایین بودن تکنولوژی

0/029

2/14

0/062

کمبود نهادههای تولیدی باغداری و توزیع نامناسب آنها در سطح استان

0/022

2/99

0/065

هزینههای باالی فراوری و در نتیجه اقتصادینبودن سرمایهگذاری در این صنایع

0/025

3/29

0/082

کمبود ماشینها و ادوات کشاورزی در سطح استان

0/027

3/74

0/100

 -2مانعهای بازاری
برخوردارنبودن صنایع تبدیلی و تکمیلی از واحدهای پژوهش و توسعه

0/027

2/05

0/055

تحویل ناکافی محصول توسط کشاورزان به صنایع باغبانی استان

0/021

3/80

0/079

ترکیب نامناسب راهها و برخوردار نبودن برخی منطقه ها

0/018

3/90

0/070

فاصله زیاد شهرکها و ناحیههای صنعتی از بازارهای عمدهفروشی

0/014

3/74

0/052

کاهش میزان فروش به دلیل کمبود تنوع در تولید محصولهای باغبانی

0/017

3/72

0/063

بیاعتمادی مردم به محصولهای فراوری شده

0/010

3/53

0/035
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ادامه جدول :2
 -3مانعهای اقتصادی
باال بودن هزینههای انرژی مصرفی در صنایع باغبانی استان

0/009

3/72

0/033

کمبود اعتبارهای تخصیصی

0/012

3/23

0/038

ضعف اقتصادی مردم در برخی ناحیهها برای سرمایهگذاری در این صنایع

0/015

3/85

0/057

بیثباتی بانکها در اعطای تسهیالت کم بهره و بلندمدت به بهرهبرداران

0/028

3/07

0/085

نوسان قیمت نهادههای تولید

0/017

2/65

0/045

اجرا نشدن قانون هدفمندی یارانهها در بخش تولید

0/018

2/32

0/040

باال بودن قیمت محصول صنایع باغبانی

0/018

3/03

0/054

 -4مانعهای قانونی
محدودیت قانونی واگذاری زمین به شرکت شهرکهای صنعتی

0/011

3/25

0/035

مداخلههای غیرمفید برنامهریزان و برخی سرمایهگذاران در این صنایع

0/016

3/93

0/062

ضعف برنامهریزی و سرمایهگذاری دولت در بخش صنایع روستایی برخی ناحیههای استان

0/023

3/15

0/072

نبود انسجام میان سازمانهای متولی صنایع کشاورزی

0/019

3/05

0/057

فرایند پیچیده و طوالنی صدور مجوزهای الزم

0/016

3/74

0/059

 -5مانعهای مرتبط با نیروی انسانی
بیانگیزهبودن برخی از نیروهای متخصص برای ماندگاری در این بخش

0/013

3/68

0/047

کاهش انگیزه کاری به دلیل پرداختنشدن به موقع دستمزدها

0/009

3/52

0/031

پایین بودن بهرهوری نیروی کار شاغل در صنایع باغبانی استان

0/014

3/58

0/050

کمبود نیروی کار ماهر بومی

0/011

3/41

0/037

ضعف فرهنگ کاری در کارگران

0/018

3/87

0/069

 -6مانعهای مدیریتی
نبود آموزش و تربیت مدیران و پرسنل صنایع

0/020

3/24

0/064

ضعف مدیریت و دانش فنی صاحبان برخی از واحدهای تولیدی صنعتی در شهرکها

0/012

3/62

0/043

 -7مانعهای محیطی و جغرافیایی
نامناسب بودن زیر ساختها و شرایط محیطی مانند رطوبت باالی هوا در برخی منطقه ها

0/024

3/71

0/089

نبود زمین مناسب یا باال بودن قیمت زمین در شهرکهای صنعتی

0/015

3/55

0/053

 -8دیگر مانعها
در حاشیه قرار گرفتن صنایع سنتی به دلیل ناتوانی در رقابت با صنایع کارخانهای

0/017

3/71

0/063

ناآشنایی روستاییان برخی ناحیههای استان در زمینه اهمیت صنایع مستقر در شهرکها

0/029

2/94

0/085

باال نبودن فرهنگ استفاده مردم از محصولهای باغبانی فرآوری شده صنایع استان

0/010

2/52

0/025

نبود برنامه راهبردی در توسعه صنایع تبدیلی باغبانی

0/012

2/32

0/027

1/00

173/26

2/97

جمع

بر اساس یافتههای ارائه شده در جدول  2با توجه به نظر پاسخگویان  15نقطه قوت و  38نقطه ضعف به عنوان
مهمترین عاملهای داخلی صنایع مورد مطالعه شناسایی شدند .پس از بررسی محیط داخلی صنایع تبدیلی و تکمیلی،
مهمترین عاملها فهرست شدند و جمع نمره نهایی تمام عاملها که نشاندهنده وضعیت داخلی صنایع تبدیلی و تکمیلی
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استان فارس است تعیین شد .یافتههای این بخش نشان میدهند که جمع پایانی نمرههای ماتریس ارزیابی داخلی 2/97
شده است که بیشتر از  2/5است که با توجه به نظر پاسخدهندگان نشاندهنده وجود قوت در این صنایع است.
یافتههای جدول  3نشان دهنده آن است که  5فرصت و  5تهدید به عنوان مهمترین عاملهای برونی تعیین شدند.
با بررسی محیط خارجی ،مهمترین فرصتها و تهدیدهای پیش روی این صنعت فهرست شدند و نمره نهایی هر یک از
عاملها بهدست آمد .در آخر هم جمع نمره پایانی تمام عاملها نشاندهنده واکنش صنایع تبدیلی و تکمیلی به منظور
بهرهبرداری از فرصتها و مقابله با تهدیدهای پیشِروست.

جدول  -3ماتریس ارزیابی عاملهای خارجی( )EFEدر تولید محصول های باغبانی استان فارس.
وزن

نمره

نمره نهایی

فرصتها
امکان جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی

0/145

1/26

0/182

تصویب قوانین و مقرارت حمایتی صنایع تبدیلی و تکمیلی

0/016

2/39

0/038

تأمین مواد اولیه و خام با هزینه حمل و نقل مناسب

0/017

1/20

0/020

افزایش استفاده از نیروهای متخصص و مجرب در بخش صنایع

0/100

1/86

0/286

وجود تقاضای قابل توجه برای تأسیس صنایع تبدیلی محصولهای باغی در استان

0/138

1/05

0/145

تهدیدها
وجود برخی تحریمهای مؤثر بر صنایع تبدیلی و تکمیلی کشور

0/070

3/76

0/263

بیثباتی اقتصادی کشور به ویژه در بخش صنعت به دلیل نبود سیاستهای مشخص

0/175

2/27

0/397

ضعف سیستم حمایتی و خدمات مناسب پشتیبانی تولید و بازاریابی در کشور

0/098

2/91

0/285

ارتباطها و تعاملهای ضعیف مرکزهای علمی -تحقیقاتی و بخش ترویج کشاورزی با صنایع استان

0/210

2/01

0/409

ارتقای کمی و کیفی محصولهای تولیدی صنعتی در شهرکها و ناحیه های صنعتی رقیب

0/031

3/89

0/120

1

22/60

2/145

جمع

همانگونه که در جدول  3دیده میشود ،مجموع نمره نهایی ماتریس ارزیابی عاملهای خارجی ( )EFEبرابر با
 2/145و کمتر از  2/5است .این عدد نشاندهنده آن است که صنایع تبدیلی و تکمیلی ،توانایی بهرهبرداری از فرصتها و
ایجاد واکنش به موقع در برابر تهدیدها را ندارد و دچار مخاطرهها است .بنابراین الزم خواهد بود در این زمینه راهبردهای
موثرتری بهکار گرفته شود .مهمترین تهدید برای این صنعت با توجه به نظر پاسخدهندگان ارتباطها و تعاملهای ضعیف
مرکزهای علمی -تحقیقاتی و بخش ترویج کشاورزی با صنایع استان است.
در مرحله بعد ،با کنار هم قرار دادن یافتهها در جدول  2و  ،3ماتریس ارزیابی داخلی – خارجی ایجاد و موقعیت صنایع
تبدیلی و تکمیلی باغبانی استان فارس در این ماتریس مشخص شد .همان گونه که در شکل  2دیده میشود ،صنایع مورد
مطالعه در ناحیه چهارم یعنی راهبرد رقابتی و تنوع قرار دارند .از اینرو ،راهبردها باید به گونهای تدوین شوند که با استفاده
از نشانههای قوت داخلی به اصالح تهدیدها پرداختهشود .در این شرایط ،بهتر است صنعت با بیشینه کردن نشانههای قوت
به کمینه کردن نشانههای ضعف بپردازد.
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2/5

4

1

راهبرد تهاجمی و رقابتی)(SO

راهبرد محافظه کارانه و بازنگری)(WO

II

I

جمع نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی

4

2/5
راهبرد رقابتی و تنوع)(ST

راهبرد تدافعی)(WT

IV

III

1

شکل -2نتیجه موقعیت صنایع تبدیلی و تکمیلی استان فارس در ماتریس داخلی و
خارجی (.)IE

در مرحله بعد ،به منظور تهیه ماتریس برنامهریزی راهبردی کمی ( )QSPMاز نتیجه ماتریس ارزیابی عاملهای
داخلی و خارجی ،نتیجه ماتریس  SWOTو ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی استفاده شده است که نتیجههای
بهدست آمده از آنها در جدول  4دیده میشود.
جدول  -4ماتریس برنامهریزی راهبردی کمی ( )QSPMصنایع تبدیلی و تکمیلی باغبانی استان فارس.
رتبه
1

راهبرد
ایجاد و گسترش شرکتهای دانش بنیان در تولید و فراوری صنایع تبدیلی و تکمیلی

نماد

امتیاز

8/804 WO1

باغبانی استان فارس
2

معرفی صنایع تبدیلی و تکمیلی در بازار بورس محصولهای کشاورزی

SO1

3

توسعه انبارهای صنایع تبدیلی و تکمیلی و بهبود شرایط آنها منطبق بر استانداردهای

7/150 WO2

7/325

جهانی
4

تشکیل شرکت تعاونی لجستیک ترابری مخصوص صنایع تبدیلی و تکمیلی

WO3

6/657

5

بیمه نوسانهای ارز برای بازرگانان

ST1

6/302

6

افزایش سهم بازار محصولهای صنایع تبدیلی و تکمیلی در بازارهای خارجی و داخلی با

SO2

5/913

افزایش گستره جغرافیایی بازاریابی و تبلیغاتی
7

توسعه فعالیتهای ترویجی مورد نیاز با فعال کردن بخش خصوصی

WT1

5/643

8

ایجاد صندوقهای قرضالحسنه و حمایت از آنها

ST2

5/013

9

گسترش بیمه خشکسالی

WT2

4/381

10

بهسازی یا نوسازی کارگاهها بر پایه استانداردهای روز صنایع غذایی

WT3

2/011

بر پایه ماتریس برنامهریزی راهبردی کمی ،راهبرد  WO1یعنی "ایجاد و گسترش شرکتهای دانش بنیان در تولید
و فراوری صنایع تبدیلی و تکمیلی باغبانی استان فارس" مهمترین راهبرد است و نمره جذابیت  8/804را دارد و رتبهبندی
12
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دیگر راهبردها بر اساس مجموع نمرههای جذابیت نیز در جدول  4آورده شده است .راهبرد "بهسازی یا نوسازی کارگاهها
مطابق با استانداردهای روز صنایع غذایی" با نمره جذابیت  2/011پایینترین جایگاه را دارد.

نتیجهگیری
این پژوهش به منظور معرفی نشانههای قوت ،ضعف ،فرصتها ،تهدیدها و ارائه راهبردهایی برای بهبود و توسعه صنایع
تبدیلی و تکمیلی محصولهای باغبانی در استان فارس اجراشده است .برای رسیدن به این هدف ،از روش  SWOTاستفاده
شد .یافتهها نشان میدهند که موقعیت صنایع تبدیلی و تکمیلی باغبانی استان فارس در ناحیه چهارم یعنی راهبرد رقابتی
است .در این شرایط ،صنعت یادشده باید بتواند با تقویت نشانههای قوت خود زیان ناشی از تهدیدهای خارجی را به کمینه
برساند .بر اساس یافتههای ماتریس  ، SWOTیکی از مهمترین نشانههای ضعف این صنایع کاهش بهرهوری به دلیل کم بودن
سطح فناوری است .در این زمینه پیشنهاد میشود که دولت با کاهش مانعهای مالی از طریق ابزارهای سیاستی همچون
کمکهای بالعوض و وامهای مناسب بهمنظور بهبود بهرهوری در این صنایع گامی مؤثر بردارد .دولت همچنین میتواند با
جمعآوری منظم دادهها در زمینه فناوریهای جدید ،نوآوریها ،تولیدهای فناورانه جدید و استانداردها و ارائه نتیجههای آن
به این صنایع ،آنان را در تشخیص نیازهای فناوری ،شناسایی فرصتهای موجود و افزایش آگاهی برای الگو برداری از
فناوریهای پیشرفته یاری دهد .از دیگر نشانههای ضعف شناساییشده برای این صنایع ،نبود واحدهای پژوهش و توسعه در
این صنایع است .در واقع ،ضعیف بودن این صنایع در تشکیل واحدهای پژوهشی و توسعه میتواند عامل اصلی در ایجاد
کاهش بهرهوری به دلیل پایین بودن فناوری باشد .بنابراین ،بهبود وضعیت پژوهش و توسعه میتواند به بهبود بهرهوری و
فناوری تولید کمک شایانی کند .واحدهای پژوهش و توسعه جزو بخشهای هزینهبر صنایع تولیدی است و به طور معمول
این هزینه برای واحدهای کوچک و متوسط چشمگیر است .یکی از روشهای مؤثر برای فائق آمدن بر این مسئله ،تشکیل
خوشههای صنعتی است .تشکیل خوشههای صنعتی میتواند با ایجاد بستری برای فعالیتهای مشترک همچون مطالعات
بازار ،طراحی ،آموزش و مانند این ها با سرشکن کردن هزینه باالی پژوهش و توسعه بین این صنایع به رشد و توسعه این
واحدها کمک کند.
در این پژوهش تنها به واکاوی عوامل داخلی و خارجی بسنده نشده و از ماتریس برنامهریزی راهبردی کمی نیز استفاده
شده است ،بنابراین ،بهترین راهبردها در راستای توسعه و بهبود این صنایع از نظر کارشناسان و متخصصان این حوزه را
میتوان بر اساس نتیجههای آن ارائه داد .یافتههای ماتریس برنامهریزی کمی نشان میدهد که مهمترین راهبرد ،ایجاد و
گسترش شرکت های دانش بنیان در تولید و فرآوری صنایع تبدیلی و تکمیلی استان فارس با نمره جذابیت  8/804است و
پس از آن "معرفی صنایع تبدیلی و تکمیلی در بازار بورس محصول های کشاورزی" و " توسعه انبارهای صنایع تبدیلی و
تکمیلی و بهبود شرایط آنها منطبق بر استانداردهای جهانی" به ترتیب در رتبه دوم و سوم قرار دارند .بهکارگیری این
راهبردها میتوانند از موقعیت صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولهای باغبانی در استان فارس دفاع و از سست شدن آن
جلوگیری کنند.
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Development Strategies of Complementary and Processing
Industries of Horticultural Crops in Fars Province, Iran
Z. Shokoohi1, S. Zolanvari and A. Zeinoddin2
Development of processing industries of food and agricultural products leads to the
development of the agricultural sector while reducing waste. In fact, the creation of
processing industries is one of the most beneficial ways of interaction between the two
sectors of industry and agriculture. Therefore, the main purpose of this study is to identify
the strengths, weaknesses, opportunities and threats facing horticultural crops
complementary and processing industries in Fars province through SWOT approach. This
research, which is applied in terms of purpose and has implementation method, is
descriptive-analytical. Also, the required data were collected through face-to-face interviews
and completing a questionnaire with 20 agricultural industry experts in Fars province in
2019. According to the respondents, 15 strengths and 38 weaknesses were identified as the
most important internal factors and 5 opportunities and 5 threats were identified as the most
important external factors. The results showed that the horticultural crops processing and
complementary industries were located in the fourth region of the matrix of internal-external
factors and competitive strategy was the best strategy. In other words, the industries must be
able to improve its strength and reduce the costs of the threat by turning it into an
opportunity. Finally, based on the results of the quantitative strategic planning matrix, the
most important strategy was the creation and expansion of knowledge-based companies in
the studied industries. Therefore, in order to develop the horticultural crops complementary
and processing industries in Fars province, it is necessary that the establishment and
expansion of knowledge-based companies be among the priorities of policy and decision
makers.

Key words: Horticultural crops complementary industries, Horticultural crops processing
industries, Quantitative strategic planning matrix, SWOT.
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