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 چکیده

لی و تکمیلی ایجاد صنایع تبدی ،های تولیدیهدررفت محصولکشاورزی و جلوگیری از  هتوسعبرای از راهکارهای مناسب 

 جامع تیریمد دچار مشکل شود.دسترسی این صنایع به بازارهای جهانی شود تا می موجببه نوآوری بودن توجه بیاست. 

 و اهبردیر ینوآور ،فناوری تیریمد ،یسازمان ساختار ،ینوآور فرهنگاست:  شاخص پنج شامل و دیجد 4هالگووار ،ینوآور

 شده نیتدو از آن رو کرمان استان در خرما یلیتکم و یلیتبد عیصنا در ینوآور جامع تیریمد نقش ،حاضر مقاله .نوآوران

 پژوهش. کند فراهم ار باغداران درآمد بهبود و اشتغال طیشرا یلیتکم و یلیتبد عیصنا هتوسع با تواندهب وردهار نیا از تا ستا

 که است رمانک استان کشاورزان از نفر ۲00 شامل یمارآ جامعه .است یشیمایپ روش با یکاربرد هایپژوهش نوع از حاضر

 1۵۵ وکرانک هرابط براساس نمونه حجم .هستند کار به مشغول خرما هایمحصول یفراور و یبندبسته ،یابیارباز هنیزم در

 به یانامهپرسش ،پژوهش مسئله به ییپاسخگو منظور به. ندشد انتخاب ساده یتصادف یریگنمونه روش به و دش محاسبه نفر

 نشان ژوهشپنتیجه  .شد استفاده AMOS و SPSS افزار نرم از پژوهش جینتا واکاوی یبرا و یطراح پژوهش یاصل ابزار عنوان

 .اردد وجود یداریمعن یهمبستگ ینوآور جامع تیریمد بُعدهای و خرما یلیتکم و یلیتبد عیصنا توسعه نیب که داد
 

 .وری، مدیریت جامع نوآفراوری خرماکشاورزی،  هتوسع ،بسته بندی ،بازاریابی :کلیدی گانواژ

 

 مقدمه

جامعه استوار  بُعدهایعنوان عامل اصلی در همه  محور و استفاده از دانش بهگذر از اقتصاد ســنتی به اقتصــاد دانش

محور _تردید، پیوســتگی کارکردهای تولید، توزیع، و کاربــرد دانش در زیربناهــا و روبناها، ازجمله نهادهای دانشاست. بی

 تحقق توســعه دانش هایزمینه ،(هاو مانند این پژوهش و توسعه هایهمؤسســمحور، ریفناوهای ها، بنگاهمانند دانشــگاه)

ری و رشد تمدن گرایی فناوکننده زمینه همفراهم بخش کشــاورزیکند. فراهم می ها ازجمله کشاورزیدرهمه بخشرا محور 

 اندبخش کشاورزی، پیدایش و تکامل یافته های بزرگ بر محوریت فناوری درم درگذشــته، تمدنکبشــری است و دست

وری بالقوه، نقش اساسی و محوری رهبران بصیر در ایجاد تغییرات حیاتی در سـازمان بـرای برپا داشـتن نـوآ .(1۲)
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ها، تقاضاها و سازمان در نهایتتناسب روی جامعـه و  های محیطی )محیط جهانی و محیط ملی( که هرکدام بهسیستم

ـ گ سازمانی و محركمحدودیت فرهنگ ها و فرایند نوآوری هایی اعمـال و روی سیسـتم هـای درون سـازمانی خصوصـا فرهن

ایجـاد یـک مدل جامع فرهنگ نوآوری فرایندی طوالنی و  سازمانی بیشتر است.، اثر فرهنگ ملی از فرهنگ نوآوری است

 چرخه در اول گام (.19) سمت تغییرات دلخواه است سازمانی به زمانبر بوده و نیازمند نقش اساسی رهبری در هـدایت عوامل

 هایهدف از توانندمی هاایده. آیندمی آتی بوجود و پیشرو مشکالت مشاهده و شناسایی از اغلب هاایده. هستند هاایده نوآوری،

 نیا کهی. هنگامباشند گرفته نشأت گردیده، فرصت به یک تبدیل ناگهانی طورهب که بازار جدید وضعیت یک توسط یا سازمان

 (.۲1) شود یابیاست تا ارز ازیشناخته شد، ن تیفرصت به رسم

در تولید  ویژه هزمینکه برای اولین بار در است های جدید سازماندهی کارگیری روشهبمعنای نوآوری کشاورزی به

ربخشی، رقابت و ها به منظور افزایش اثسازمانافراد یا ها را این روش .شوندها به کار گرفته میفرایند درمحصول یا 

نوآوری و  این درنتیجه .گیرندمیموجود با هدف پایداری در زمینه خاص به کار تغییرات بزرگ پذیری نسبت به انعطاف

 ۲030ار کدســتور . کندمیتوسعه اقتصادی یا مدیریت پایدار منابع طبیعی کمک  و تغذیه ،به امنیت غذاییتغییرات 

 رسیدن به در را ش آن ها اشــاره دارد و نقعنــوان ابزار حیاتــی فعالیت بــه نوآوری به به روشنیســازمان ملــل متحد 

 (.۲۵، ۲4) کندتایید میهزاره  هایهدف

کارآفرینانی در حیطه کشاورزی  و باشد، نوآوران اولیه تولید از فراتر باید کشاورزی ( تحقیقات۲۲) همکارنو   1کوپر

 مثلث. دهندانجام می افزوده ارزش افزایش و پذیریانعطاف افزایش ،خطرها کاهش وری،بهره بهبود به قادر کسانی هستد که

 و آزمایش تقویت تغذیه، بهبود فقر، کاهش اقتصادی که مسیر های بنگاه و گذاری سرمایه ، نوآوری بین ارتباط ایجاد طالیی

 .توانمندسازاست هایعامل سیستم از ترکیبی راه از تأمین های زنجیره تمام در نوآوری

 همیتااست که  بخش این قابل توجه هایظرفیت و هاقابلیت است مطرح کشاورزی بخش در ایران اقتصاد در چهآن

 بیشتر زمانی موضوع ینا. ای داردتوجه شایاننقش  صنایع از اولیه برخی مواد تهیه و مردم غذایی تأمین از نظر و دارد یاویژه

 ایفا زیکشاور توسعه اهداف تأمین در که تأثیری و کشاورزی بخش کارکردی بودن چند نقش به که نمایدمی اهمیت با

 (.7) شوداشاره  کند،می

ی، سطح زیر میالد ۲013سازمان خواربار جهانی در سال  هپایبر  ومحصول مهم تجاری در خاورمیانه است  ،خرما همیو

یران با اتن بوده است. در این میان سهم  76۲76۲4هکتار  111۲490 آن به ترنیب تولید جهانیو کشت خرما در دنیا 

ی زیـاد به نسبتمقـدار  شوربختانهولی تن تخمین زده شده است،  10837۲0ود هکتار سطح زیر کشت، حد 16۲998

 شود.مختلف تبدیل به ضایعات می هایدلیلوری محصول به آمراحل مختلف تولید و فرخرمـای تولیـدی در

نابود  آن از هیتوج صنایع تبدیلی و تکمیلی کافی، همه ساله مقدار قابل نبودضایعات خرما در ایران و زیادبودن  دلیلبه 

هکتار زمین های  91۲00، ۲0۲1لیتر نفت در روز تا سال میلیون  97/۵وارات تامین ارز الزم برای تایلند برای  .(4) شودمی

 (.39)برد، هم برای مصرف داخلی و هم برای صادرات میخود را زیر کشت نخل خرما 

در  کشاورزی هایفعالیت بردپیش و ایجاد عالقه درکشاورزان درآمد موجب افزایش  کشاورزی فراوریاستقرار صنایع 

و در نظر گرفتن  غذایی هایمحصولتر بهداشتی کشاورزی، عرضه محصول هایاز  استفاده بهینه.  خواهد شدسطح جامعه 

استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش  اثرهای ترینمهماز رعایت بهداشت محیط روستا  منظوربههای مدون برنامه
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کشاورزی  هایمحصولاز  زیادی توان انتظار داشت که درصداستقرار صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی می باکشاورزی است. 

قیمت مناسب و به  مانندمیهای کشاورزی باقی ها در زمینبودن قیمت فروش آن کمتولیدی که در اثر بازاریابی ناقص و 

 .(1۵) شوند واقع استفاده موردها در دیگر صنعت آسانی

نیز نوآوری  و کارهای مدیریت توسعه ساز ،روستایی منطقه هایکشاورزی درتوسعه های محصولفراوری با توجه به نقش 

بر  افزونن نظام در ای .موجود در این زمینه را پر خواهد کرد ءدر این بخش اهمیت زیادی دارد. نظام نوآوری کشاورزی خال

ای، های حرفهارتها، توسعه دهندگان مهمشوقنیز تاکید دارد مانند  دیگریهای موضوع، بر پژوهشترویج، آموزش، آموزش و 

نایع کنون صاهم کههایی دشواریاز  یکی(. 47و مقررات ) دانش بومی، قانون هاتوسعه مشارکت، کنشگران نوین، منابع 

مبود مکان ککیفیت و قیمت مناسب در محل استقرار صنایع است.  باناکافی مواد اولیه  هتبدیلی با آن مواجه است عرض

ازار و تبلیغات، ب بررسی هایفروش،  مرکزهای هایو ارتباط ترابریهای مناسب برای استقرار صنایع، فناوری ناکافی در بخش

 تمرکز بلکه ،نیست هالوژیتکنو جدیدترین کارگیری به معنای به لزوما نوآوری .(1) از سایر تنگناهای صنایع تبدیلی هستند

 تا است رکتش درون در خالقانه هایحلراه یافتن و تفکر هایشیوه روی بر بیشتر هاسازمان ها وشرکت تولیدی، واحدهای

 و هازارها، تکنیکاب از یامجموعه صورت به میتوان را نوآوری مدیریت هایتکنیک نظر این از. تکنولوژی به موضوع پرداختن

 با رتبطم هایچالش شده و هماهنگ گوناگون شرایط با تا کنندمی کمک هاشرکت به که گرفت نظر در هاییشناسیروش

 به لزوما رشد این. است تفکر های جدیدشیوه نتیجه هاتکنیک این توسعه و رشد. سازند مرتفع استراتژیک شیوهای با را بازار

 کارگیری به و داخل در تجارت ارتقای برای از دانش استفاده در هاشرکت ظرفیت به بیشتر بلکه نیست، تکنولوژیک هایدلیل

 .(۲9) بستگی دارد خارجی، بازیگران با روابط بهبود برای دانش

سازمان و فرهنگ برای مانند غیرفناوری و  وریفناعناصر  افزایی نوآورانه بینهمتشکیل  سیستم  1مدیریت جامع نوآوری

 (.38) کندیم جادیا یورارفنیغ و یورافن هایسازه نیب ایشبکه که است جامع یوقت ینوآور .استایجاد صالحیت نوآوری 

در  قابتیحفظ مزیت ر و بهره ورانایجاد ارزش برای ، صالحیت نوآوری شرکتارتقای با هدف  مدیریت جامع نوآوری  

 بخشتلف الهامعملکردهای مخ، در میان هایهر کس در هر زمان و در همه مرحلهبا مضمون جامع نوآوری  چارچوب مدیریت

 دستیابی ایبر مدیریت فلسفه .کندمیو مشارکت در نوآوری حمایت  هااز تعهد مدیریت جامع نوآوری . الگوینوآوری است

 (.46)است  پایدار رقابتی سودمندی به

 به تقریبنه و ( به طور جداگا16( و گلستان هاشمی )48) ۲و همکاران وزاول بار دو پژوهشگر را  جامع نوآوری مدیریت

ودن مطرح گردید. جدید در مدیریت نوآوری با شاخص جامع ب الگووارهمدیریت جامع نوآوری به عنوان   .کردندزمان مطرح هم

 یمه اعضاهتوسط  فناوریو مدیریت نوآوری راهبردی نوآوری، ساختار سازمانی  راهبرد، فرهنگ عنصرهاینوآوری درتمام 

 .(16) دشمطرح  ای از کارکنان سازمان، در هر زمان و در هر مکانعده ویژهسازمان نه فقط 

های برنامهتنظیم شدن آن به سازمان خالق نوآور، تبدیلمدیریت جامع نوآوری در اصل تعهد مدیریت به خالقیت نوآوری و 

 معنایبه به الزام . نوآوریاست های مدیریت مهندسی خالقیت و نوآوریکارگیری روشهنوآوری و بتوسعه خالقیت و 

 هایشیوه بر بیشتر هاسازمان ها وشرکت تولیدی، واحدهای تمرکزعبارت است از  بلکه نیست، هافناوری جدیدترین کارگیریبه

 مدیریت هایروش ،نظر این از .(31) است فناوری به موضوع پرداختن تا شرکت درون در خالقانه هایحلراه یافتن و تفکر

 با تا کنندمی کمک هاشرکت به که گرفت نظر در هاییشناسیروش و فنابزارها،  از ایمجموعه صورت به توانمی را نوآوری
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 هاتکنیک این توسعه و رشد. سازند مرتفع راهبردی ایشیوه با را بازار با مرتبط هایچالش و شوند هماهنگ گوناگون شرایط

در  های محصول جدید آغاز وها و ایدهفرآیند توسعه محصول جدید با شناسایی فرصت. است تفکر های جدیدشیوه نتیجه

ها، تدوین مفاهیم محصول جدید، طراحی و خلق محصول واقعی، ارزیابی ها و ایدهاین فرصت هایمدرك الزا گذشتن ازادامه با 

 (.18) گرددتناسب محصول، به معرفی محصول به بازار ختم میپتانسیل و 

با  یداریو مثبت و معن میرابطه مستق یجامع، کاربرد ح،یاطالعات با سه مفهوم صر یریانعطاف پذ (03) 1هونگ هان

 ،تولید کنندگان برای دریافت سود حاصل از تولید است. بنابراین هایمحل تبلور تمامی فعالیتبازار  دارد. یستمیس ینوآور

در  .کندمیتصمیم به تولید روند خود را آغاز  لحظه اتخاذبلکه از  ،شودنمیآغاز  از زمان برداشت محصولفقط بازاررسانی 

 هایعاملیکی از  بازار بلکه ،نیست تولید تنها گذشته، برخالف کشاورزی، توسعه موتور که کرد اعالم جهانی بانک ۲007سال 

 بینی،پیش غیرقابل شکل به و شدت به کشاورزی بخش در مصرف و تجارت تولید، طبیعت و استمهم توسعه کشاورزی 

 را یک نقطه در تولید دانش از گیریبهره فرصت بین المللی، هایارتباط فناوری بالقوه رشد دیگر، سوی از. است شدهمتحول 

ای مقاله .استمهم بازاریابی برندسازی  ی(. از اجزا48) است آورده فراهم جهان نقطه های دیگر در و مختلف هایهدف برای

ارزش تجربی، بازده  که نوع دهدمیدست  نتیجه را بهاین  ")برند( در برندسازی غذا توریسم ارزش نام تجاری" عنوان با

برندسازی مانند تصویر غذای  تصویرسازی در (.4۵)تواند به طور قابل توجهی افزایش دهد میرا سرمایه گذاری با نام تجاری 

که ستون  ۲(SME) اسیمتوسط و کوچک مق یهاکترش نهیدر زم (.43) داری داردمعنیگردشگری رابطه  با افزایش محلی

را در  یابیدانند و بازار یها م SME  تیعامل تقو ترینمهمرا  یابیو بازار یاست دو عامل نوآور فقرات اقتصاد سراسر جهان

ای به نام  در مقالهو همکاران  3گوموش. (41) کنند یم فیاز منابع تعر نهیرا در استفاده به یو نوآور یمدار-یمشتر شیافزا

باالبردن کیفیت محصول و افزایش قدرت رقابت در بازارهای  ها نوآوری را در کاهش هزینه "بازاریابی و نوآوری درتجارت"

 .(۲7) نوآوری را در مشتری مداری و اموزش مستمر و جریان و بازخورد اطالعات مورد تایید قرار دادند راهبردبین المللی و 

هکارهای را و سازمانسطح  در مشتریان درباره اطالعات از استفاده و تسهیم آوری،جمع از است عبارت مداری مشتری

های ترجیح و نیازها به پرداختن و تعیین اهمیت بر از بازارگرایی، بُعدی عنوان به گراییمشتری. اطالعات این مبنای بر هماهنگ

 (.40) دارد تأکید( بازارگرایی دیگر بُعدهای توجه به بدونن )مشتریا و خریداران

مکان توسعه ا ،آن به شمار می روندبُعدهای کشاورزی که صنایع تبدیلی و تکمیلی از مهترین  هایمحصولدر بازاریابی 

این امر در  .شودمیهای جدید روشبه  محصول هارسانی بازاراشتغال و ایجاد کسب و کار های زیادی وجود دارد که موجب 

ر اتحادیه اروپا داشته قصد ورود به بازارای صادرات خرما بهر کشوری که . خواهد بودمورد خرمای استان کرمان بسیار مورد نیاز 

یک بازار دائمی و حتی  ،هایی که در صادرات خرما داردباشد، در ابتدا باید از حالت سنتی خود خارج شود. ایران با فراز و نشیب

با  برابربندی بسته وکه خرمای تولیدی خود را از نظر کیفیت  هست، اما این فرصت برای ایران نداردثبات در خارج از کشور  با

 صنایع در هوشمند ندیببسته " نام به یپژوهش در .(3) ای دست یابدبه بازارهای گسترده راهاستانداردهای جهانی سازد و از این 

 ها است، این عامل اشاره شده هاگاز غلظت کنترلزمان  ،دما نشانگرهایمانند  ،هوشمند بندیبستهمربوط به  هایسازه ،"غذایی

. ندمی شو بارکد جایگزین هوشمند هایبرچسب .شوندمی ایمنی محصول ها و غذایی هایمحصول کیفیتافزایش  موجب

 .(13) می دهند توضیح غذایی محصول های غذایی ارزش انقضا، تاریخ ،ییغذا حساسیت درباره نیز هوشمند هایبرچسب

 
1. Hugh Han                                             2. Small and medium-sized enterprises                                                 3. Gümüş 



خرما تکمیلی و تبدیلی صنایع توسعه در نوآوری جامع مدیریت نقش واکاوی  

۲1 

 

آن  ینانو در بسته بند یوراکه از فن ییرهایو استفاده از پن شتریبه پرداخت ب لیمصرف کنندگان تما (63)  1کاالگانای 

و  ینوآور ریمنطقه درصنعت پن در ییو اشتغالزا یالمللنیب یبه بازارها یعامل در دسترس نیشتریاستفاده شده است دارند. ب

نوآوری محصول در صنایع با بررسی " عنوان باای در مطالعه (43) و همکاران ۲تروت شده است. ینانو بسته بند یفناور

فراوری  بندی مناسب در نوآوری دربسته به این نتایج رسیدند که "نگلستانبندی غذاها در ا-وری کم: مواردی از بستهافن

 .ها  رابطه مسقیم دارد غذایی در کاهش هزینه هایمحصول

 پژوهشاین های . یافتهکردبررسیرا وضعیت بازار خرمای ایران و توانایی آن برای ورود به بازار اتحادیه اروپا  (۲6) 3هناغ

ل صادرات جهان از ارزش ک %۲1که ارزش آن از واردات جهان را به خود اختصاص داده است در حالی %10نشان داد که اروپا 

ر از میانگین جهانی ثبات و میانگین آن بیشت باکه قیمت واردات خرما در بازارهای اروپا  استی معن به این موضوع است. این

یع تبدیلی و تکمیلی . در فرایند نوآوری در صنا(۲7)ست قابل توجه برای صادرات خرما یاتحادیه اروپا بازار ،است. بنابراین

 (.43) دنادر نوآوری محاسبه شده ه نوآوریمانع عمدوان نسیاسی دولت به عهای نهادو  کاغذبازیسیستم  ،خرما

در حال  توسعه کشاورزی و افزایش تولید و درآمد کشاورزان درکشورهای هاینیافتن هدف پژوهش درمهم عامل  یکی

 هایمحصول ابیکشورهای پیشرفته، بازاری بیشترکشاورزی است. امروزه در  هایمحصولبازاریابی  امانهنارسایی س، توسعه

نونی خارج و فروش آید. با توجه به شرایط کنونی جهان، تولید از شکل کشمار میهای عمده اقتصاد بهیکی از بخشکشاورزی 

 (.6)است شدهکنندگان تولیداصلی  هایهدفدر بازار یکی از 

 محقق شده ینیبشیپ هایهدفبازهم  ،یلیو تکم یلیتبد عیتوسعه صنا نهیدر زم غاتیها و تبلیگذارهیسرما با وجود

 یهاتیه واقعب پژوهشی -یعلم یهادهیا لیتبد درمناسب  یتیو حما یارتباط رهیزنج نبودآن  دلیل هاییکی از  ،نشوند

 ،جامعه یصنعت و یو فناور یدارند کل نظام علم یچالش سع نیحل ا یبرا ایدن ی. کشورهااست قابل عرضه در بازار یاقتصاد

در تعامل باهم در نظر  در کنار هم و "ینوآور ینظام مل"عنوان  زیر یرا  نظام کل ،ییمحصول نها یسازیتا تجار دهیا جادیاز ا

 یهاتیعالاز ف ایمجموعهوجود  ،شودقابل مصرف  یینهابه محصول  لیتا تبد ردیشکل بگ ایدهیا کهاین ی. برارندیبگ

درست  ایشد آن نبا یاز بندها یکیکه اگر  است یریمانند زنج یلیو تکم یلیتبد عیصنا .است یضرور گریکننده همدتیتقو

 (.  17، 16)د یبه هدف نخواهد رس ریکل آن زنج ،کار نکند

 همچنین و تولید تنوع و سطح افزایش روستاها، اقتصاد داری با رشدتکمیلی رابطه مثبت و معنی و تبدیلی صنایع استقرار

 هایریثتأ و همنطق اجتماعی و طبیعی استعدادهای و ویژگی ها به توجه دارد. با روستایی منظر و کشاورزی هایزمین حفظ

به  آورالزام یامر روستایی پایدار توسعه به رسیدن برای وصنعت کشاورزی بخش دو پیوند کشاورزی، به وابسته صنایع مثبت

وسعه روستایی در تیکی از عوامل شود  تولید قند، زمانی که توسط توسط افراد محلی در برزیل فراوری می .(۵)رود می شمار

توسعه  وها، خدمات عمومی ایالت سائولو پوئلو برزیل شده است موتور محرکه در توسعه بوده است باعث ایجاد فرصت

 .(3۵) ته استزیست محیطی به همراه داش هایاگرچه اثر  ،کشاورزی بوده است هایمحصولها و تجارت موفق در زیرساخت

ترین مکرد. از مهی بررس رامثبت چند عامل  4کابوپاتن بورونایع تبدیلی و تکمیلی اکالیپتوس در ص مالزی برای توسعه

 ،ترابریگسترش جاده و  اثمانند احدها بهبود زیرساخت ،افزایش درآمد ،گذاریسرمایه ،هزینه کم ،زاییاشتغالآن  هاعامل

 .(۲0) توان نام بردرا میشهرك سازی صنعتی  و ای آموزش کارکردی فنی و حرفه

 
1. O’ Callaghan                                      2. Trott                                       3. Ghane                              4  .  Kabupaten Buru      



 بنی اسدی و همکاران

۲۲ 

 

وری به ترتیب اایع فرهای تولید برای صاحبان صنو هزینه نهاده بانیوری باغافر صنایع هایتولیدبسیار زیاد ارزش افزوده 

ایت از صنایع گانه برای حمگیری قوای سهتصمیم هایسطحد گرایش و عزم ملی در وجواست. قوت و ضعف  نقطهترین مهم

ا و تهدیدهای هترین فرصتمهمکاری به ترتیب به سرمایه در گردش در فصل باغبانی فراوری صنایعباالی  نیازو  فراوری

 (.8)اند شدهشناسایی  تبدیلی و تکمیلیتوسعه این صنایع 

برزیل  سائوپولویالت توسعه روستایی در ا هایعاملیکی از  ،شودمیتولید قند، زمانی که توسط افراد محلی در برزیل فراوری 

ها و تجارت ها، خدمات عمومی و توسعه زیرساخت ایجاد فرصت موجبموتور محرکه در توسعه بوده  . این فعالیتشده است

 .(37) استکشاورزی  های محصول موفق در

ها امری ضروری یهای مختلف در راستای توسعه نوآورنظریه نظام نوآوری کشاورزی نیز برقراری روابط بین گروه بر پایه

تا موضوع  است منظور تقویت اکتشاف دانش ضروری به ،از این رواست و توسعه نهادی در این رابطه نقش محوری دارد. 

رهنگ نوآوری فپژوهشی بیش از پیش مورد توجه باشد. اکتشاف دانش بیشترین تاثیر را بر توسعه  ه هاینهادسازی در موسس

بدیلی و تکمیلی تدر صنایع  موثر بر پذیرش نوآوری یسه عامل نقشگوید میای مقالهدر  (14) عمانی .(11) در سازمان دارد

، استدر کارگاه  ترین آن شرایط فنی در توسعه نوآوریمهمحرکتی، که های فنی، شناختی، رواناول ویژگی .دامداری دارند

 .است افزایش تسهیالت اعتباری آموزش وسوم حمایت دولتی در بخش و دوم  زیر ساخت و مدیریت 

درگیر این مربوطه در کشاورزی  هایهموسسو  افرادکه در آن تمام  استرانهنوآو یردرویک 1کشاورزی نوآوریهای سیستم

 و نوآوری ؛رقابت علم: است یاصل کار و ساز سه یدارا لندیوزیموجود در ن یکشاورز ینوآور یهاستمیس. هستند ستمیس

 (.44) ییتمرکززدا

یر نوآوری محدوده نوآوری مسدر  .یند، منابع، خروجیافر ،محدوده :است شدهبررسی  چهار موضوع ،درك نوآوریبرای 

 وآوری هستندنگیر چه کسانی در که این در فرایند نوآوری به بررسی ایده نو و ازمون ایده نو و است. مرکزتوجه نوآوری

 ه روزبودن اطالعاتبو سازی برای نوآوری، تبادل اطالعات،  شامل تیم شوندمیکه در نوآوری بررسی  منابعی شود.پرداخته می

 (.4۲) است وریبهرهخروجی اطالعات عملکرد نوآوری درسطح پروژه سازمانی کارایی و  و است

 هایمحصولبندی و  جا که صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما در استان کرمان نتوانسته است در زمینه بازاریابی و بسته ناز آ

رما با تاکید بر خفراوری شده خرما به بازارهای جهانی راه پیدا کند این مقاله به بررسی توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی 

 ای خرماخیزهمنطقهو اتاق بازرگانی  کشاورزی جهاد سازمان مسئوالن به پژوهش این .مدیریت جامع نواوری پرداخته است

 اساس این بر هاآن یا نه. دارند تأثیرتوسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی  بر مدیریت جامع نوآوری  های عامل آیا که دهدمی نشان

 .کنند اتخاذ تری آگاهانه تصمیم های توانند می

 تبدیلی نایعص توسعه  در نوآوری جامع مدیریت یاجزا :عبارتنداز پژوهشاین  ، فرضیهمطلب های بیان شدها توجه به ب

 تکمیلی و یلیتبد توسعه صنایع و نوآوری جامع مدیریت یاجزا بین داریمعنی مثبت هرابط آیا ؟است کدام خرما تکمیلی و

 ؟دارد وجود خرما
 

 هامواد و روش

مدیریت جامع نوآوری بر  یعنی ،پژوهش اصلی فرضیه قالب در و پژوهش پیشین هایبخش در آنچه گفته شد،  به توجه با

 مدل این بخش در مرتبط، تجربی بررسی های و نظریمتن های  مرور اساس بر و خرماصنایع تبدیلی و تکمیلی توسعه 

 
1. Agriculture innovation system (AIS) 



خرما تکمیلی و تبدیلی صنایع توسعه در نوآوری جامع مدیریت نقش واکاوی  

۲3 

 

 است:  شاخصمدیریت جامع نوآوری شامل پنج  ، شودمی مشاهده 1 شکل در که طور همان. است شدهرسم  پژوهش مفهومی

خرما   توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در که ،و نوآوران نوآوری راهبردی، فناوریفرهنگ نوآوری، ساختار سازمانی، مدیریت 

 ، نقش دارد.(فراوری شده محصول هایبازاریابی، بسته بندی و  شاخصشامل سه )

مرحله  دو حاضر شامل پژوهش. است پیمایشی آن اجرای روش و است کمی از نظر هدف کاربردی و از نوع پژوهشاین 

 پژوهش موضوعی محدوده با تجربی مرتبط و نظری مبانی اول، مرحله در .میدانی پژوهش و تجربی و نظری مبانی مرور است:

طرح شده، مدل مفهومی  ه هایپیشینه پژوهش و نیز فرضی و ادبیاتبر اساس هدف پژوهش و مرور بررسی شده است. 

 سنجش هایشاخص ،میدانی مطالعه وکمی  رویکردی از گیریبهره با دوم نیز مرحله در .ارائه شده است 1پژوهش در شکل 

 .طراحی شددر توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما  مدیریت جامع نوآوری
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 .و تجربی پژوهش الگوی مفهومی اولیه از مرور مبانی نظری -1شکل 

 

 نتایج

خرما  محصول های یو فراور یبندبسته ،یابیبازار نهیزم در در که است یافراد از نفر ۲00 پژوهش نیا یآمار جامعه

نفر  1۵۵ساده  یریفرمول کوکران و روش نمونه گ راهدر استان کرمان هستند. حجم نمونه از  یلیتکم - یلیتبد عیفعال صنا

 ۵ کرتیل فیاست و با ط هیگو ۵8 یداده ها پرسشنامه محقق ساخته بوده است که دارا یابزار گردآور شده است . نییتع

 یشده است. جهت بررس ی( نمره گذار1و کامال مخالفم= ۲مخالفم= ،3ندارم= ینظر ،4، موافقم=۵)کامال موافقم= یانقطه

دست ه ب اندازه های مقدارستفاده شد که کرونباخ ا یاز آلفا ییایپا نییخبرگان و به منظور تع هایپرسشنامه از نظر ییروا

 یافزارهانرم شده از یگرداور یهاداده واکاویمنظور به قرار گرفت. دییمورد تا زین ییایبوده است و پا 70/0آمده باالتر از 

SPSS و Amos استمده آ 1در جدول  عیصاحبان صنا یو درصد فراوان یسن رده .است شده استفاده. 

 

 
 

 مدیریت جامع نوآوری

مدیریت 

 فناوری

 نوآوری

 راهبردی

ساختار 

 سازمانی

فرهنگ 

 نوآوری
 نوآوران

توسعه صنایع 

تبدیلی و 

 تکمیلی خرما

 فراوری خرما

 هایمحصول

 فراوری شیرینی صنعتی

 خوراك دام

 بازاریابی

 قیمت گذاری

 تقاضا مشتری

 برندسازی

 بسته بندی

 فناوری بسته بندی

 طراحی بسته

بندی مواد اولیه بسته  
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 .های صنایع تبدیلی و تکمیلی و بسته بندی خرماسن کارکنان کارگاه -1جدول 
 

 درصد فراوانی تعداد سن

30تا  ۲0  ۲6 9/1۲  

40تا  31  4۲ 1/۲8  

۵0تا  41  ۵8 8/36  

60تا  ۵1  ۲6 8/16  

70تا  61  3 4/۵  

 

؛ شد استفاده بارتلت و KMO آزمون از، عاملی واکاوی اجرای برای هاداده بودن مناسب از اطمینان منظور به ،اول گام در

 گام در. اندمناسب عاملی واکاوی برای هاداده که بود این نشانگر بارتلت آزمون دارییمعن و 7/0 از KMO مقدار بودن بیشتر

 چگونگی همچنین و یک هر توسط شده تعیین واریانسمقدار  و عاملی بارهای ها، داده بودن مناسب از اطمینان از بعد و دوم

 %۵81/70 درمجموع که داد نشان عاملی بارهای مورد در نتایج .شد برآورد و محاسبه هاعامل روی عاملی بارهای توزیع

 با مرتبط هایشاخص ،۲در جدول  .است شده ینتعی واریانس باالی درصد از نشان که نمایند می تبیین را کل واریانس

 .شده استدادهنشان  خرما تکمیلی و تبدیلی صنایع درتوسعه نوآوری جامع مدیریت

 ،ساختاری هایهمعادل روشکرد. با استفاده از  واکاویساختاری را  هایهمعادل توان مدلافزار آموس میاز نرم گیریبهرهبا 

های های سنجش هر متغیر پنهان با متغیر مربوط قابل بررسی است. مدلو نیزگویه روابط بین متغیرهای پنهان با یکدیگر

که هر بار تنها رابطه یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته در نظر گرفته  ،با شیوه دو متغیری تواننمینظری چند متغیره را 

 شود، ارزیابی کرد. می

 به طور کاملمورد مطالعه  ضعف توسعه در صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما  در منطقه نتایج پژوهش حاضر نشان داد که

حاضر رهیافت مدیریت  پژوهشدر  .های جدید هستیمکارگیری روشهنیازمند ب هانقصبرای برطرف کردن این مشهود است و 

و مهم وضعیت بهتری داشته باشد و از انجا  راهبردیآن کمک می کند تا توسعه فراوری این محصول و اجزای جامع نوآوری 

توان گفت که بهبود می استمهم افزایش درآمد کشاورزان در این منطقه  پایه هایکه صنعت فراوری در کشاورزی  یکی از 

تواند در جهانی شدن این و می خواهد شدبهبود وضعیت معیشت و اقتصاد صاحبان این صنایع  موجبتوسعه صنایع فراوری 

 صنایع کمک کند.

پایگاه گسترده از منابع و اطالعات " را لدهد در فرهنگ نوآوری بیشترین عامنشان می 3دست آمده از جدول هب هاییجهنت

در زمینه نوآوری صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما ها ها و جشنوارهها و همایشجلسه" را و کمترین نقش "در ارتباط با بازاریابی

 "با فرهنگ بومی فناوری" را و کمترین نقش "فناوری نوین"را  بیشترین عامل فناوری،دارد.  در مدیریت  "در سراسر کشور

 کمترین و "خرما تکمیلی و تبدیلی صنایع بخش در بلندمدت گذاریسرمایه"را  عامل بیشترین ،نوآوری راهبردی در دارد.

و  "پذیریریسک"بیشترین عامل در نوآوران،  .دارد "و رفتار کارکنان دیاز دانش و عقا کپارچهی یالگو کی هیارا" را نقش

 ارتباطات صورت به شرکت مدیریت" رادر ساختار سازمانی بیشترین عامل شناخته شده است  "پشتکار صبر و "کمترین نقش 

 دارد. "نوآوری از حمایت در کشور قانونی بچارچو" را و کمترین عامل "صادقانه و باز
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 .های مرتبط با مدیریت جامع نوآوری درتوسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما شاخص -۲جدول 

 

  های  ضریب تغیرات فرهنگ نوآوری شاخص 

 ضریب تغیرات انحراف معیار میانگین رتبه ای متغیر الویت

 098/0 04/1 ۲۵/3 پایگاه گسترده از منابع  و اطالعات در ارتباط نوآوری 1

 30۲/0 1/1 93/۲ تعامل میان مدیران کارگاه ها ۲

 4۲3/0 11/1 6۲/۲ تالش برای جهانی شدن در صنایع خرما 3

 437/0 11/1 ۵4/3 رای ترویج نواوریتالش مروجین کشاورزی در منطقه ب 4

حضور در جلسه ها و همایش ها و جشنواره ها  در زمینه  ۵

 نوآوری صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما در سراسر کشور

۲/0 ۲۲/۲ ۵09/0 

 ضریب تغیرات مدیریت فناوری

 فناوری نوین 1

 

00/4 99/0 ۲40/0 

 3۲6/0 06/1 1۵/3 رویکرد  افزایش بهروری و کاراییفناوری با  ۲

در مدیریت کردن فناوری از استراتژی کسب و کار در  3

 زمینه کاال و خدمات منحصر بفرد

98/۲ 07/1 39۵/0 

 370/0 11/1 00/3 فناوری که با فرهنگ بومی سازگاری دارد 4

  ضریب تغییرات راهبردی نوآوری 

 108/0 00/1 94/۲ بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما سرمایه گذاری بلندمدت در 1

و حضور نخلداران در نشست ها و جلسات دفاع پایان نامه  ۲

 دانشگاه

47/3 00/1 ۲88/0 

سیاست های جهاد کشاورزی بر مبنا که ارتباط کشاورزان  3

 با صنعت

11/3 99/0 319/0 

 34۲/0 11/1 04/3 محصول هایی جدیددر بازارهای بسیار رقابتی 4

 410/0 9۲/1 9/۲ ارایه یک الگوی یکپارچه از دانش و عقاید و رفتار کارکنان ۵

  ضریب تغییرات نوآوران 

 103/0 16/1 360/0 حاضرم شانس خود را در ریسک پذیری امتحان کنم 1

حاضرم شانس خود را در معامله ای      که نتایج آن مبهم  ۲

 است، امتحان کنم

۵0/3 10/1 314/0 

 34۵/0 14/1 30/3 در امور غیر عملی شدن افکارم صبر و پشتکار دارم 3

  ضریب تغییرات ساختار سازمانی 

 301/0 10/1 6۵/3 مدیریت شرکت به صورت ارتباطات باز و صادقانه 1

 314/0 10/1 ۵/3 ایجاد مشوق های مالی  برای نوآوری ۲

و کارکرد تیمی در بازاریابی و توسعه صنایع تبدیلی  3

 تکمیلی خرما

0۲/3 36/3 11/1 

 4۵7/0 08/1 36/۲ میزان دغدغه سیاست گذاری دولت در نوآوری 4

 ۵11/0 1۵/1 ۲۵/۲ چارچوب قانونی کشور در حمایت از نوآوری ۵
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 یسپس برقرار پنهان و یرهایمتغ فیتعر یبرا یریگاندازه یهاشامل طرح مدل یساختار هایمعاد یسازمدل کردیرو

وجود دارد  یساختار هایهمعادل یسازلدر مد ریپنهان است. دو نوع متغ یرهایمتغ انیدر م یساختار هایهمعادل ایروابط 

پنهان  یرهایوجود دارند. متغ( یضیسازه )ب ایپنهان  یرهایتغ( و ملی)مستط مشاهده شده ایآشکار  یرهایکه عبارتند از متغ

 نی. برارندیگیقرار م یریگمورد مشاهده و اندازه میرمستقیبلکه به طور غ ،ستندین یریگاندازه ایقابل مشاهده  طور مستقیمبه

اند. شده نشیگز یریگهانداز یهستند که برا یاشدهمشاهده  یرهایمتغ یمبنا استنباط شده بر یاهساز رهایمتغ نیاساس ا

 ی. از سورندیگیقرار م یریگمورد مشاهده و اندازه به طور مستقیمهستند که  ییرهایآشکار متغ ایمشاهده شده  یرهایمتغ

وجود خطا  نبودپنهان که با فرض  یرهایمتغوابسته  ایبه صورت مستقل  توانندیپنهان م اینشده  مشاهده یرهایمتغ ،گرید

 دهینام رندهیگ انیجر ایمشاهده شده درونزا  ایآشکار  یرهایدهنده و متغ انیجر ایبرونزا  یرهایمتغ شوندیم یریاندازه گ

 رفتهبرونزا در نظر گ ریمتغ کیدرونزا و هم  ریمتغ کیبه عنوان  تواندمی ریهر متغ یساختار هایلهمعاد ستمی. در سشوندیم

 یریبرونزا، متغ ری. در مقابل متغردیپذیم ریموجود در مدل تأث یرهایمتغ ریسا یاست که از سو یریدرونزا، متغ ریشود. متغ

 پژوهش نی. در ا(۲8) گذاردیم ریبلکه خود تأث، کندینم افتیموجود در مدل در یرهایمتغ ریاز سا یریتأث چگونهیاست که ه

به عنوان ) یروانشناخت یها یژگیو ،یساختار سازمان ،ینوآور راهبردا ،ی، فرهنگ سازمانفناوری تیریسازوکار مد یرهایمتغ

درونزا در نظر  ریعنوان متغبه (شده یفراور هایمحصو ،یبسته بند ،یابیبازار (ینوآور تیریمد یرهایبرونزا و متغ یرهایمتغ

 .(۲)شکل  شوند فیرتع ،اندگرفته شده

های مختلف آمده است. نتیجه ارزیابی این مدل بر اساس شاخص 4های پژوهش در این زمینه در جدول خالصه نتیجه

 478/۲90این است که مقدار کای اسکور نشانگر  ۲ر شکل پژوهش دگیری برازندگی نشان داد. نتایج نیکویی برازش مدل اندازه

بونت -یا شاخص برازش هنجار شده بنتلر NFI مقداراست که مطلوب است.  0 /0۵0داری در سطح معنی ۲61زادی آبا درجه 

قابل قبول  است این مقدار نیزکه حد مطلوب این شاخص  9/0که با توجه به مقدار استاندارد  است 798/0 به دست آمده

یا شاخص برازش تطبیقی   CFI  مقدار . است که در حد مطلوب است./963برابر با ( IFIشاخص برازندگی فزاینده ) خواهد بود.

مدل با توجه به این شاخص برازش مطلوبی  .این شاخص نیز به برازش مناسب مدل اشاره دارداست؛  99/0به دست آمده 

تأثیر  میزان هدهندنشانتوان گفت مدل از برازش مناسبی برخوردار است. بارهای عاملی میها با توجه به کلیه شاخصدارد.  

. برای تأیید بار عاملی به سطح معناداری استگیری متغیرهای پنهان مربوط به خود و اندازه عیینمتغیر مشاهده شده در ت

 شده است. بیان ۲شکل  عامل هاینام  3در جدول  .شودتوجه می

بر اساس  .است 84/0کشارزی  هایمحصول فراوریو  8۲/0و بسته بندی  71/0برای بازاریابی( B) مقدار بتا ۲بنا به شکل 

وری آبیشترین نقش را مدیریت جامع نو و ای داردها مقدار ویژهاز گزینه یکهر  واکاوی،دست آمده از این هب هاینتیجه

 فراوری محصول خرما دارد. درفراوری 

. به این است 6۵/0توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در نوآوری راهبردی اندازه گزارش شده اثر مستقیم استاندارد متغیر 

 %6۵/0، موجب افزایش تکمیلی خرما و تبدیلی صنایع توسعه نوآوری راهبردی درمعنی که یک واحد افزایش انحراف معیار 

های بلند مدت در گذاریشود. سرمایهتکمیلی خرما می و تبدیلی صنایع توسعه نوآوری راهبردی در انحراف معیار متغیر

 دانش، از یکپارچه الگوی تجهیزهای فناوری نوین در بسته بندی، ارتباط گسترده و فشرده بخش صنعت و کشاورزی، ارایه

دست آمده از این های بهجهو شناخت بازارهای رقابتی در توسعه فراوری خرما تاثیرگذار است. نتی کارکنان رفتار و باورها



خرما تکمیلی و تبدیلی صنایع توسعه در نوآوری جامع مدیریت نقش واکاوی  

۲7 

 

 3( و کوهن و همکاران3۲) ۲(، لیو و همکاران۲3)  1(، گاگلیاردی و همکاران۲های باللی و همکاران )پژوهش با نتیجه بررسی

  برابری دارد. و (۲1)

 
 .پژوهشمدل ساختاری  -۲شکل 

 
اندارد متغیر اندازه گزارش شده اثر مستقیم است. تأثیر داردتوسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما  فرهنگ نوآوری در

 فرهنگ ار . به این معنی که یک واحد افزایش انحراف معیاست 7۵/0توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در  فرهنگ نوآوری

 صنایع توسعه رد نوآوری فرهنگ انحراف معیار متغیر %7۵/0، موجب افزایش تکمیلی خرما و تبدیلی صنایع توسعه در نوآوری

هانی شدن، آموزش جنوآوری، تالش برای با شود. پایگاه گسترده از منابع  و اطالعات در ارتباط تکمیلی خرما می و تبدیلی

  .خرما تاثیرگذار باشد فراوریها می تواند در توسعه نوآوری به صاحبان صنایع و برگزاری جشنواره

 

 
1. Gagliardi et al                                                             2. Liu et al                                                                3. Cohen et al 
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 .متغیرهای مدل ساختارینامگذاری  -3جدول 

 

 توضیح عامل عامل  توضیح عامل عامل عاملتوضیح  عامل

X1  سرمایه گذاری بلندمدت در

بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی 

 خرما

X10  ها و جلسهحضور در

ها  جشنوارهها و همایش

در زمینه نوآوری صنایع 

تبدیلی و تکمیلی خرما 

 در سراسر کشور

X19  فناوری که با

فرهنگ بومی 

 سازگاری دارد

X2  با کشاورزیارتباط صنعت X11  مدیریت شرکت به صورت

 ارتباطات باز و صادقانه

X20 ریسک بذیری  

X3  حضور نخلداران در نشست ها و

 جلسات دفاع پایان نامه دانشگاه

X12   ایجاد مشوق های مالی

 برای نوآوری

X21 تحمل ابهام 

X4  محصول هایی جدیددر بازارهای

 بسیار رقابتی

X13  بازاریابی کارکرد تیمی در

و توسعه صنایع تبدیلی و 

 تکمیلی خرما

X22 صبر و بشتکار 

X5  ارایه یک الگوی یکپارچه از

 دانش و عقاید و رفتار کارکنان

X14 -  میزان دغدغه

گذاری دولت در سیاست

 نوآوری

Organizational 

Structure ((OS 

 ساختار سلزمانی

X6  پایگاه گسترده از منابع  و

 ارتباط نوآوری اطالعات در     

X15  چارچوب قانونی کشور در

  حمایت از نوآوری

technology 

(teq)management 

 فناوریمدیریت 

X7 تعامل میان مدیران کارگاه ها X16 فناوری نوین 

 

(si)Strategic 

innovation 

 راهبردی نوآوری

X8  تالش برای جهانی شدن در

 صنایع خرما

X17  فناوری با رویکرد افزایش

 بهروری و کارایی

Culture 

innovation(cu) 

 وآوریفرهنگ ن

X9  تالش مروجین کشاورزی در

 منطقه یرای ترویج نواوری

X18 فناوری نوین PACK بسته بندی 

Marketing بازاریابی     

INDUSTIRAL فراوری     

 

اندازه گزارش شده اثر مستقیم استاندارد متغیر . تأثیر داردتوسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما  در فناوریمدیریت 

. به این معنی که یک واحد افزایش انحراف معیار است 8۲/0توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما  در  فناوریمدیریت 

 در فناوریمدیریت  انحراف معیار متغیر %8۲/0، موجب افزایش تکمیلی خرما و تبدیلی صنایع توسعه در فناوریمدیریت 

 وریهبهر افزایش  رویکرد با فناوریکارایی،  و بهروری افزایش  رویکرد با فناوریشود. تکمیلی خرما می و تبدیلی صنایع توسعه

 نتیجه با گیریاین نتیجهخرما در استان کرمان تاثیرگذار باشد.  فراوریبا فرهنگ بومی می تواند در توسعه  فناوریکارایی،  و

 .دارد برابری (34، 33پژوهش لیو و همکاران )
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 .یساختار مدل یکل برازش یابیارز یهاشاخص -4 جدول

 

 مقدار مشاهده شده حد نرمال شاخص

df 3۲1 بزرگ تر از صفر 

 633/1 3کمتر از  dfبه  𝒙𝟐نسبت 

 798/0 و باالتر 9/0 (NFIشاخص هنجار شده برازندگی )

 ./879 و باالتر 9/0 (NNFIشاخص هنجار نشده برازندگی )

 ./963 و باالتر 9/0 (IFIشاخص برازندگی فزاینده )

 ./99 و باالتر 9/0 (CFI) شاخص برازش تطبیقی

 046. 0۵/0کمتر از  (RMSEA)ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب 

 

اندازه گزارش شده اثر مستقیم استاندارد متغیر . تأثیر داردتوسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما  ساختار سازمانی در

. به این معنی که یک واحد افزایش انحراف معیار است ۵6/0توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما در  ساختار سازمانی

 در سازمانی ساختار انحراف معیار متغیر  %۵6/0، موجب افزایش تکمیلی خرما و تبدیلی صنایع توسعه در فناوریمدیریت 

  مالی هایمشوق صادقانه، ایجاد و باز ارتباط های صورت به شرکت شود. مدیریتتکمیلی خرما می و تبدیلی صنایع وسعهت

 نوآوری در دولت گذاریسیاست دغدغه خرما، میزان تکمیلی و تبدیلی صنایع توسعه و بازاریابی در تیمی نوآوری، کارکرد برای

. این باشد تاثیرگذار کرمان استان در خرما فراوری توسعه در تواند می نوآوری از حمایت در کشور قانونی چارچوپو 

 دارد. برابری( 9)همکاران  و  اردکانی سعیدا (10) زاده وهمکارانسلیم پژوهش هایگیری با نتیجه نتیجه

 هانهیهرکدام از گز ،واکاوی نیاستخراج شده از ا جیبراساس نتادر توسعه صنایع تبدیلی وتکمیلی خرما در  3بنا به جدول 

تالش برای جهانی " شاخصه ،یدر عوامل فرهنگ نواور .رندیگیقرار م یخاص هایدر رتبه که دارند، یاژهیبا توجه به مقدار و

 تیریعوامل مد ،76/0 یبا بار عامل "ارتباط صنعت با کشاورزی" راهبردی یدر نوآور ،79/0 یبا بار عامل "شدن در صنایع خرما

 صنایع توسعه و بازاریابی در تیمی کارکرد" یسازمان ساختارعوامل  73/0 یبا بار عامل "نینو یفناور" از استفاده فناوری

گذار تاثیرسازه بیشترین 81/0یبا بار عامل "شتکارپصبر و " یعوامل روانشناخت در 79/0 یبا بار عامل "خرما تکمیلی و تبدیلی

  باشد.خرما می در توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی

 

 پیشنهادهاگیری و نتیجه

 اجراکرمان  استان در خرما تکمیلی و تبدیلی صنایع در نوآوری جامع مدیریت برنقش یواکاوی کلی هدف با پژوهش این

از شود که قرار دارند پیشنهاد می ۵0تا 40بندی خرما در رده سنی صاحبان صنایع و بسته %8/36که  با توجه به این. شد

 نمایند. استفاده هاکارگاه مشاورین عنوان به خرما تولید زمینه در خبره و سابقه با افراد

 .لویت بودواولین ا در فرهنگ نوآوری "و اطالعات در ارتباط نوآوریپایگاه گسترده از منابع " شده استخراج نتایج براساس

این صنعت و کشاورزان در سطح ملی می تواند راهکار حضور صاحبان  ی بایهاشود که ایجاد شبکهاین پیشنهاد داده می

مناسب  فناوری نبودهای بلند مدت در جبران ضعف گذاریمفیدی باشد. فناوری نوین و تشویق بخش خصوصی در سرمایه

 در فراوری و صنایع  تبدیلی و تکمیلی گامی موثراست. 
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و ایجاد  نوینبندی ی بلند مدت در تجهیزات، بستهنیاز به سرمایه گذارخرما برای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی 

 .است ها و بازاریابیمدیریت کارگاه چگونگیهای الزم در جهت آموزش و وریآنوهای ارتباطی در گسترش اطالعات شبکه

 هاینشستدر  ،نمونهبرای . استمهم مدیران  وظیفه هایها یکی از بسترسازی برای ارتباط کشاورزان با صنعت و دانشگاه 

و تکمیلی است حضور کشاورزان و صاحبان صنایع دیلی بتصنایع  ها که مرتبط با مشکل هایها و رسالهنامهدفاع از پایان

ها رابطه درست و منطقی برقرار اگر مدیریت با انسان، عامل موفقیت یا شکست هر سازمانی انسان است. شودمی پیشنهاد

تواند از نیروهای انسانی خود به طور مشروع شناسایی و به آن نیازها توجه کند، می کند به طوری که نیازهای فردی آنان را

صنایع تبدیلی و تکمیلی  بهبود و ارتقا برای مدیران صنایع تبدیلی و تکمیلی خرما سازمانی استفاده کند. هایهدفدر راستای 

ها و ارتباط سازمانی که مدیریت کارگاه چگونگیاز  عبارت استعامل  ترینمهم ،ساختار سازمانی را بهبود بخشند باید خرما

دست هافزایش  توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و ب تواند منجر به جهانی شدن ومی جدید هایایده با یکدیگر دارند. تبادل 

 گیرد.میها شکل دنبال آن نوآوریهدهد که بآوردن بازارهای جهانی شود، جهانی شدن  توان رقابتی را افزایش می

 با نوآوری سیستمی داریرابطه مستقیم و مثبت و معنی کاربردیامع، پذیری اطالعات با سه مفهوم صریح، ج انعطاف 

ترویج  .دندارنسیستمی و کلی به نوآوری  یبلکه دیدگاه ،بیندمی فناورینه تنها نوآوری را در جنبه  مدیران صنایع دارد.

که انقالبی هم برای این د ونباال برطلبد که هم انگیزه نوآوری را در صاحبان صنایع میرا ن امروجحضور  هاگونه نوآوریاین

 های تشویقی را اجرا کنند.گونه صنایع ایجاد شود سیاستدر این
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Analysis of Management Role in Innovation and 

Complementary Industries of Dates  

 
N. Baniasadi1, D. Samari, S.J. Farajollah Hosseini and M. Omidi Najafabadi2 

 

Total innovation management as a new paradigm includes five components: innovation 

culture, organizational structure, technology management, innovation strategy and 

innovators. The present article has been compiled to present an analysis of the role of total 

innovation management in date processingand complementary industries of Kerman 

province in order to provide employment and income conditions for date growers by 

improving processingand complementary industries. The research was based on survey 

method. Its statistical population included 200 farmers in Kerman province who were 

engaged in marketing, packaging and processing of date products. The sample size was 

calculated based on Cochran's formula was 155 people. In order to answer the research 

problems, a questionnaire was designed as the main research tool and SPSS and AMOS 

softwares were used to analyze the research results. The research results showed that there 

waere significant correlations between the development of processing and complementary 

industries of dates and of comprehensive innovation management. 

 

Key word: Agricultural development, Agricultural product marketing, Date processing, 
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