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3/3/96تاریخ پذیرش: 28/4/95تاریخ دریافت: 

چکیده
استاندرمحصوالت باغیتبدیلیصنایعبخشدرکارآفرینیتوسعهموانعوهاچالششناساییمقالهایناصلیهدف
اطالعاتمنظوربدین. باشدمیصنایعاینتوسعهموانعرفعجهتراهکارهاارائهنهایتاًوعموانآنبندياولویتوشمالیخراسان

کشاورزي،جهادسازمانکارشناسانومدیرانازنفر20باتخصصیپرسشنامهتکمیلوحضوريمصاحبهطریقازنیازمورد
ازکهدهدنشان مینتایج.گرفتصورتراسان شمالیخاستانکشاورزيبانکوبازرگانیاتاقتجارت،معدن،صنعت،کلاداره
آنازپسوداردقرارشمالیخراساناستانتبدیلیصنایعبرتأثیرگذارعواملاولرتبهدرمالیتأمینموانعمطرح،عواملبین

درکاغذبازيسوم،رتبهدرباغیمحصوالتتبدیلیصنایعدرراهبرديریزيبرنامهفقداندوم،رتبهدربازاربامرتبطتنگناهاي
رتبهدرمشتركطوربهتبدیلیواحدهايتعاونیوخصوصیبخشمدیریتینظامضعفو) بروکراسینظام(مجوزهاصدورفرآیند
شود پرداخت وام با پیشنهاد می،بنابراین.دارندقرارپنجمرتبهدردولتیهايدستگاهبینهماهنگیضعفوداردقرارچهارم

ها جهت اخذ مجوز،ایجاد یک پنجره واحد میان سازمان،تر صورت گیرد. همچنینتر و زمان بازپرداخت طوالنیسانشرایط آ
هاي بازاریابی متمرکز جهت دهد و اجراي برنامههاي صنایع تبدیلی را کاهش میها و کارخانهها و زمان شروع ایجاد کارگاههزینه

کند.هاي فصلی به حل مشکل مربوط به تنگناهاي بازار کمک میو بازارچهاي و مرزيهاي منطقهحضور در بازارچه

خراسان شمالی، تأمین مالی،هافرصتوهاچالشکارآفرینی،،محصوالت باغیتبدیلی،صنایع: کلیديهايواژه

مقدمه
بهروستایی،نواحیدرغالبفعالیتعنوانبهکشاورزي

براي جمعیتکافیرآمددواشتغالتأمینتوانازنهایی
دیگربهتوجهبنابراین،باشدنمیبرخوردارروستایی

تریناز مهمروستا،محیطدردرآمدزااقتصاديهايفعالیت
به روستاییصنایع.)8(استايمنطقهریزيبرنامهضروریات

روستاییجوامعدرفقرکاهشودرآمدافزایشاشتغال،دلیل
ازحکم فرماستکشاورزيتصاداقکهجوامعیدرویژهبه

است. برخوردارسزاییهباهمیت
زندگیسطحودرآمداختالفزیستی،مشکالتومسائل
هايمهاجرتمهمعواملازکهروستاییوشهريبین جوامع

به اتخاذراریزانبرنامهازبسیارياست،شهري-روستایی
کردنصنعتیویژهبهروستاییتوسعهجدیدهاياستراتژي
گذاري در صنایع تبدیلیسرمایه،لذا.)10(نمودترغیبروستاها

درسزاییهبتأثیرروستاییمناطقتوسعهموتورعنوانبه
توسعهویژهبهتوسعهدرحالکشورهايپیشرفت تدریجی

صنایعاینداشته است.شغلیهايایجاد فرصتوصادرات
گسترشرزي،کشاوبخشدرمازادکارنیرويجذبباقادرند

توسعهجهتمناسبیزمینههامهارتسطحارتقاءوآموزش
اکثردربا اینکه کشاورزي.)11(روستایی فراهم آورندمناطق
ایفااشتغالدر ایجاداساسینقشتواندمیکشورهاياستان
بخشاینسنتی کشاورزي،ساختاردلیلبهمتأسفانهامانماید،

فقدانعلتبهکهدرحالی،داردنباالییزاییاشتغالضریب
درتأخیریاوبازاربهعدم دسترسیوتولیدازپسهايزنجیره

بهکشاورزياز محصوالتتوجهیقابلبخشونقل،حمل
روستااقتصادياز چرخهورودمیبه هدرمختلفهايصورت

ایندرکهراهکارهایییکی از،بنابراین.)4(گرددمیخارج
ازاستفادهدارد،سزاییبهتأثیربوده وبخشنتیجهمورد
کهاستغذاییموادنگهداريبهینه برايومناسبهايروش
سطحازراعملاینتواندمیطور متنوعبهتبدیلیصنایع

افزایشموجبکهدادهتوسعهسطح تجاريتامصرف داخلی
وگرددمیغذاییموادنگهداريزمانی بیشتردورهوکیفیت

).15(کندمیایجادراافزوده بیشتريارزشنینهمچ
شکلبه تغییرمنجرکهاستهاییفعالیتکلیهشاملصنعت
بـه محصـوالت  هاآنتبدیلومختلفموادشیمیاییوفیزیکی

یـا وسـیله دسـت  بـه تغییـرات ایـن اینکهازاعمشود،میجدید
صـنایع  و) 12(گیـرد انجـام منازلدریاوهاکارخانهدرماشین
کـه  شودمیصنایعی گفتهبهکشاورزيبخشتکمیلیوتبدیلی

). در5(پردازدمیکشاورزيمحصوالتآوريعملوفرآوريبه
این تحقیق با توجه به طبیعت بخش کشاورزي و فسـادپذیري  
و نوســان زیــاد بــازاري و متأســفانه بازارهــاي محــدود بــراي  

توجه کـافی در  تولیدکنندگان کوچک روستایی استان ضرورت 
ــارآفرینی و اتخــاذ سیاســت  ــه توســعه ک ــایتی و ارائ هــاي حم

توجیـه در  گـذاري اقتصـادي و قابـل   جذب سرمایهراهکارهاي 
هـاي ارزش آن دستی براي تکمیل زنجیرهصنایع تبدیلی پایین

شود کـه نیازمنـد   افزوده در منطقه مشاهده میو افزایش ارزش
فرینی در صنایع تبـدیلی  هاي توسعه کارآمطالعه موانع و چالش

ترین مطالعات انجـام شـده در ایـن    مهمباشد.در این حوزه می

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
راهبردهاي کارآفرینی در کشاورزي
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45.....................................................................................................................1395/ پاییز و زمستان 6کارآفرینی در کشاورزي/ سال سوم/ شماره راهبردهاي

توان به صورت ذیل بیان نمود:مورد را می
بـا اسـتفاده از روش دلفـی، بـه     ايمطالعـه در)1(بهـاال 

و بعد از پرداختهچینهوناناستاندرروستاییموضوع اقتصاد
همیـت اسـتقرار مناسـب و    ارائه راهکارهـاي توسـعه صـنایع، ا   

کنـد. گذاري در صـنایع کارگـاهی را بیـان مـی    اولویت سرمایه
نتیجـه  ایـن بـه خـود تحقیـق در) نیـز 9(نامبودري و گاندهی

بخـش  درواالجایگاهیککشاورزيفرآوريصنایعکهرسیدند
صـنایع  کهدادهنشانتحقیقایننتایج.داردهندکشورصنعت

قدرت همچنینوباالاشتغالقدرتلیلدبهکشاورزيفرآوري
در بـاالیی اولویـت دارايو مـواد خـام  سـرمایه بکـارگیري 

) نیز در تحقیـق  14(شارما و همکارانباشند.میگذاريسرمایه
خود به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه صـنایع فـرآوري کشـاورزي        

افـزوده  افزوده گردد که البته مقدار ارزشتواند موجب ارزشمی
و از صـنعتی بـه صـنعت دیگـر     ی به محصول دیگراز محصول
) در مطالعه خود در ایالت اوریساي هند 3کیشور (کند.فرق می

نتیجه گرفت که عواملی نظیر وجود مـواد اولیـه، وجـود بـازار،     
گـذاري، تخمـین تقاضـا و تسـهیالت مـالی و      شرایط سـرمایه 

هـاي  اعتباري پرداخـت در ایجـاد و توسـعه صـنایع و فعالیـت     
نیـز در تحقیـق   )2(فرهمنـدیان  باشند.رزي تأثیرگذار میکشاو

هـاي مناسـب بـراي اسـتقرار     خود به منظور تشـخیص مکـان  
تـرین عامـل در   هاي مکان را مهـم ها و پتانسیلصنایع، قابلیت

)13(شـریفیان  ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی تلقی کرده اسـت. 
سهیالت گونه تشان داد که چگونه افزایش هردر مطالعه خود ن

اعطایی به صنایع تبدیلی کشاورزي باعث پیشرفت این صـنایع  
گـردد. او  و رشد و توسـعه بخـش کشـاورزي و روسـتایی مـی     

ترین عامـل  دسترسی به تسهیالت ارزان قیمت و آسان را مهم
داند.در توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در مناطق روستایی می

زي خــاك، هــاي کشــاورزي، حاصــلخی) پتانســیل6مردوخــی (
وضعیت آب منطقـه، نیـروي انسـانی، وجـود بـازار و فنـاوري       

ترین الزامات ایجـاد صـنایع   مناسب موجود در منطقه را از مهم
روي آهـاي فـر  ) چـالش 7مرادي و همکـاران ( داند.تبدیلی می

طبقــه8صــنایع تبــدیلی انــواع میــوه در اســتان کرمانشــاه در 
ــازار، نیــروي  ــا ب ائل مــدیریتی، کــار، مســتنگناهــاي مــرتبط ب

هاي اقتصادي، انسـجام  ها و تحریمپیامدهاي هدفمندي یارانه
و نداشــتن هــاي متــولی صــنایع کشــاورزينداشــتن ســازمان

در )16(یـداللهی فارسـی  دادنـد. ریزي راهبـردي قـرار  برنامه
فرینی در بخـش  آهـاي کـار  فرصـت تحقیق خود در رابطـه بـا  
صـنعت و بـازار   ، نشـان دادنـد معیـار    صنایع غـذایی ارگانیـک  

هـاي کـارآفرینی در بخـش    در ارزیابی فرصـت ترین معیار مهم
یدابخودفعالیتشروعازفرینان قبلآکارو صنایع تبدیلی بوده 

ارگانیـک محصـوالت مصـرف بازارهـاي مربوط بـه اطالعات
دسـت آورنـد   مل بهطور کابهرا ) تبدیلی(غذاییهمچون صنایع

) 2(همکـاران سامانی و اشراقی.ندبپردازبازارنیازارزیابیو به 
هاي کـارآفرینی روسـتایی در   چالشموضوعبه در تحقیق خود 

عامـل موانـع اقتصـادي،   5استان ایالم پرداختند و با شناسایی 

، اجتماعی و فرهنگی به این نتیجـه رسـیدند   آموزشی،سیاسی
ازبیشـترین سـهم و موانـع فرهنگـی    ازکه موانـع اقتصـادي   

ها برخوردارند.ت به دیگر چالشکمترین سهم نسب
این مطالعات وجود عوامل متعددي را براي توسعه صـنایع  

تـرین عامـل در ایـن میـان     اما مهـم ،دانندتبدیلی ضروري می
گونـه صـنایع   پتانسیل منطقه از نظر تأمین مواد اولیه براي این

باشـد کــه از الزامـات اولیـه بــراي ایجـاد صـنایع تبــدیلی      مـی 
هـاي نسـبی موجـود در    مزیتها وگردد. پتانسیلمحسوب می

هـاي گسـترش   استان خراسان شمالی حـاکی از وجـود زمینـه   
هـاي روسـتایی   کشـاورزي در محـیط  صنایع تبدیلی و تکمیلی 

است.
کـارآفرینی توسعهي هاچالششناساییمطالعهاینهدف

درکشـاورزي محصـوالت تکمیلـی وتبدیلیصنایعبخشدر
درصـدد مطالعـه این،همچنین.باشدمیشمالیاسانخراستان
:استزیرسؤاالتبهگوییپاسخ

اسـتان تبدیلیصنایعدرکارآفرینیتوسعهبرمؤثرعوامل
اسـتان تبـدیلی صـنایع توسـعه موانعچیست؟شمالیخراسان
باشد؟میچگونهاستانصنایعهايچالشاولویتکدامند؟

هاروشومواد
2مقاله مبتنی بر یک تحقیق کاربردي اسـت کـه در  این

جامعه آمـاري  اي و پیمایشی انجام گرفته است.سطح کتابخانه
سـازمان کارشناسـان  نفـر از مـدیران و  20مورد مطالعه تعداد

تجـارت، اتــاق  صــنعت، معـدن و اداره کـل جهـاد کشـاورزي،   
ق بازرگانی و بانک کشاورزي بوده و اطالعات مورد نیاز از طری

پرسشنامه گردآوري شده است. در این پرسشـنامه کـه شـامل    
بر صنایع تبدیلی اسـتان  سؤال در رابطه با عوامل تأثیرگذار22

تجزیـه  طیف لیکرت استفاده شده وباشد ازخراسان شمالی می
انجام شـده اسـت. در  Minitabافزار و تحلیل با استفاده از نرم

آمـار بتدا بـا اسـتفاده از  هاي این پژوهش اتجزیه و تحلیل داده
دهنده مورد بررسی قـرار  توصیفی مشخصات فردي افراد پاسخ

استنباطی، بـا اسـتفاده از آزمـون    گرفت، سپس در قسمت آمار
گذار صنایع تبدیلی استان خراسان شمالی عوامل تأثیرفریدمن،
عوامـل بینازکهدهدنشان مینتایجبندي شده است.اولویت
تأثیرگـذار بـر  عوامـل اولرتبـه درمـالی ینتـأم موانعمطرح،
آنازپـس وداردقـرار شـمالی خراسـان استانتبدیلیصنایع

ریـزي برنامـه فقـدان دوم،رتبـه دربـازار بـا مرتبطتنگناهاي
سـوم، رتبـه دربـاغی محصـوالت تبدیلیصنایعدرراهبردي

ضـعف و) بروکراسینظام(مجوزهاصدورفرآینددرکاغذبازي
بـه تبـدیلی واحدهايتعاونیوخصوصیبخشدیریتیمنظام
بـین همـاهنگی ضعفوداردقرارچهارمرتبهدرمشتركطور

دارند.قرارپنجمرتبهدردولتیهايدستگاه
درصـد از 15شـود مـی مشاهده1جدولدرهمانطورکه

آقایـان رادرصـد آن 85وهاخانمراپژوهشاینآمارينمونه
.نددهمیتشکیل
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46..................................................................................................................محصوالت باغیتبدیلیصنایعبخشدرکارآفرینیتوسعههايفرصتوهاچالش

ان مورد مطالعهگویجنسیت پاسختوزیع فراوانی -1جدول 
Table 1. Frequency distribution and percentage of respondents gender

درصدفراوانیجنس
315زن
1785مرد
20100جمع

مشـاهده 2در جـدول  افـزار نرمخروجیدرکهطورهمان
حـداکثر سـال، 37مـرد دهنـدگان پاسخسنیمیانگینشودمی

ــن ــاآنس ــال،50ه ــداقس ــنلح ــاآنس ــد،27ه ــجم رای

دهنـدگان پاسـخ سنیمیانگین. باشدمیسال 42و 36،32،31
مدو32هاآنسنحداقل،35هاآنسنحداکثر ،سال33زن 

باشد.میسال32رایج 

گویان مورد مطالعهپاسخآمارتوصیفی سن- 2جدول
Table 2. Descriptive statistics of respondent’ age

متغیرجنسیت ادتعداد افر میانگین سن سنحداقل  سنحداکثر مد
(مرد)1 17 12/37 27 50 31 ،32 ،36 ،42

(زن) 2 3 33 32 35 32

کارشناسـی  رایـج مـد ،مـرد دهندگانپاسختحصیالتمورددر
حــداقلو) 3(دکتــراحــداکثر،)1(کارشناســی،)2(ارشــد

دهنـدگان پاسـخ تحصیالتمورددروباشدمی) 1(کارشناسی
باشد.می) 2(کارشناسی ارشدحداقل،حداکثررایج،مدزن

گویان مورد مطالعهپاسختحصیالتسطحآمارتوصیفی- 3جدول
Table 3. Descriptive statistics of respondent’ education

تعداد                                متغیر جنسیتمینیمم          مد                      ماکزیمم                   
(مرد)171)                      کارشناسی(1(دکترا)                   13و2
(زن)32)                رشناسی ارشدکا(2)           کارشناسی ارشد(22

و نتایج آنپژوهشهايفرضیهآزمون 
داري بـا  مشکالت و موانع تأمین مالی رابطـه معنـی  :1فرضیه 

.توسعه صنایع تبدیلی استان دارد
μ:0H≥3متوسط به پایین  
3μ:1Hمتوسط به باال    

مشخص گردیـد  Tآمده از آزموندستبا توجه به نتایج به
، مقدار احتمال متغیري آزمون، یعنی دارمعنیسطح چون مقدار

باشـد. بنـابراین،   است کمتر می05/0از مقدار آلفاي آزمون که 
ــی رد شــ0Hفــرض  ــل آن یعن ــه 1Hده و فــرض مقاب پذیرفت

ي مشـاهده شـده از   دارمعنیکه سطح دهد نشان میشود و می
باشد. یعنی مشـکالت و موانـع   میدارمعنیلحاظ آماري کامالً 

داري بـا توسـعه صـنایع تبـدیلی     تأمین مالی رابطه منفی معنی
د آیـ گویان برمـی دهی پاسخاستان دارد. از برآیند میانگین امتیاز

تر است لذا بزرگ3باشد و مقدار آن از می275/4نکه، میانگی
توان گفت موانع تأمین مالی تأثیر زیادي (بیش از متوسـط)  می

بر توسعه کارآفرینی در صـنایع تبـدیلی خراسـان شـمالی دارد.     
گیري الزاماً به معنی کمبود منابع مالی نیست و البته این نتیجه

ده کـه سـختی دسـتیابی بـه     در اکثر تحقیقات مشخص گردیـ 
، عمـده  هـا بانکمنابع مالی و شرایط سخت تعیین شده توسط 

صنعتی و تولیدي است.هايبنگاهمشکل 
داري بـا توسـعه   تنگناهاي مرتبط با بازار رابطه معنی:2فرضیه 

.صنایع تبدیلی استان دارد
μ:0H≥3متوسط به پایین  

3μ:1Hمتوسط به باال  

مشخص گردیـد  Tآمده از آزمون دستبا توجه به نتایج به
ي آزمون، یعنی مقدار احتمال متغیـر  دارمعنیسطح چون مقدار

بنـابراین، ،باشـد است کمتر می05/0از مقدار آلفاي آزمون که 
ــل0Hفــرض  ــیرد شــده و فــرض مقاب ــه 1Hآن یعن پذیرفت

طـور  که تأثیر متغیر تنگنـاي بـازار بـه   دهدنشان میشود و می
تنگناهـاي مـرتبط بـا    ،باشد. بنابراینمیدارمعنیآماري کامالً 

داري با توسـعه صـنایع تبـدیلی اسـتان دارد و     بازار رابطه معنی
بـه میـزان متوسـط    = Mean)725/3(گـذاري شـدت تـأثیر  

باشد.  می
صــدور فرآینــدمســائل مربــوط بــه کاغــذبازي در :3فرضــیه

داري بـا توسـعه صـنایع    مجوزها (نظام بروکراسی) رابطه معنی
.تبدیلی استان دارد
μ:0H≥3متوسط به پایین
3μ:1Hمتوسط به باال  

مشخص گردیـد  Tآمده از آزمون دستبه نتایج بهبا توجه 
احتمال متغیـر ي آزمون، یعنی مقداردارمعنیسطح چون مقدار

بنـابراین،  ،باشـد است کمتر می05/0از مقدار آلفاي آزمون که 
ــی  0Hفــرض  ــل آن یعن ــه 1Hرد شــده و فــرض مقاب پذیرفت

که متغیر مورد بررسی از لحاظ آمـاري  دهدنشان میشود و می
کـارآفرینی در صـنایع تبـدیلی    ي بر توسعهدارمعنیأثیر منفی ت

اثر با اهمیتـی در توسـعه صـنایع تبـدیلی     ،دیگرعبارت. بهدارد
648/3گویان و چون میانگین امتیازدهی پاسخگذارداستان می

باشــد شــدت تأثیرگــذاري ایــن متغیــر از نظــر مــدیران و مــی
مسـائل و  ،یعبـارت باشـد. بـه  کارشناسان در حد متوسط مـی 
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هــاي مربــوط بــه تــأمین مــالی نســبت بــه مســائل  دشــواري
بوروکراسی صدور مجوزهاي تأسیس واحد تولیدي  تأثیر منفی  

شدیدتري بر توسعه  صنایع تبدیلی دارد.
ریـزي راهبـردي در صـنایع تبـدیلی     ین نبود برنامهب: 4فرضیه 

محصــوالت بــاغی بــا توســعه صــنایع تبــدیلی اســتان رابطــه 
.داري وجود داردمعنی

μ:0H≥3متوسط به پایین  
3μ:1Hمتوسط به باال   

مشخص گردیـد  Tآمده از آزمون دستبا توجه به نتایج به
احتمـال متغیـر  مقداري آزمون، یعنیدارمعنیچون مقدارسطح 

بنـابراین،  ،باشـد است کمتر می05/0از مقدار آلفاي آزمون که 
ــی  0Hفــرض  ــل آن یعن ــه 1Hرد شــده و فــرض مقاب پذیرفت

ي مشـاهده شـده از   دارمعنیکه سطح دهدنشان میشود و می
بنـابراین بـین نبـود    .باشـد مـی دارمعنـی لحاظ آمـاري کـامالً   

تبـدیلی محصـوالت بـاغی بـا     ریزي راهبردي در صنایعبرنامه
و داري وجـود دارد توسعه صنایع تبـدیلی اسـتان رابطـه معنـی    

) شدت تأثیر این عامل نیز در حد = 763/3Meanکه (درحالی
باشد.متوسط می

ضعف نظام مدیریتی خصوصی و تعـاونی واحـدهاي   : 5فرضیه 
.دداري با توسعه صنایع تبدیلی استان دارتبدیلی رابطه معنی

μ:0H≥3متوسط به پایین
3μ:1Hمتوسط به باال  

مشخص گردیـد  Tآمده از آزمون دستبا توجه به نتایج به
احتمال متغیـر ي آزمون، یعنی مقداردارمعنیسطح چون مقدار

بنـابراین،  ، باشـد است کمتر می05/0از مقدار آلفاي آزمون که 
ــل آن ی0Hفــرض ــی رد شــده و فــرض مقاب ــه 1Hعن پذیرفت

ي مشـاهده شـده از   دارمعنیکه سطح دهد نشان میشود و می
بنـابراین ضـعف نظـام    .باشـد مـی دارمعنیکامالًلحاظ آماري 

مدیریتی بخش خصوصی و تعـاونی واحـدهاي تبـدیلی رابطـه     
داري با توسعه صنایع تبدیلی اسـتان دارد و شـدت تـأثیر    معنی

ایـن  ،بهتـر عبـارت بـه شد. بااین فاکتور نیز در حد متوسط می
دیــدگاه گــذارد در یمــچــون اثــر خــود را بلندمــدتعامــل در 

باشد.یمبلکه متوسط دیر شدید ندارتأثگویان پاسخ
هـاي  مسائل مربوط به نبود هماهنگی بـین دسـتگاه  :6فرضیه 

.داري با توسعه صنایع تبدیلی استان دارددولتی رابطه معنی
μ:0H≥3متوسط به پایین  
3μ:1Hمتوسط به باال   

مشخص گردید چون Tآمده از آزمون دستبا توجه به نتایج به
از احتمـال متغیـر  ي آزمون، یعنـی مقـدار  دارمعنیسطح مقدار

بنـابراین،  ،باشـد است کمتـر مـی  05/0مقدار آلفاي آزمون که 
ــی  0Hفــرض  ــل آن یعن ــه 1Hرد شــده و فــرض مقاب پذیرفت

که رابطه متغیر  مشاهده شده از لحاظ دهد نشان میو شود می
بنابراین مسائل مربوط به نبـود  .باشدمیدارمعنیآماري کامالً 

داري بـا  هاي دولتی رابطه منفـی معنـی  هماهنگی بین دستگاه
توسعه صنایع تبدیلی استان دارد و میزان تـأثیر آن بـه عقیـده    

از دیـد  ،به هر حالباشد. گویان تحقیق در حد متوسط میپاسخ
اي  وجـود همـاهنگی و انسـجام    ریـز امـور توسـعه   یک برنامه

نهادي در اجراي یک برنامه راهبردي استانی در مسیر توسـعه  
باشد بایستی هاي متعدد میصنایع تبدیلی که مرتبط با دستگاه

اي اسـتا اتخـاذ گـردد تـا نتیجـه     ریک سیاست هماهنگ و هم
جـاي گـذارد. در ایـن منطـق     بربر توسعه این بخشاثربخش

اي در استان، لزوم استقرار پنجـره  رهبري اجراي راهبرد توسعه
واحد ارائه خدمات حاکمیتی و اجرایی به کارآفرینـان متقاضـی   

وکـار و یـا توسـعه آن امـري بسـیار      شروع یک فعالیت کسـب 
بـر توسـعه صـنایع    عوامل تــأثیرگذار 4جدولباشد. پراهمیت می

دهد.را نشان میاسان شمالیتبدیلی استان خر

بر توسعه صنایع تبدیلی استان خراسان شمالی   عوامل تـأثیرگذار- 4جدول 
Table 4. Factors influencing the transformation industries of North Khorasan Province

هـاي  مؤلفـه بنـدي آزمون فریدمن جهت بررسـی رتبـه  
تحقیق

صورت گرفتـه  SPSSافزاراین آزمون که با استفاده از نرم
بر صنایع تبدیلی استان خراسان شـمالی  است عوامل تأثیرگذار

بندي کرده که نتایج زیر را در برداشت:را رتبه
دهد موانع تـأمین مـالی در   نتایج آزمون فریدمن نشان می

وسـعه صـنایع تبـدیلی اسـتان     ترتبه اول عوامل تأثیرگـذار بـر  
تــرین مشــکل عنــوان مهــمرد و بــهخراســان شــمالی قــرار دا

روي کارآفرینان بخـش توسـعه صـنایع تبـدیلی خراسـان      پیش
در رتبه شمالی بوده است و پس از آن تنگناهاي مرتبط با بازار

هاي تولیدکنندگان در عرضه دوم است یعنی مسائل و دشواري
ها و اصـناف  هدف، ضعف اتحادیهمحصوالت خود به بازارهاي 

ــوالت در نمایشــگاه  ــی محص ــتانی در معرف ــابی اس ــا، بازاری ه
باشد.سازي براي محصوالت تولیدي میبرندمحصوالت و

ریزي راهبردي در صنایع تبـدیلی محصـوالت   نبود برنامه
ریـزي  گیـرد. وجـود برنامـه   باغی در رتبه سوم اهمیت قرار می

هـاي حـاکمیتی و   چه به دسـتگاه گذاري یکپارراهبردي و هدف
هـا بـراي تکمیـل    ها و تشویقاجرایی استانی در جهت حمایت

هـاي صـنعتی   هـاي عرضـه و متشـکل سـازي خوشـه     زنجیره
را در بینانــهخــوشطــور طبیعــی انتظــارات   مربوطــه بــه 

گـذاران و کارآفرینـان بـالقوه اسـتان ایجـاد و تشـویق       سرمایه
بخش بـه ارائـه   و اثـر و به نـوعی هدفمنـد، هوشـمند    سازدمی

ورزد.خدمات به کارآفرینان مبادرت می

احتمالTآزمون معیارانحرافمیانگینتعدادمتغیر
20275/4595/058/9000/0مالیتامینموانع-1
20648/3720/002/4000/0مجوزهاصدورفرآینددرکاغذبازيبهمربوطمسائل-2
20725/3537/003/6000/0بازارتنگناهاي-3
20763/3503/078/6000/0راهبرديریزيبرنامهنبود-4
20788/3546/045/6000/0تبدیلیواحدهايتعاونیوخصوصیبخشمدیریتینظامضعف-5
20639/3753/079/3001/0دولتیهايدستگاهبینهماهنگینبود-6
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نظـام بروکراسـی) و   (مجوزهـا صدورفرآیندکاغذبازي در 
صوصـی و تعـاونی واحـدهاي    ضعف نظام مـدیریتی بخـش خ  

گیـرد.  طور مشترك در رتبه چهارم اهمیت قـرار مـی  تبدیلی به
هـاي  بر اخذ مجوزهـا هزینـه  زمانهاي طوالنی وفرآیندمسلماً 
عنـوان یکـی از   وکـار بـه  تی باال در شـروع یـک کسـب   مبادال

تواند مشوق یا مـانع توسـعه   وکار میهاي محیط کسبشاخص
برنامه پنجره واحد ارائه خـدمات  يوکار باشد. مسلماً اجراکسب

عنـوان یـک   توانـد بـه  هاي دولتی براي کارآفرینان میدستگاه
هـاي  ز فنـاوري و بـا اسـتفاده ا  باشدکار در رفع این معضل راه

هاي مبادالتی تا حد ممکن کاهش یابـد. نبـود  اطالعات هزینه
هاي دولتی در رتبـه پـنجم قـرار دارنـد.     هماهنگی بین دستگاه

غـذایی اسـتانی   این عامل در مقیـاس کـالن توسـعه صـنعت    
هـر تولیدکننـده در ارتبـاط بـا موضـوع      ،گردد لـذا مشاهده می

نـد، در بعـد کـالن    کحصر به خود توجه زیادي بـه آن نمـی  من
توانـد در راسـتاي یـک    هـا مـی  بین دستگاهوجود هماهنگی ما

استراتژي واحد مبنی بر حمایت از توسعه این صنایع بـه دلیـل   
هاي فرآینـد زایی در استان در تسریع مزیت اقتصادي و اشتغال

روي نقش مؤثر و مفیدي خواهد داشت.اخذ مجوزها و پیش
ثیرگذار بر صنایع تبدیلی استان خراسان شمالی براساس آزمون فریدمني عوامل تأبندرتبه- 5جدول 

Table 5. Ranking of factors affecting transformation industries in North Khorasan province, according to Friedman test
رتبهايمیانگین رتبهمتغیرردیف

63/41موانع تأمین مالی1
صدورمجوزها   فرآیندکاغذبازي در 2

(نظام بروکراسی)
25/34

38/32تنگناهاي مرتبط با بازار                          3
ریزي راهبردي در صنایعنبود برنامه4

تبدیلی محصوالت باغی
35/33

25/34ضعف نظام مدیریتی بخش خصوصی و تعاونی واحدهاي تبدیلی5
15/35هاي دولتیماهنگی بین دستگاهنبود ه6

هاي تحقیقمأخذ: یافته

بودن بهـره تسـهیالت بـانکی،    دهـد بـاال  نتایج نشان مـی 
ــد بررســطــوالنی ــانکی، بــودن رون ی و پرداخــت تســهیالت ب

پرداخت نشـدن بـه موقـع    ها وبودن مدت بازپرداخت وامکوتاه
نه نرخ (یاراهاي تولیديتسهیالت بانکی، عدم تخصیص یارانه

ی یا غذایی که جزء موانع ها) به واحدهاي صنایع تبدیلبهره وام
آینـد و در رتبـه اول عوامـل تأثیرگـذار بـر      حساب مـی مالی به

ــد  ــرار دارن ــدیلی اســتان ق ــدگی نظــام اداري .صــنایع تب پیچی
وکـار جدیـد را   هاي شـروع یـک کسـب   پاگیر که هزینهودست

لب اسازد در قنی میو زمان شروع کار را طوالدهدافزایش می
متغیر نظام بروکراسی اخـذ مجوزهـاي متنـوع کـه مـالزم بـا       

هاي مختلف اداري جهت شـروع  هاي متعدد به دستگاهپرداخت
باشـد از دیـد کارشناسـان دومـین عامـل      وکـار مـی  یک کسب

شمار آمده هزا در توسعه کارآفرینی صنایع تبدیلی استان بچالش
هـاي  ها و بازارچـه ي نمایشگاهضعف در برگزار،است. از طرفی

گـذاري  مرزي جهت توسعه بازار صنایع غذایی اسـتان، قیمـت  
سوي دولت، هاي تولیدي ازدستوري و دخالت در بازار فرآورده

هـاي  اصـناف  اسـتانی در اجـراي برنامـه    هـا و ضعف اتحادیـه 
ــابی متمرکــز و شــبکه   هــا و  اي و اجــراي نمایشــگاه بازاری

محسـوب بـازار جزء تنگناهاي مرتبط با هاي فصلی که بازارچه
شوند و در رتبه سوم عوامـل تأثیرگـذار بـر صـنایع تبـدیلی      می

ریـزي راهبـردي   طراحی و تدوین برنامـه .انداستان قرار گرفته
صــنایع تبــدیلی اســتان کــه بــا حمایــت از تشــکیل و توســعه 

ــه ــکیل    خوش ــدیلی، تش ــنایع تب ــوزه ص ــنعتی در ح ــاي ص ه
عت مـواد غـذایی، پوشـش ضـعیف     هاي ارزش در صـن زنجیره

سـاماندهی وهـاي صـنعتی، شناسـایی    در شهركهازیرساخت
هاي رقابتی در صنایع غـذایی اسـتان چهـارمین چـالش     مزیت

،همچنـین .باشـد توسعه کارآفرینی صنایع تبـدیلی اسـتان مـی   
ضعف در زمینه سـاماندهی نظـام مـدیریتی واحـدهاي صـنایع      

هاي مدیریت سـنتی بـه   وهتبدیلی استان در قالب حرکت از شی
الگوهاي مدیریت علمی نوین و استقرار حاکمیـت مشـارکتی و   

هاي ها به منظور راهیابی به بازارنظام تحقیق و توسعه در واحد
ها در سرمایه و بورس اوراق بهادار و عبور از موانع توسعه واحد

ایـن واحـدها موضـوع فـاکتور     وريبهـره کنار بهبود کارایی و 
تعامـل  ضعف در،در نهایت.باشدهاي تحقیق میافتهپنجم از ی

هاي اجرایی بخش صنعت دو سویه بخش خصوصی با دستگاه
هـا،  و کشاورزي اسـتان در راسـتاي انتقـال و گـزارش ضـعف     

فقـدان  طورهمینراهکارها و ارائهاي، دریافت خدمات مشاوره
بـا کشـورهاي   نامـه تفـاهم وقراردادهـا  عقـد دراقدامات الزم 

ضـعف اتـاق   راستاي بازاریابی و برندسـازي، استان درجوارهم
درفکر و پنجره واحد ارائه خدمات صدور موافقت اصولی بدون 

گرفتن ظرفیت بخـش کشـاورزي منطقـه از جملـه عـدم      نظر
باشد که در رتبه ششم هاي دولتی میها بین دستگاههماهنگی

قرار گرفته است.
مالی پرداخـت وام بـا   در جهت رفع موانعشودمیپیشنهاد 

انجام گیرد و زمان بازپرداخت آن نیـز افـزایش   ترآسانشرایط 
در پرداخت تسهیالت به واحـدهاي صـنایع   بخشیاولویتیابد. 

تـر از  اي و پـایین هـاي تسـهیالت یارانـه   تبدیلی استان با نـرخ 
انجامـد.  هاي تجاري به حمایت از توسعه این بخش مـی بخش

خدمات دولت الکترونیک و پنجره واحـد  توسعه ارائه ،همچنین
جدیـد  وکارکسبکار یک و شروع بهمجوزهاارائه خدمات اخذ 

جدیـد را  وکارکسبکار یک هها و زمان شروع بتواند هزینهمی
کاهش داده و مشوق توسعه کارآفرینی در این بخش گـردد. از  

با ایجاد یک واحد تحقیـق و توسـعه در خصـوص    ،سوي دیگر
یلی در ســازمان جهــاد کشــاورزي و ایجــاد یــک  صــنایع تبــد

ریزي جامع در خصوص مـوارد فـوق از جملـه برگـزاري     برنامه
هـاي  اي و بازارچـه در بازارهـاي منطقـه  حضـور وها نمایشگاه

هـا و اصـناف   مرزي و همکاري و دادن مشـاوره بـه  اتحادیـه   
هـاي  استانی در کنار حمایت از ایجاد و توسـعه شـبکه تعـاونی   

هـاي  ه اقدامات مؤثر منجر شـده و در اجـراي برنامـه   استانی ب
هـاي  هـا و بازارچـه  اي و نمایشـگاه بازاریابی متمرکـز و شـبکه  
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حـدودي کمـک کنـد.    تابازارتواند به حل تنگناهاي فصلی می
ریزي راهبردي در صـنایع تبـدیلی   براي رفع معضل نبود برنامه

ارچـه  ریـزي یکپ برنامـه شـود میمحصوالت باغی نیز پیشنهاد 
هـا و نهادهـاي ذیـربط، بـا     استانی با همکـاري کلیـه دسـتگاه   

صورت پذیرد. در این زمینـه، ایجـاد بانـک    نگرآیندهرویکردي 
اطالعات و آمار دقیق صنایع مذکور در اسـتان، نخسـتین گـام    

جهـت رفـع ضـعف نظـام مـدیریتی بخـش       ،است. همچنـین 
خصوصــی و تعــاونی واحــدهاي تبــدیلی، ســندیکاهاي بخــش 

عالوه مدیران دولتی با طراحی و توسـعه  هی و تعاونی بخصوص

هاي قانونی به ارتقاء نظام کیفیـت مـدیریت واحـدها    نامهشیوه
ــدمــیکمــک  ــیش  کنن ــز همــاهنگی ب ــان نی ــیش . در پای از پ
نظر در مقررات موازي و متنـاقض  هاي متولی و تجدیدسازمان

و انتصاب مدیران مطابق نظام مـدیریتی مبتنـی بـر   سویکاز
هاي مدیریت عملکرد و کارایی مدیران که نوعی پایداري پست

هـا و  هـا و انتقـال تجربـه   اجرایی را در پی داشته و ثبات رویـه 
توانـد در حـل مشـکل نبـود     حرکت در جهت اصالح امور، می
هاي دولتی راهگشا باشد.انسجام و هماهنگی بین دستگاه
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Abstract
The main purpose of this paper is to identify the challenges and barriers of entrepreneurship

development in the conversion industry of horticultural products in North Khorasan Province
and prioritize those barriers and finally provide solutions to the barriers to the development of
this industry. For this purpose, the required information was obtained through face-to-face
interviews and completed a questionnaire with 20 managers and experts from Jihad-e-
Agriculture Organization, Department of Industry, Mine, Trade, Chamber of Commerce and
Agricultural Bank of North Khorasan Province. The results show that the barriers to financing
in the first place are the factors affecting the transformation industries of North Khorasan
province, after which the market-related bottlenecks are ranked second, the lack of strategic
planning in the gardening products conversion industry is ranked third, paperwork In the
process of issuing licenses (bureaucratic system) and the weakness of the private sector
management system and the cooperative of conversion units, they are ranked fourth in the
fourth place, and the weakness of coordination between government agencies is in the fifth
position. Therefore, it is proposed to pay a loan with easier conditions and a longer repayment
period Will happen. It also, reduces the creation of a single window between organizations for
licensing, costs, and the timing of the start-up of workshops and conversion industries, and the
implementation of focused marketing programs to engage in regional and cross-border markets
and seasonal markets will help solve the problem market bottlenecks.

Keywords: Agricultural Waste, Horticultural Products, Entrepreneurship, Challenges and
Opportunities, Finance, North Khorasan
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