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آنتوسعه و ارائه راهکارهاي کشت و صنعت برداري شناسی نظام بهرهآسیب

1*جمجتبی پالو

)24/10/97؛ پذیرش: 03/06/97(دریافت: 
چکیده

سازي روابط درونی و برونی بخـش در قالـب   هاي مشکالت کشاورزي توجه به مسائل درون بخش کشاورزي و سالمحلراهنیترمهمیکی از 
حاضـر، هـدف تحقیـق  در همین راسـتا،  و ارتباطاتشان با مسائل پیرامونی است. هاآنو چگونگی عملکردهاي درونی برداريبهرههاي نظام

و SWOTاز تحلیل ،براي دستیابی به اهداف تحقیق.استو ارائه راهکارهاي پیشنهادي هابرداري کشت و صنعتشناسی نظام بهرهآسیب
نظـر بـه ماهیـت موضـوع     استفاده گردید.رمندساختامصاحبه گروهی نیمهاتجلسبا برگزاريمتمرکزهاي گروهو یلگريتسههاي تکنیک

تـرین  بر اساس نتـایج، ضـعیف  .چند تخصصی استفاده شدیلگرتسهاز گروه ،مورد بررسی و ابعاد اجتماعی، اقتصادي و فنی موضوع تحقیق
المللـی،  اي و بـین ها، حضور در بازارهاي منطقهها و تعاونیسایر کشت و صنعتاي با هاي ارتباط شبکهها در زمینهعملکرد کشت و صنعت

و صادرات محصوالت تولیدي به خارج از کشور است. نتایج هاي صنایع روستاییو کارگاههاکارخانهایجاد گذاري مالی، مشارکت در سرمایه
نقطـه ینترمهمد. همچنین باشها میقوت کشت و صنعتنقطه نیترمهم،کارآمدگیري نشان داد که داشتن نظام تصمیمSWOTتحلیل 

ضـا در بـازار بـراي    وجـود تقا و باشد. عدم کفایـت محصـوالت تولیـدي   میکارآمدخروج مستمر نیروهاي انسانی ،اهضعف کشت و صنعت
عدم نیزهاکشت و صنعترويپیشتهدید ینترمهم. شناخته شدها روي این شرکتپیشفرصتینترمهمعنوانبهنیز محصوالت تولیدي
هـا؛  و صنعتکشتهاي ترین راهکارها براي توسعه فعالیت، مناسبSWOT. بر اساس نتایج تحلیل ذکر شده استسازي دقت در خصوصی

ع انسـانی از  توانمندسازي منابباغی و دامی، هاي زراعی،ها براي اجراي برنامهمشخص نمودن اولویت،مطالعات و تدوین الگوي کشتانجام
انجـام  وتـأمین اعتبـارات بـا سـود کـم     وهـاي واحـدهاي تولیـدي    الت و ساختمانآ، نوسازي و بازسازي ماشینبعد مشارکتی و انگیزشی

بسیار حائز اهمیت است.نیز ها هاي کشت و صنعتدولت در توسعه فعالیتینقش حمایت.باشدریزي راهبردي میبرنامه

.برداري، توسعه کشاورزيبهرهنعت، کشاورزي، نظامکشت و ص:هاي کلیديواژه

. تهران، ایران.روستایی ایرانهانجمن علمی توسعسیرئبیناروستایی و هریزي، اقتصاد کشاورزي و توسعهاي برنامهپژوهشهاستادیار و معاون مؤسس1
mpalouj1404@gmail.comمسئول مکاتبات (پست الکترونیک): *



برداري کشت و صنعت و ارائه راهکارهاي توسعه آنشناسی نظام بهرهآسیب

202

مقدمه
طیفـی و  لاسـت ( کـرده له مهـم أمسـ یـک بـه تبـدیل راغذاییامنیتهاي کشاورزي،زمینکاهشوجهانجمعیتافزونروزافزایش

،رشـد بـه روتغذیه این جمعیتید. میلیارد نفر خواهد رس1/9به بیش از 2050سال تاجهانجمعیتمطابق آمار،). 1396، همکاران
است کـه  حالیدراین).1396به نقل از لطیفی و همکاران، 2009(فائو، استکشاورزيمحصوالتتولیددرصدي70یشافزانیازمند

کـاهش خطـر بـا تولید کشـاورزي هاينظاموبودههمراهخاكوآبمنابعتخریببامناطقازبرخیدرغذاتولیدجهانیدستاوردهاي
هـا هـا و محـدودیت  عدم شناخت درست فرصت.هستندناپایدارهايروشوجمعیتافزایشفشارتحت شرایطتولید،ظرفیتتدریجی

هـاي علمـی و بـا    برداري باید با اتخاذ شیوههاي بهرهشود. در بررسی نظامبرداري کشاورزي میهاي بهرهمنجر به صدمات جدي به نظام
برداري توجه داشت.هاي بهرههاي نظامبه کل عناصر و مؤلفهگرایانهرویکرد تمام

بخـش عینـی سـاختارهاي  نمـود کـه آنجاازاست.جامعهبیرونیواجتماعی درونیواقتصادياکولوژیکی،عواملازتابعیتوسعه،روند
نیزکشاورزيساختارهايدرتغییرات آنذال،گیردیمشکلجامعهآنيبرداربهرههايبر نظاممبتنیروستایی،جامعههردرکشاورزي
گذار از کشاورزي سنتی خود مصرفی و معیشتی محلی، بـه کشـاورزي سـودآور    ). 1396زاده (زاده و عبدالهیفشربود (خواهدتأثیرگذار

تبـع بـه و ارتقاء سطح عملکـرد  برداريتواند در افزایش بهرهو مناسب، میبرداريبهرههاي نظامتوسعه ،اندازيراه،ایجاد،از طریق اصالح
کشـت و  آن توسعه پایدار بخش کشاورزي و توسعه متوازن جامعه روستایی نقش داشته باشد که دستیابی به این مهم از طریق توسـعه  

.بینی استقابل پیشهاصنعت
ومشخصـات دارايوشـود مـی تشـکیل دیگریکـ ازمتأثرروابط اجتماعیوتکنیکابزار،تولید،منابعکار،نیرويازبرداريبهرهنظامهر

ممکـن رایـک هـر و شناسـایی بنـدي طبقـه امکـان وهاسـت برداريسایر بهرهباآنتمایزوجهکهاستتولیدعواملخاصی ازترکیب
داري متـوازن  بـر ریزي براي توسعه، بهبود و بهـره پایداري مطلوب در تولید و توسعه کشاورزي در گرو برنامه.)1388(حسینی، سازدمی

سـاز نبـوده و بایـد بـه افـزایش      برداري چـاره نظام بهرهیمشکل اصلعنوانبهها تمرکز صرف روي خرد شدن زمیناست وعوامل تولید 
هاي منابع آب، تربیت نیروي انسانی و سایر ملزومـات توجـه کـافی معطـوف     و محدودیتي مدیریتیهابا توجه به چالش، وري آببهره

بـه وجـود  تحـوالت بـه توجهباکشاورزيگذارانسیاستوکارشناسانپژوهشگران،. مان مدیریت در منابع تولید استداشت که این ه
اساسـی و معضـالت مسائلازیکیکشتریزهايزمینخرديوپراکندگیپدیدهکهاندرسیدهنتیجهاینبهبرداريبهرهنظامدرآمده،

هـا و در نتیجـه امکـان افـزایش تـوان کـار کارشناسـی و فنـی،         سازي زمینیکپارچه).1386، همکاران(اشرفی و استایرانکشاورزي
آالت جدیـد، افـزایش رانـدمان آبیـاري، جلـوگیري از      مندي از ماشـین سهولت در اعمال مدیریت علمی مزرعه، فراهم شدن امکان بهره

هـاي تولیـد و در نهایـت    ها، کاهش هزینهروند خرد شدن زمینها، کند شدنانتشار بذور علف هرز، سهولت در مبارزه با آفات و بیماري
مناسـب بـا شـرایط اقتصـادي،     کشت و صنعتبرداريبهرهسازماندهی و ساماندهی کشاورزان در قالب نظاموري از مزایاي افزایش بهره

... است.واجتماعی و اکولوژیکی، فنی، زیربنایی 
روابط درونی و برونـی بخـش در   يسازسالماورزي توجه به مسائل درون بخش کشاورزي و هاي  مشکالت کشراه حلنیترمهمیکی از 

بـرداري بهـره نظـام ازو ارتباطاتشان بـا مسـائل پیرامـونی اسـت. مـراد     هاآنو چگونگی عملکردهاي درونی برداريبهرههاينظامقالب 
شـرایط چـارچوب دروواحـد و مـدیریتی هویـت بـا کـه سـت اپیوسـته همبهعناصريازفنی) مرکبواجتماعی (اقتصاديسازمانی

از یکـی  بـرداري بهـره نظـام . به عبارت دیگـر، فراهم سازدراکشاورزيمحصوالتتولیدامکانخودمحیططبیعیواقتصادياجتماعی،
منـابع ازيبـردار بهـره ي هانظامبهوابستهکشاورزيدرتولیداساسومحور. استکشاورزيبخشدرمطرحعمدهواساسیموضوعات

کشـاورزي واقـع، دراسـت. توسـعه کشـاورزي  فرایندکنندهعیتسرکشاورزييبرداربهرهو پایداربهینههاينظامنمودننهادینهواست
توسـعه  ر بـر  از جمله عوامل مـؤث ).1377(عبداللهی،استپایداريبرداربهرههاينظامیاکشاورزيهايبودن سلولپایدارمستلزمپایدار،

بـرداري و  هـاي بهـره  شـناخت و ارزیـابی وضـع موجـود نظـام     جهتنیبدبرداري سازگار با توسعه است. هاي بهرهکشاورزي، وجود نظام
باشـد. تحلیـل عوامـل مـؤثر بـر     همچنین شناخت چگونگی تغییر وضع موجود در راستاي دستیابی به وضع مطلوب داراي اهمیت مـی 

هاي جدي هسـتند، در صـورتی کـه    ها داراي کاستیحائز اهمیت است. این نظامهاآنتر شناخت دقیقاري وبردوضع موجود نظام بهره
بـرداري  هـاي بهـره  نظـام وقـت آنشود بررسیدقتبهها ل و مشکالت این نوع نظامها اصالح شوند و مسائود این نظامهاي موجنارسایی
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مسـأله و  نیتـر مهـم است و این خود هاآنمانع و عمیق مسأله مهم شناخت جامع، اما اي پیدا خواهند نمود.قابل مالحظهيهنیز توسع
است که این تحقیق به دنبال آن است.  دغدغه بزرگی

بـی و آاسـتفاده صـحیح از منـابع   واحد مدیریتی نقش منحصر به فردي در توسعه کشاورزي وعنوانبهبرداري کشاورزي هاي بهرهنظام
اسـتفاده از انـواع   بـرداري در میـزان تولیـد و   هـاي بهـره  نظـام دارد.هـا آنري بهینه از سایر عوامل و عناصر مطـرح در  برداو بهرهخاکی
اسـتفاده بهینـه از منـابع بـا بـازدهی مناسـب نقـش مـؤثري دارد        تجهیز امور زیربنـایی و ي ورافزانرمافزاري وي اعم از سختژتکنولو

)Rezvani, یکـی از مسـائل بنیـادي    عنـوان بـه برداري نقش مهمی در توسعه کشاورزي دارند و همواره بهرههاينظامهمچنین ).2004
توانـد  برداري و سطح پایـداري آن مـی  نوع نظام بهرهآنکهترمهمد. نآیکشاورزي در جهت استفاده صحیح منابع آب و خاك به شمار می

آالت و اسـتفاده بهینـه از   ماشـین یريکـارگ بـه ورزي، تجهیز امور زیربنایی، در میزان تولید، تخصیص منابع، استفاده بهینه از فنون کشا
هـاي  جـاري اسـت کـه شـرکت    بـرداري ت برداري، نظام بهـره هاي بهرهجمله نظامزا). 1386، فیاشرباشد (مؤثرمنابع با بازدهی مناسب 

هـاي  جـزء نظـام  ریت، اي جمعـی و از نظـر مـدی   هـ جزء نظـام ،ها از نظر سازمان کاراست. کشت و صنعتهاآنیکی از کشت و صنعت
ینتـر مهـم کنـد و  مـی کمـک  هاي درآمـدزا برداري کشت و صنعت بیشتر به توسعه فعالیتبهرهنظام،در سطح ملیباشند.گروهی می

عبـداللهی، (شـد بامـی زیسـت یطمح، یکپارچگی اراضی و حفظ منابع و دلیل آن؛ ارزش اقتصادي باال و تولید براي بازار، مدیریت علمی
مناسـبی از وضعیتاکولوژیکی،همسازيظرفیتو اجتماعیظرفیت همگراییجنبهدوازیژهوبهتجاري،يبرداربهرههاينظام).1377

الزم بـه ذکـر   .)1396، عبدالـه زاده وزادهیفشـر (استضروريهانظاماینوضعیتشناسی راهبرديآسیببنابراین،نیستند؛برخوردار
هـر غیرعـادي و عالئـم عوارضوبیماريعللبررسیمعنايبهشدهاجتماعیعلومواردپزشکیعلومازشناسی کهآسیبواژهه است ک
(بذرافشـان و شـاهین،   باشـد مـی ابعـاد مختلـف  درآنیو خارجداخلیموانعبررسی،سازمانیکشناسییبآسازمنظوراست.پدیده
.شوندمیبررسیوتحلیل،شودمیآنتوسعهکه مانعمختلفیعواملداري،برنظام بهرهشناسییبآسدر.)1389

يایـن در حـالی اسـت کـه در زمینـه     ها صورت نگرفته است. کشت و صنعتدالیل عدم توسعه و موفقیت يمطالعات زیادي در زمینه
,Benturakiبنتوراکی (مثالعنوانبهها مطالعات زیادي صورت گرفته است.دالیل عدم توسعه و موفقیت تعاونی اساسـی ) اصـول 2000

سـاختار وجودعدمواعضاتوانمندسازيعدمدموکراسی،عدم وجودخودمختاري،واستقاللعدمتعاونی،يهپیشرفتغیرقوانینتعاون،
هـاي  تعـاونی موفقیـت یـق، بر اساس نتـایج ایـن تحق  .برشمرده استتانزانیاروستاییهايتعاونیموفقیتعدماز عللراکارآمدسازمانی
وهـا تعـاونی رهبـري دراصـالح بـا واسـت هـا در تعاونیدولتنقشاصالحورهبريوضعیتدرتحولایجادبهمنوطتانزانیاروستایی
بـه مربـوط يهپیشـرفت قـوانین وضـع دولـت، نقـش هاي این پـژوهش، عوامـل  مطابق یافته. یابدمیافزایشیی، کاراهاآنهاياتحادیه

موفقیـت بـر مـؤثر عوامـل ازهـا تعاونیدرمردمیمشارکتهايبرنامهوتعاونیترویجرهبران تعاونی،واعضامیاندرآموزشها،اونیتع
Garnevskaهمچنین به اعتقاد گارنسکا و همکاران (.استهاتعاونی et al., محـیط قـانونی پایـدار، رهبـري، پشـتیبانی مـالی و       )، 2011

هـاي غیـر دولتـی    هاي تعـاونی و پشـتیبانی مناسـب خـارجی از سـازمان     اورزان و مشارکت کشاورزان در فعالیتفنی دولت، درك کش
,Nguyen Hong. نگویـان هنـگ (  باشـند مـی هاي کشاورزي در شمال غربـی چـین   اي، عوامل کلیدي براي توسعه موفق تعاونیحرفه

. نتایج ایـن تحقیـق نشـان داد کـه     پرداختهاي کشاورزي در ویتنام تعاونیدر توسعه پایدار مؤثراي به بررسی عوامل ) در مطالعه2017
هـاي  هـاي تجـاري تعـاونی   و مصـرف محصـوالت بـر کـارایی فعالیـت     هاي ورودينیروي کار، سرمایه کسب و کار، وابستگی به شرکت

راهبردهـاي مناسـب توسـعه    ین ) در خصـوص شناسـایی و تـدو   1393نتایج تحقیـق حسـینی و همکـاران (   گذارد.کشاورزي تأثیر می
ها و تهدیدها بـه ترتیـب   نقاط قوت، ضعف، فرصتینترمهمنشان داد که از )SWOT(هاي تولید کشاورزي ایران در قالب تحلیل تعاونی

افزایش سطح آگاهی فنی و تخصصی اعضا، ضعف رهبري و مدیریت، حمایت دولت از بخش تعاونی و نامشخص بـودن جایگـاه تعـاونی    
قـوت، ، بـه شناسـایی نقـاط   SWOTروش یريکـارگ بهبا پژوهشی) در 1394(نژاد اوحدي و کورکیباشند.حقوقی تعاونی میدر امور 
9ایـن تحقیـق،   پرداختنـد. مطـابق نتـایج   1391کشاورزي شهرستان سیرجان در سال تولیدهايتعاونیتهدیدهايوهافرصتضعف،

کشـاورزي  تولیـد هـاي تعاونیدر مجموع،شدند.شناساییخارجیتهدید7در برابرخارجیفرصت17وداخلیضعف15در برابرقوت
هـا تعـاونی موفقیـت يآستانهاین پژوهش،بنابر؛ دارندتنگناومحدودیتعنوانبهتهدیدوضعف22و مزیتعنوانبهفرصتوقوت26

راهـا آنموفقیـت میـزان تـوان تهدیدها، میوهاضعفرفعها برايصتفروهاقوتازبا استفادهومناسبراهبردهاييهارائباوباالست
ازرضـایت ،)اجتمـاعی اعتمـاد ومشـارکت انسجام،(اجتماعیسرمایهشاملیهایمتغیرکهدهدیمبررسی مطالعات نشان .دادافزایش



برداري کشت و صنعت و ارائه راهکارهاي توسعه آنشناسی نظام بهرهآسیب

204

ادارهعملکـرد مـدیره، هیـأت واعضـا پذیريتمسئولیتعاونی،اصولازآگاهیتعاونی،درعضویتازرضایتاعضا،آموزشمدیره،هیأت
بنـابراین در  ؛ )1394عطائی و ایـزدي،  دارند (یرتأثهاي روستایی دهی و عدم توسعه تعاونیبر زیانتحصیالتسطحوخشکسالیتعاون،

از دامنـه وسـیعی از   داريبـر بهرهمقوله نظام یرپذیريتأثبا توجه به برداري کشت و صنعت تمرکز شده است. تحقیق حاضر بر نظام بهره
بـدون شناسـایی   چراکه؛داراي اهمیت خاصی استشود، میآنتوسعهعواملی که مانعمتغیرهاي مدیریتی، انسانی، اقلیمی و ... بررسی

ت کشـت و صـنع  بـرداري بهـره نظـام بنـابراین،  ؛ بـود با مشکالت جدي همراه خواهديبرداربهرههاي نظامتوسعهمتغیرهاي تأثیرگذار، 
توان نقـش ایـن نـوع نظـام را     چگونه میهایی مواجه هستند وو با چه چالشاستها و تهدیدهایی داراي چه نقاط قوت، ضعف، فرصت

شناسـی نظـام  آسـیب ،هدف این تحقیـق رواینازتحقیق است. این هاي سؤالینترمهماز جمله در دستیابی به توسعه بهبود بخشید، 
است.توسعه آنها و ارائه راهکارهاي برداري کشت و صنعتبهره

پژوهشروش 
ابزار اصلی .دانستکمی غالب توان آن رامیتردقیقطوربهکه کمی و کیفی استهايروشترکیبی از حاضر رویکرد پژوهش

با کزمتمرهاي گروهو یلگريتسههاي در بعد کیفی از تکنیکباشد. این تحقیق در بعد کمی، پرسشنامه محقق ساخته می
این امکان را مذکورروشبراي دستیابی به اهداف تحقیق استفاده گردید. ساختاريمصاحبه گروهی نیمهاتجلسبرگزاري
جستجو و آشکار ترراحتمسائل گمشده را و دادرا مورد مطالعه قرار هاآنو آشناتحقیق ئلکه از نزدیک با مساآوردمیفراهم 

.کرد
شرکت کشت شش اعضاي هیأت مدیره وعاملان مدیر،کشاورزان پیشرو و خبرهاسان،کارشنشاملجامعه آماري تحقیق حاضر

95(تمام شماري و از بین تمام جامعه آماري صورتبهاطالعات مورد نیاز .آذربایجان غربی بودندهاي خوزستان واستانو صنعت 
پرسشنامه به دست آمد.95از طریق تکمیل تمام شماري و صورتبهبنابراین در مجموع اطالعات مورد نیاز آوري گردید.جمعنفر) 

کهچند تخصصی استفاده شد یلگرتسهاز گروه ،نظر به ماهیت موضوع مورد بررسی و ابعاد اجتماعی، اقتصادي و فنی موضوع تحقیق
ي و کانالیزه کردن مباحث در جهت بندبه دنبال جمعافزایش اعتماد میان گروهي جامعه ومشارکت فعال اعضابا جلب یلگرانتسه

و نقشه، منحنیمانند هاي تصویريبر کار گروهی و استفاده از شیوهمشارکتی مورد نظر در این تحقیقروشد.دنتحقق اهداف برآم
است.هاکشت و صنعتد، تجارب و روابط ی، احساسات، عقاهایشگرادست آوردن به برهدف اصلی گروه متمرکزشد.متمرکزنمودار 

،هاي بدست آمدهبندي شناختمسائل یا طبقهيبنددسته، طرح مسئله یا شناسایی مسائل و مشکالتشامل؛مراحل انجام کار
طوربهین مراحل، باشد. امیبدست آمده هايرتبهریزي یا تهیه برنامه بر اساس طرحویا تعیین گروه مسائل مطرح شدهبنديرتبه

و دستیابی به پرسشنامه تحقیقپایایی و رواییبررسی منظوربهگرفت.در تمامی مراحل انجام و کارشناسانمدیران کامل با مشارکت 
استفاده از ،استفاده از یک گروه تحقیقاتی چند تخصصیشاملنگريتحقیق حاضر از روش سه بعديرواقعی داطالعات صحیح و 

هاي نظامهاي مختلف از افراد هاي یکسان با گروهستفاده از روشاو هاي مختلف براي بررسی یک موضوع خاص و یکسانروش
.استفاده شدبرداريبهره

نظران و که روایی آن توسط صاحبپرسشنامه محقق ساخته استکمی تحقیق،اطالعاتابزار گردآوري که گفته شد، طورهمان
بررسی) Pretestآزمون اولیه (در قالبپس از طراحی اولیه پایایی پرسشنامهآلفاي کرونباخ سنجیده شد. ضریبیلهوسبهپایایی آن 

به کشاورزيو همچنین برداريبهرهنظام هاي عمیق و اکتشافی با صاحب نظران و متخصصان حوزه مصاحبه،عالوه بر پرسشنامه.شد
هاي نشگاه و کارشناسان متخصص نظاماالت مصاحبه در اختیار تعدادي از استادان داؤپرسشنامه و س،براي روایی یا اعتبارعمل آمد.

پس از اصالحات الزم، اطمینان حاصل شد که سؤاالت دریافت و اعمال گردید.هاآنکشاورزي قرار داده و نقطه نظرات برداريبهره
اسناد و مراجعه به مراکز باشند. گیري محتوي و خصوصیات مورد نظر در تحقیق را دارا میمطرح شده توانایی و قابلیت اندازه

هاي مورد هاي داخلی و خارجی از دیگر روشهاي مربوط به موضوع تحقیق و همچنین جستجوي کامپیوتري از سایتکتابخانه
.بودتحقیق این ها و اطالعات مورد نیاز آوري دادهاستفاده براي جمع
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و تکمیلمنتخب از کل جامعه آماري تحقیقماريآون مقدماتی از نمونهآزمقالبپرسشنامه در30تعداد ،پایاییآزمونانجام براي
در محاسبه شده لفاي کرونباخ. مقدار آقرار گرفتمورد ارزیابیSPSSافزارنرمگیري ازو با بهرهکرونباخآلفايضریبآزموناز طریق

ید پایایی پرسشنامه است.ؤه دست آمد که مب76/0تا 68/0دامنه 
هاي در قسمت آمار توصیفی از شاخص.دیگردعات این تحقیق از دو روش توصیفی و استنباطی استفاده میبراي تجزیه و تحلیل اطال

وهاي پراکندگی از مرکز نظیر انحراف معیارو شاخصاکثر، درصد، میانگین، میانه، مد آماري گرایش به مرکز نظیر حداقل، حد
- آسیبمنظوربهمورد مطالعه از شاخص ضریب تغییرات استفاده گردید.متغیرهايبنديرتبههمچنین براي .شدواریانس استفاده 

استفاده گردید.) SWOTاز تحلیل سوات (برداري کشت و صنعتبهرههاي نظام و تحلیل چالششناسی 
- 2؛ موجود در محیط خارجیهاي عمدهفهرستی از فرصتيهتهی- 1، باید این مراحل طی شود: SWOTبراي ساختن ماتریس 

- 5داخلی؛ يهشناخت نقاط ضعف عمد- 4داخلی؛ يهتعیین نقاط قوت عمد- 3؛ عمده موجود در محیط خارجناسایی تهدیدهايش
- 6)؛ SOهاي خارجی با هم و قرار دادن نتیجه آن در خانه مربوط به گروه راهبردهاي تهاجمی (مقایسه نقاط قوت داخلی و فرصت
مقایسه نقاط - 7)؛ WOو قرار دادن نتیجه آن در گروه راهبردهاي بازنگري (در خارجوجود هاي ممقایسه نقاط ضعف داخلی با فرصت

مقایسه نقاط ضعف داخلی با - 8)؛ و STقوت داخلی با تهدیدهاي خارجی و قرار دادن نتیجه آن در گروه راهبردهاي تنوع (
,WT) (Hungerتهدیدهاي خارجی و قرار دادن نتیجه آن در گروه راهبردهاي دفاعی ( ).1391، مهر و همکاراندانشو 2001

نشان داده شده است.1راهبردهاي مذکور در جدول 

SWOTراهبردهاي چهارگانه بر اساس تحلیل -1جدول

محیط داخلی

)W(نقاط ضعف)S(نقاط قوت

حداکثر)–(حداقل یا بازنگريراهبرد انطباقیحداکثر)–راهبرد تهاجمی (حداکثر )O(هافرصتمحیط خارجی

حداقل)-راهبرد دفاعی (حداقلحداقل)–(حداکثر یا تنوعراهبرد اقتضایی)T(تهدیدها

1393، ریچاردکنت: پیرس و منبع

و بحثهایافته
میانگین طیفبر اساس موانعبندي این رتبهها با موانع زیادي روبرو هستند که صورت گرفته، کشت و صنعتهايیبررسبر اساس 

و43/4میانگین باهاصنعتبر اساس نتایج تحقیق، کمبود نیروي انسانی کارآمد در کشت و ارائه شده است.2در جدول لیکرت 
مند براي بازپرداخت عدم وجود برنامه نظامها با آن مواجه هستند.است که کشت و صنعتمانعیینترمهم115/0ضریب تغییرات 

قیمت ، هاصنعتباال بودن سود تسهیالت بانکی براي تشکیل کشت و قدینگی و سرمایه در گردش، سود و اصل سهام اعضا، کمبود ن
- رتبهاست که به ترتیب در هاآنرويموانع پیشاز دیگر اجتماعی کشت و صنعتيکم توجهی به سرمایهانرژي و يهاحاملباالي 

جاي دارند.ششمدوم تا هاي
ها، کم توجهی به کشت و صنعت در طرح هدفمندي دار عمده در بعضی از کشت و صنعتسهامعنوانبهمواردي مانند حضور دولت 

ها به اعضاي آن از هاي کشت و صنعتها و عدم ارائه آمار و اطالعات دقیق از فعالیتها، سهام نابرابر سهامداران کشت و صنعتیارانه
.اندهاي پایانی قرار گرفتهجمله موانعی هستند که در رتبه

ها در مقوله آن است که کشت و صنعتبیانگر) 3هاي مختلف (جدول ها در مقولهبندي عملکرد کشت و صنعتارزیابی عملکرد و رتبه
هاي ساخت ساختمان و دفتر اداري، در زمینههاصنعت. پس از این مورد؛ کشت و دارندرعایت تناوب زراعی بهترین عملکرد را 

ترتیب اند و موارد مذکور به عملکرد مطلوبی داشتههاي هرزها و مبارزه با علف، مبارزه با آفات و بیماريآالتاستفاده صحیح از ماشین
.اندرتبه دوم تا پنجم را کسب کرده
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میانگینبا استفاده از ها صنعتکشت و بندي موانع رتبه- 2جدول
انحراف میانگینگویه

معیار
ضریب تغییرات

)c.v(
رتبه

43/451/0115/01هاوي انسانی کارآمد در کشت و صنعتکمبود نیر
32/467/0155/02مند براي بازپرداخت سود و اصل سهام اعضاعدم وجود برنامه نظام

24/47/0165/03کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش
22/494/0223/04هاصنعتباال بودن سود تسهیالت بانکی براي تشکیل کشت و 

21/492/0218/05انرژييهاحاملت باالي قیم
14/401/1245/06هاکم توجهی به سرمایه اجتماعی کشت و صنعت

05/497/0241/07هاي توسعه ملیدر برنامههاکشت و صنعتامشخص بودن جایگاهن
79/303/1272/08ها در خصوص تسهیالت تکلیفیعدم همکاري بانک

65/339/138/09هاصنعتبر کار کشت و فقدان نظارت کافی 
57/308/1301/010هاصنعتاز سوي کشت و محیطییستزکم توجهی به مسائل 

38/336/1402/011هاکشت و صنعتقوانین موجود در حوزه ضعف
38/343/1423/011هادار عمده در بعضی از کشت و صنعتسهامعنوانبهحضور دولت 

33/302/1305/012هادر طرح هدفمندي یارانههاصنعته کشت و کم توجهی ب
24/337/1425/013هاکشت و صنعتسهام نابرابر سهامداران 
43/229/153/014ها به اعضاي آنهاي کشت و صنعتعدم ارائه آمار و اطالعات دقیق از فعالیت

میانگینبر اساسهاصنعتعملکرد کشت و هايگویهبنديرتبه-3جدول
رتبه)c.v(ضریب تغییراتانحراف معیارمیانگینگویه

11/494/0228/01رعایت تناوب زراعی
455/0137/02ساخت ساختمان و دفتر اداري

86/365/017/03آالتاستفاده صحیح از ماشین
79/313/1299/04هامبارزه با آفات و بیماري

78/311/1295/05هرزهاي مبارزه با علف
75/307/1285/06هاکشت و صنعتیانسجام درون

48/321/1348/07اعتماد و اطمینان بیشتر اعضاء به مدیر و اعضاي هیأت مدیره
47/326/1364/08نگهداري و انبار محصوالت

3/386/0262/09ايورهخدمات آموزشی و مشا
12/327/1407/010هاصنعتکشت و توجه به سرمایه اجتماعی در 

1/383/0268/011هاي کشاورزياستفاده از ماشین
05/313/137/012محصوالتیبازار رسان

95/212/1378/013هاي شرکتبیمه محصوالت و فعالیت
9/294/0325/014ایجاد تعمیرگاه ثابت و سیار

76/234/1484/015هاي آبرسانیهداري کانالایجاد و نگ
75/202/1371/016هاي کنترل شدهانجام کشت

57/208/1418/017تأمین سرمایه کشت و صنعت
38/292/0387/018تولیدهايینههزکاهش 

33/202/1436/019هاتبلیغات و تأسیس نمایشگاه
29/29/0395/020افزایش سطح مکانیزاسیون

28/213/1495/021هاها و تعاونیر کشت و صنعتاي با سایارتباط شبکه
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3ادامه جدول 
رتبه)c.v(ضریب تغییراتانحراف معیارمیانگینگویه
27/28/0352/022ها و طیورتهیه خوراك دام

21/292/0415/023هاي نوین آبیاريگسترش شبکه
19/208/1492/024هاگسترش خالقیت و کارآفرینی در کشت و صنعت

12/293/0438/025تولید محصوالت ارگانیک
05/297/0475/026اصالح الگوي کشت

68/106/1628/027هاي صنایع روستاییو کارگاههاکارخانهایجاد 
68/106/1628/027صادرات محصوالت تولیدي به خارج از کشور

67/197/0582/028گذاري مالیمشارکت در سرمایه
47/18/0544/029المللیاي و بینحضور در بازارهاي منطقه

29/159/0454/030ایجاد واحد بازرگانی
18/139/0334/031حضور در بازار بورس محصوالت کشاورزي

ارکت در صادرات محصوالت تولیدي به خارج از کشور، مشهايها در زمینهترین عملکرد کشت و صنعتبر اساس نتایج، ضعیف
المللی، ایجاد واحد بازرگانی و حضور در بازار بورس محصوالت اي و بینگذاري مالی، حضور در بازارهاي منطقهسرمایه

اند.بندي را به خود اختصاص دادهبوده که پنج جایگاه آخر رتبهکشاورزي
هاها و تهدیدهاي کشت و صنعتشناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت

باشد.میSWOTهاي کشت و صنعت با استفاده از تحلیل ه نقاط قوت شرکتنشان دهند4جدول 

هاي کشت و صنعتنقاط قوت شرکت-4جدول 

هاي کشت و صنعت، ترکیب کشاورزي و صنعت و (کشت وسیع) در اراضی شرکتیکشتیکجا، گرددیمه که مالحظطورهمان
مناسب، انجام عملیات زیربنایی از قبیل کانال، زهکشی و تسطیح اراضی و امور مشابه، راندمان آب مناسب، افزودهارزشداشتن 

هاي نوین در جهت در بکارگیري نیروي انسانی، کاربرد روشآالت کشاورزي، راندمان باالبکارگیري ماشینراندمان باال در
تناوبی، بازار رسانی محصول شرکت و صورتبهریزي کشت هاي بخش کشاورزي کشور، برنامهتولید، اجرایی نمودن سیاست

نظام در بین موارد مذکور، داشتن هاي کشت و صنعت است.از جمله نقاط قوت شرکتگیري کارآمدداشتن نظام تصمیم

امتیاز موزونامتیاز موجودضریب اهمیتنقاط قوت
S115/0230/0هاي کشت و صنعت(کشت وسیع) در اراضی شرکتیکشتیکجا
S2 10/0330/0مناسبودهافزارزشترکیب کشاورزي و صنعت و داشتن
S305/0105/0انجام عملیات زیربنایی از قبیل کانال، زهکشی و تسطیح اراضی و امور مشابه
S408/0216/0راندمان آب مناسب
S508/0216/0آالت کشاورزيبکارگیري ماشیندرراندمان باال
S608/0216/0راندمان باال در بکارگیري نیروي انسانی
S706/0212/0هاي نوین در جهت تولیدکاربرد روش
S808/0224/0هاي بخش کشاورزي کشوراجرایی نمودن سیاست
S908/0216/0تناوبیصورتبهریزي کشت برنامه

S1012/0424/0محصول شرکتیبازار رسان
S11 12/0336/0کارآمدگیريیمتصمداشتن نظام
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(کشت وسیع) در اراضی یکشتیکجابوده و پس از آن نقطه قوتینترمهم36/0گیري کارآمد با امتیاز موزون تصمیم
مناسب با امتیاز افزودهارزشو همچنین ترکیب کشاورزي و صنعت و داشتن 3/0موزون امتیازهاي کشت و صنعت با شرکت
.باشندیمها ت و صنعتقوت مهم و برجسته کشنقاط دیگر از 3/0موزون 

نشان داده شده است.5در جدول SWOTهاي کشت و صنعت با استفاده از تحلیل نقاط ضعف شرکت

هاي کشت و صنعتنقاط ضعف شرکت-5جدول 

تناسب نیروي انسانی با حجم کار، عدمشامل هاي کشت و صنعت دهد، نقاط ضعف شرکتنشان می5که جدول طورهمان
نظام پرداخت حقوق و دستمزد نسبتاً یکسان براي نیروهاي تخصصی ناهمگن، ضعف در نظام ارتقاء نیروي انسانی و پشتوانه 

با توجه به تنوع تخصصی کار و هاسازي تخصصی، خروج مستمر نیروهاي انسانی کارآمد، مشکل بودن اداره کشت و صنعت
ها (نیشکر)، باال بودن یزي صحیح براي تربیت افراد مورد نیاز در این زمینه، تک محصولی بودن در کشت و صنعترعدم برنامه

هاي آالت با توان باال و تکنولوژيماشینهاي متخصص براي نگهداري و تعمیرآالت، کمبود نیرومیزان فرسودگی ماشین
مین خوراك طراحی لحاظ تک کشتی بودن و اجباري بودن براي تأهاي زراعی در میان مدت به زمینتوانپیشرفته، کاهش 

ها با امتیاز موزون نقاط ضعف کشت و صنعتینترمهمبر اساس نتایج، باشد.میو نداشتن اساسنامه تیبهاکارخانهشده براي 
باشد. همچنین نظام پرداخت حقوق آالت میدن میزان فرسودگی ماشینو باال بوکارآمد، خروج مستمر نیروهاي انسانی 24/0

)، ضعف در نظام ارتقاء نیروي انسانی و 2/0و دستمزد نسبتاً یکسان براي نیروهاي تخصصی ناهمگن (با امتیاز موزون 
آالت با توان باال و ) و کمبود نیروهاي متخصص براي نگهداري و تعمیرات ماشین2/0سازي تخصصی (با امتیاز موزون پشتوانه

ها ذکر شده است.از دیگر نقاط ضعف مهم کشت و صنعت)2/0هاي پیشرفته (با امتیاز موزون تکنولوژي
شود؛ احیاء اراضی قابل که مالحظه میطورهمانهاي کشت و صنعت است. هاي فراروي شرکتفرصتينشان دهنده6جدول 

اراضی ملکی تضمینی جهت جودوکشت توسط منابع مالی دولت، امکان احداث صنایع تبدیلی توسط کشت و صنعت، 
ها، عدم کفایت محصوالت تولیدي (وجود تقاضا در بازار براي محصوالت گذاري بخش خصوصی در جوار کشت و صنعتسرمایه

هاي کشاورزي و مراکز علمی در منطقه از جمله مراکز تحقیقاتی، اي، وجود دانشکدهتولیدي)، وجود بازارهاي صادراتی منطقه
و استفاده از امکانات مراکز آموزشی و دانشگاهی منطقه جهت افزایش هاگذاري مناسب براي کشت و صنعتامکان سرمایه

گویان ذکر شده است.توسط پاسخهاي کشت و صنعتهاي شرکتاز جمله فرصتکارکنانآگاهی 

ضریب نقاط ضعف
اهمیت

امتیاز 
موجود

امتیاز 
موزون

W108/0108/0عدم تناسب نیروي انسانی با حجم کار
W2 10/0220/0حقوق و دستمزد نسبتاً یکسان براي نیروهاي تخصصی ناهمگننظام پرداخت
W310/0220/0ضعف در نظام ارتقاء نیروي انسانی و پشتوانه سازي تخصصی
W414/0224/0خروج مستمر نیروهاي انسانی کارآمد

W5
ریزي صحیح براي با توجه به تنوع تخصصی کار و عدم برنامههامشکل بودن اداره کشت و صنعت

12/0112/0تربیت افراد مورد نیاز در این زمینه

W610/0110/0ها (نیشکر)بودن در کشت و صنعتیمحصولتک
W7 12/0224/0آالتینماشباال بودن میزان فرسودگی
W810/0220/0رفتههاي پیشآالت با توان باال و تکنولوژيماشینهاي متخصص براي نگهداري و تعمیرکمبود نیرو

W9
تأمینهاي زراعی در میان مدت به لحاظ تک کشتی بودن و اجباري بودن براي زمینتوانکاهش 

06/0108/0هاکارخانهه براي خوراك طراحی شد

W1008/0108/0نداشتن اساسنامه تیب
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هاي کشت و صنعتهاي فراروي شرکتفرصت-6جدول 

ضریب هافرصت
اهمیت

امتیاز 
موجود

امتیاز
موزون

O108/0324/0احیاء اراضی قابل کشت توسط منابع مالی دولت
O215/0230/0هاامکان احداث صنایع تبدیلی توسط کشت و صنعت
O318/0118/0هاگذاري بخش خصوصی در جوار کشت و صنعتاراضی ملکی تضمینی جهت سرمایهوجود

O411/0333/0بازار براي محصوالت تولیدي)عدم کفایت محصوالت تولیدي (وجود تقاضا در
O510/0220/0ايوجود بازارهاي صادراتی منطقه
O612/0224/0هاي کشاورزي و مراکز علمی در منطقه از جمله مراکز تحقیقاتیوجود دانشکده
O714/0228/0هاگذاري مناسب براي کشت و صنعتامکان سرمایه
O8 12/0112/0کارکنانمراکز آموزشی و دانشگاهی منطقه جهت افزایش آگاهی استفاده از امکانات

دهد، عدم کفایت محصوالت تولیدي (وجود تقاضا در بازار براي محصوالت تولیدي) با نشان می6که نتایج جدول طورهمان
ها، به ترتیب با امتیاز موزون فرصتبا توجهها قرار دارد.ي کشت و صنعتورفرصتی است که فراینترمهم33/0ن امتیاز موزو

گذاري مناسب براي کشت و و امکان سرمایه3/0با امتیاز موزون هاامکان احداث صنایع تبدیلی توسط کشت و صنعت
باشد.ها میهاي مهم این شرکتاز دیگر فرصت28/0با امتیاز موزون هاصنعت
ارائه 7گویان در جدول این تهدیدها از دیدگاه پاسخینترمهمکه هاي کشت و صنعت با تهدیدهایی نیز مواجه هستندشرکت

سازي برخی ها، عدم دقت در خصوصیدولتی بودن و یا سهیم بودن بعضی از کشت و صنعتبا توجه به این جدول، شده است. 
ها در توسعه ها، عدم وجود تحقیقات گسترده در معرفی ارقام جدید، مشخص نبودن جایگاه کشت و صنعتکشت و صنعت

گذاري محصوالت، عدم وجود اطالعات و آمار دقیق کشاورزي کشاورزي، عدم ثبات نرخ ارز، دخالت غیرمسئوالنه در قیمت
زیاد قیمت اختالفرویه (میزان)، واردات محصوالت کشاورزي در زمان نامناسب، (قیمت، مقدار محصول)، واردات بی

تصمیمات عجوالنه مسئوالن دولتی (اعمال تعرفه نامناسب و ...)، موانع خرید تجهیزات ها)، کننده (واسطهکننده و مصرفتولید
نرخ بازگشت سرمایه در بخش کشاورزي، دخالت مسئوالن سیاسی بودنپایینها و ...)، اي مورد نیاز از خارج (تحریمکارخانه

از کشاورزي، عدم وجود یک سیاست دراز مدت درهاي مورد نیاي در حوزه اشتغال و غیره، عدم تأمین نهادهمحلی و منطقه
ل) از جمله تهدیدهاي تهدیدي براي رقابت در تولید محصو(و وجود نرخ تضمینیهاو کشت و صنعتکشاورزييحوزه

هاي کشت و صنعت است.فراروي شرکت
ها، رخی کشت و صنعتسازي بها، عدم دقت در خصوصیتهدیدهاي فراروي کشت و صنعتینترمهمنتایج نشان داد که 

ها و اي مورد نیاز از خارج (تحریمها در توسعه کشاورزي، موانع خرید تجهیزات کارخانهمشخص نبودن جایگاه کشت و صنعت
باشند.می1/0و 12/0، 16/0، 16/0و عدم ثبات نرخ ارز به ترتیب با امتیاز موزون ...)
براي رشد و توسعه زیر، راهکارهايهاتهدیدهاي فراروي کشت و صنعتها و نقاط قوت، ضعف، فرصتبر اساس،کلیطوربه

.)8جدول (استارائهقابل هاصنعتکشت و 
ارائه 9، اقدامات عملیاتی مناسب در جدول 8بر اساس راهکارهاي ارائه شده در جدول ها ودر راستاي توسعه کشت و صنعت

مطالعات و تدوین الگوي کشت و مشخص نمودن انجام"،ورد بررسیماقدامات که از بین دهدمینشان نتایج شده است.
توانمندسازي منابع انسانی از بعد مشارکتی و "، "81/4با میانگین باغی و دامیهاي زراعی،ها براي اجراي برنامهاولویت

کمک منظوربهبهرهکمبانکی ارائه تسهیالت"و"67/4ریزي راهبردي با میانگین انجام برنامه"، "76/4انگیزشی با میانگین 
در همچنین نتایج بیانگر آن است که قرار دارند.چهارمبه ترتیب در اولویت اول تا "56/4ها هاي زیربنایی شرکتبه فعالیت

هاتوجه به کشت و صنعت"، "1/4با میانگین زیابى محصوالت و اقدام به خرید محصوالت تضمینىرا"،هاي آخر اقداماترتبه
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جاي "71/3ها با میانگین استقرار نظام پایش و ارزشیابی در کشت و صنعت"و"4ها با میانگین ح هدفمندي یارانهدر طر
قابل مشاهده است.9در جدول ،مربوطرتبهبه همراه اقداماتسایر اند.گرفته

هاي کشت و صنعتتهدیدهاي فراروي شرکت-7جدول 
یاز موزونامتامتیاز موجودضریب اهمیتیدهاتهد

T106/0106/0هادولتی بودن و یا سهیم بودن بعضی از کشت و صنعت
T208/0216/0هاسازي برخی کشت و صنعتعدم دقت در خصوصی
T304/0104/0عدم وجود تحقیقات گسترده در معرفی ارقام جدید
T408/0216/0ها در توسعه کشاورزيمشخص نبودن جایگاه کشت و صنعت
T510/0110/0عدم ثبات نرخ ارز
T604/0104/0گذاري محصوالتدخالت غیرمسئوالنه در قیمت
T7(قیمت، مقدار محصول) 04/0208/0عدم وجود اطالعات و آمار دقیق کشاورزي
T804/0208/0رویه (میزان)واردات بی
T908/0108/0واردات محصوالت کشاورزي در زمان نامناسب
T1008/0108/0ها)زیاد قیمت تولید کننده و مصرف کننده (واسطهاختالف
T11(... اعمال تعرفه نامناسب و) 08/0108/0تصمیمات عجوالنه مسئوالن دولتی
T1206/0212/0ها و ...)اي مورد نیاز از خارج (تحریمموانع خرید تجهیزات کارخانه
T1304/0208/0مایه در بخش کشاورزينرخ بازگشت سربودنپایین
T14 04/0208/0در حوزه اشتغال و ...يامنطقهدخالت مسئوالن سیاسی محلی و
T15 04/0104/0مورد نیاز کشاورزييهانهادهتأمینعدم
T16 06/0106/0)غیرهوهاکشاورزي (کشت و صنعتدر حوزهعدم وجود یک سیاست دراز مدت
T1704/0208/0خ تضمینی، تهدیدي براي رقابت در تولید محصولوجود نر

SWOTدر چارچوب ماتریس پیشنهادي راهکارهاي - 8جدول 

رتبهامتیازراهکار
161و تجهیزاتآالتارائه تسهیالت بانکی جهت بازسازي ماشین

142هاتشکیل تشکل صنفی ویژه کشت و صنعت
143شت و صنعتهاي کتدوین اساسنامه ویژه شرکت

125هاو بازاریابی خارجی کشت و صنعتیبازار رسانهاي بازنگري در قوانین تجاري و بازرگانی جهت توسعه فعالیت
125هاهاي متولی با کشت و صنعتگسترش ارتباط سازمان

104هاي دولتیها در دستگاهتقویت جایگاه سازمانی کشت و صنعت
104هاي دولتیو صنعتکاهش سهم دولت در کشت

104هاي جدیدبازنگري در معیارهاي تأسیس کشت و صنعت
85محیطییستزمسائل یدگاهدها از نظارت بیشتر بر کشت و صنعت

85تحقیقاتاز نتایجگیريدر کشور با بهرهصنعتوکشتهايشرکتخوشهتشکیلفرایندتکمیلومطالعه
85هاها در طرح هدفمندي یارانهتکمک به جایگاه کشت و صنع

65هاي باال و با انگیزه الزمفراهم آمدن امکان جذب نیروهاي کاري با تخصص
46هاي دولتیباز شدن راه ورود بخش خصوصی به کشت و صنعت

هاهاي حمایت دولت از کشت و صنعتزمینه
هـاي حمایـت دولـت از    اي دارد. زمینـه ها اهمیـت ویـژه  شرکتدر جهت توسعه فعالیت این هاو صنعتحمایت دولت از کشت 

هـاي  تـأمین حامـل  "داده شده است. مطـابق نتـایج،   نشان 10در جدول هرکدامها به همراه اولویت مربوط به کشت و صنعت
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حصـوالت  کمـک بـه گسـترش بـازار م    "، "14/2جدیـد بـا میـانگین    هايتکنولوژيازرسانیاطالع"، "19/2انرژي با میانگین 
اعطـاي تسـهیالت مـالی بـا میـانگین      "، "9/1کیفیت با میانگین کنترلنظاماستقراربهکمک"، "95/1کشاورزي با میانگین 

هـاي  ایـن در حـالی اسـت کـه مقولـه     قرار دارنـد. پنجمبه ترتیب در اولویت اول تا "75/1هاي فنی با میانگین کمک"و "9/1
بـه ترتیـب در   "بـورس کشـاورزي  ها درکمک به حضور کشت و صنعت"و "صادراتیياهمشوقتسهیالت و"، "تأمین زمین"

.ها قرار گرفته استهاي حمایت دولت از کشت و صنعتآخر زمینههايرتبه

هاهاي کشت و صنعتتوسعه فعالیتبرايمناسباقدامات عملیاتیبندي رتبه-9جدول 
ضریب تغییراتانحراف معیارمیانگینراهکار

)c.v(
رتبه

هاي ها براي اجراي برنامهمطالعات و تدوین الگوي کشت و مشخص نمودن اولویتانجام
باغی و دامیزراعی،

81/44/0084/01

76/444/0092/02توانمندسازي منابع انسانی از بعد مشارکتی و انگیزشی
67/466/0141/03ریزي راهبرديانجام برنامه

56/47/0155/04هاشرکتهاي زیربنایی کمک به فعالیتمنظوربهنکی کم بهرهسهیالت باتارائه
48/481/0182/05هاکشت و صنعتسرمایه اجتماعی توسعه

در تولید و ،ژنتیک)بیوتکنولوژي و مهندسی:هاي نوین (نظیرورياایجاد و توسعه فن
محیطییستزوري محصوالت کشاورزي با رعایت مالحظات افر

48/493/0207/05

48/498/0219/05ها و رفع موانع قانونیبازنگري قوانین مربوط به کشت و صنعت
43/487/0196/06هاکشت و صنعتآالت موجود در حوزه واحد مکانیزاسیون با استفاده از ماشینگسترش

واعتبارات هاي واحدهاي تولیدي با تأمین الت و ساختمانآنوسازي و بازسازي ماشین
سود کم

43/451/0115/06

گسترش منظوربهبینی و اعمال ساز و کارهاي مناسب حقوقی و وضع قوانین الزم پیش
هاهاي کشت و صنعتفعالیت

43/481/0183/06

33/466/0152/07ايتشکیل بازارهاي مشترك منطقه
33/406/1246/07هاایجاد واحدهاي تحقیق و توسعه در کشت و صنعت

33/491/0211/07هاتوجه به مسائل رفاهی در کشت و صنعت
29/415/1267/08هاي روستاییها با تشکلافزایش همکاري کشت و صنعت

27/403/1242/09شرایط اقتصاد مقاومتیهاي شرکت باتطبیق فعالیت
24/409/1257/010هاي توسعه کشوردر برنامههاتقویت جایگاه کشت و صنعت

19/408/1257/011حضور فعال در بازار بورس محصوالت کشاورزي
1/414/1277/012استفاده از تجارت الکترونیک در مبادالت تجاري شرکت

1/422/1298/012زیابى محصوالت و اقدام به خرید محصوالت تضمینىرا
421/1303/013اهدر طرح هدفمندي یارانههاتوجه به کشت و صنعت

71/323/1331/014هااستقرار نظام پایش و ارزشیابی در کشت و صنعت

برداري نشان داد که توجه به مطالعات و ارزیابی افزون بر این، بررسی دیدگاه صاحب نظران و متخصصان حوزه نظام بهره
تواند یکی از راهبردهاي ضروري تلقی در این امر میبرداري یک نیاز اساسی است و البته حضور بخش خصوصی هاي بهرهنظام

را به عهده داشته باشد.11گذاري، هدایتی و نظارتی به شرح جدول گردد و دولت الزم است نقش سیاست
تطبیق مصوبات مجامع هايها، به ترتیب باید در زمینهنظارتی دولت بر اساس میانگین گویهف، وظای11بر اساس جدول 

نظارت بر چگونگى ، 4/2با میانگین و جلوگیرى از انحراف از مسیر هدفهاکشت و صنعتت مدیره با اساسنامه أعمومى و هی
با میانگین زیستیطمححفظ نظارت فنى در جهت ، 37/2با میانگین حسن انجام کارمنظوربهیربناییزهاى روند اجرائى پروژه
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با هاى بالعوض دولتنظارت بر چگونگى هزینه کرد کمکو 26/2میانگین اعطاي تسهیالت بانکی بانظارت بر چگونگى، 32/2
باشد.1/2میانگین 

ر اساس میانگینها بهاي حمایت دولت از کشت و صنعتبندي زمینهرتبه- 10جدول
رتبه)c.v(ضریب تغییراتانحراف معیارمیانگینمینهز

19/212/1513/01هاي انرژيتأمین حامل
14/296/045/02جدیدهايتکنولوژيازرسانیاطالع

95/186/0443/03کمک به گسترش بازار محصوالت کشاورزي
9/194/0495/04کیفیتکنترلنظاماستقراربهکمک

9/118/1619/04اعطاي تسهیالت مالی
75/177/0443/05هاي فنیکمک

72/167/0389/06محصولطراحیدرايمشاورهخدمات
65/11605/07کمک به تأمین ارز مورد نیاز

63/181/0496/08محصولبازاریابیبهکمک
62/197/0601/09هاي مالیاتی و گمرکیمعافیت

61/198/0607/010اولیهموادتأمینبرايتسهیالت
58/177/0487/011تأمین زمین

31/17/0536/012صادراتیهايمشوقتسهیالت و
18/139/0334/013بورس کشاورزيها درکمک به حضور کشت و صنعت

بر اساس میانگینبندي وظایف نظارتی دولت رتبه–11جدول 
انحراف میانگینزمینه

معیار
ضریب تغییرات

)c.v(
رتبه

و هاکشت و صنعتت مدیره با اساسنامه أتطبیق مصوبات مجامع عمومى و هی
از انحراف از مسیر هدفجلوگیرى 

40/227/1531/01

37/212/1471/02حسن انجام کارمنظوربهیربناییزهاى نظارت بر چگونگى روند اجرائى پروژه
32/282/0354/03زیستیطمححفظ نظارت فنى در جهت 

26/281/0356/04اعطاي تسهیالت بانکینظارت بر چگونگى
10/291/0434/05هاى بالعوض دولتکرد کمکنظارت بر چگونگى هزینه

و پیشنهادهاگیري نتیجه
و ارائه راهکارهاي SWOTبرداري کشت و صنعت با استفاده از تحلیل هاي بهرهشناسی نظامتحقیق حاضر با هدف آسیب

نیترمهمي رو به رو هستند.متعددموانعها با در حال حاضر کشت و صنعتتحقیق،يهاافتهیبر اساس پیشنهادي انجام شد. 
در کشت و کارآمدکمبود نیروي انسانی ،گویانها بر اساس دیدگاه پاسخکشت و صنعتپیش رويموانعترینو عمده
.باشدمیکمبود نقدینگی و سرمایه در گردشو مند براي بازپرداخت سود و اصل سهام اعضاء عدم وجود برنامه نظام، هاصنعت

ها یک سیستم تلفیقی هستند که حتی در شرایط ، زیرا کشت و صنعتکردفرا حذها توان کشت و صنعتبا این حال نمی
به موارد زیر اشاره کرد:توانیمهاآنهاي مختلفی دارند که از جمله هاي دولتی نیز مزیتفعلی کشت و صنعت

برداري بهتر و ع تبدیلی و جانبی که امکان بهرهیهاي بخش کشاورزي با صناپیوسته بودن و ارتباط مناسب بین فعالیت–الف 
دارد؛را در سیستم نگه میهاي افزوده ممکنآورد و ارزشتر از همه منابع را فراهم میاقتصادي

پشتیبانی و باالسري کمتري به واحد عملکرد تعلق گرفته و هايینههز، هایتفعالبه لحاظ بزرگ و متنوع بودن واحدها و –ب 
؛یابدیمکاهش،یدهزینه تول
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به دانشگاه عملی بخش کشاورزي تبدیل شده است که افراد با استعداد ،هایتفعالبه لحاظ تنوع واحدها و حجم باالي –ج 
و یاد بگیرند؛را تجربه کردههاآنمسائل فنی و مدیریتی و نحوه حل توانندیم

؛باشندیمدولتی يهابرنامهجراي عرصه مناسبی براي ا–د 
؛هستندهایافتهو هايتکنولوژپایگاه و پایلوت مناسبی براي مزارع نمونه و آزمون عملی –ه

وجود هاآندر کارکنانعلمی با همکاري سیستم تحقیقات و دانشگاهی و آموزش يهاپژوهشامکان انجام تحقیقات و –و 
دارد؛

براي پرورش مدیران و متخصصین است؛مکان مناسبی -ز
شود؛برداري اطراف میشر دستاوردها و باعث یادگیري و پیروي واحدهاي بهرهموجب ن-ي 
آورد؛فراهم میهاآنمیدان مناسبی براي اشتغال نیروي کار روستاهاي اطراف و جلوگیري از مهاجرت –ط 
از متخصصین علـوم و  موجب تجمیع و استفاده از امکاناتی مانند استفادهها،هاي بزرگ مثل کشت و صنعتتمکلی سیسطوربه

هـاي کشـاورزي،   محصوالت و ارقام جدید، استفاده مناسب از تکنولوژي و نهـاده ،هاي جدید تولیدفنون کشاورزي، کاربرد روش
آالت، اسـتفاده بهینـه   هاي مناسب آبیاري، توسعه مکانیزاسیون و کاربرد بهینه ماشینسازي اراضی و استفاده از سیستمیکپارچه

د.نشوهاي مدیریتی در مزارع و بخش کشاورزي میو آزمون و توسعه سیستمنابع تولیداز عوامل و م
هـا،  هـا و تعـاونی  اي با سـایر کشـت و صـنعت   هاي ارتباط شبکهها در زمینهترین عملکرد کشت و صنعتبر اساس نتایج، ضعیف

و هـاي صـنایع روسـتایی   و کارگـاه هاکارخانهیجاد اگذاري مالی، المللی، مشارکت در سرمایهاي و بینحضور در بازارهاي منطقه
یکجـا ، کارآمدگیري نشان داد که داشتن نظام تصمیمSWOTصادرات محصوالت تولیدي به خارج از کشور است. نتایج تحلیل 

افـزوده ارزشهاي کشت و صـنعت و همچنـین ترکیـب کشـاورزي و صـنعت و داشـتن       (کشت وسیع) در اراضی شرکتیکشت
هـا خـروج   نقـاط ضـعف کشـت و صـنعت    ینتـر مهمباشند. همچنین ها مینقاط قوت مهم و برجسته کشت و صنعتمناسب از 

یکسـان بـراي   نظام پرداخت حقوق و دسـتمزد نسـبتاً  آالت، و باال بودن میزان فرسودگی ماشینکارآمدنیروهاي انسانی مستمر
هـاي متخصـص بـراي    پشتوانه سازي تخصصـی و کمبـود نیرو  نیروهاي تخصصی ناهمگن، ضعف در نظام ارتقاء نیروي انسانی و 

هـاي پـیش روي کشـت و    باشـد. در خصـوص فرصـت   هاي پیشـرفته مـی  آالت با توان باال و تکنولوژيماشیننگهداري و تعمیر
ها، نتایج نشان داد که عدم کفایت محصوالت تولیدي (وجود تقاضا در بـازار بـراي محصـوالت تولیـدي)، امکـان احـداث       صنعت

هـاي  فرصتینترمهمبه ترتیب از هاگذاري مناسب براي کشت و صنعتو امکان سرمایههاصنایع تبدیلی توسط کشت و صنعت
سـازي  ها، به ترتیب عـدم دقـت در خصوصـی   تهدیدهاي فراروي کشت و صنعتینترمهمها است. همچنین فراروي این شرکت

اي مـورد  ها در توسعه کشاورزي، موانع خرید تجهیزات کارخانـه عتها، مشخص نبودن جایگاه کشت و صنبرخی کشت و صنعت
توسـعه  تـرین راهکارهـا بـراي    ، مناسبSWOTبر اساس نتایج تحلیل باشد.و عدم ثبات نرخ ارز میها و ...)نیاز از خارج (تحریم

کیل تشکل صنفی ویژه کشـت و  آالت و تجهیزات، تشتسهیالت بانکی جهت بازسازي ماشینارائهها؛هاي کشت و صنعتفعالیت
هـاي  هاي کشت و صنعت، بازنگري در قوانین تجاري و بازرگـانی جهـت توسـعه فعالیـت    ها، تدوین اساسنامه ویژه شرکتصنعت

هـا، تقویـت جایگـاه    هاي متـولی بـا کشـت و صـنعت    ها، گسترش ارتباط سازمانو بازاریابی خارجی کشت و صنعتیبازار رسان
هـاي دولتـی، بـازنگري در معیارهـاي     هاي دولتی، کاهش سهم دولت در کشت و صـنعت ها در دستگاهسازمانی کشت و صنعت
فرایندتکمیلو، مطالعهمحیطییستزمسائل دیدگاهازها هاي جدید، نظارت بیشتر بر کشت و صنعتتأسیس کشت و صنعت

هـا در طـرح   ت، کمک به جایگاه کشت و صنعتتحقیقااز نتایجگیريدر کشور با بهرهصنعتوکشتهايشرکتخوشهتشکیل
هاي بـاال و بـا انگیـزه الزم و بـاز شـدن راه ورود بخـش       ها، فراهم آمدن امکان جذب نیروهاي کاري با تخصصهدفمندي یارانه

هـا بسـیار حـائز    هـاي کشـت و صـنعت   دولت در توسعه فعالیـت ینقش حمایت.باشدمیهاي دولتیخصوصی به کشت و صنعت
، ها در بورس کشـاورزي کمک به حضور کشت و صنعت:شاملحمایت دولت هاي زمینهینترمهمت. در این خصوص اهمیت اس

مزبـور را  راهکارهـاي در مجمـوع شناسـایی شـد.  هـاي فنـی   کمکمحصول وو آموزشی در طراحی و تولیدايمشاورهخدمات
صـورت بـه توان ها را میکشت و صنعتتوسعهارهاي اصلی بندي کرد. راهکو فرعی دستهاصلیتوان در دو دسته راهکارهايمی

زیر برشمرد:
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؛و بازاریابییبازار رسانهاي تقویت و توسعه فعالیت-
؛توسعه صنایع تکمیلی و تبدیلی-
؛آالتماشینتوسعه و بازسازي تجهیزات و-
؛هاي شغلی و توانمندسازي نیروي انسانیتقویت انگیزه-

زیر بیان کرد:صورتبهتوان را میهاکشت و صنعتتوسعه عی فرراهکارهاي همچنین 
؛اري داخلی و خارجیذگتالش در جهت جذب سرمایه-
؛گسترش ارتباط با بازارهاي خارجی-
؛هاي نوین کشاورزيفناوريیريکارگبهتالش در جهت -
؛گذاري در آموزش منابع انسانیسرمایه-
؛آالتت بازسازي ماشینهاي تسهیالت بانکی جهکمکئهارا-
؛هاتشکیل تشکل صنفی ویژه کشت و صنعت-
؛هاي کشت و صنعتتدوین اساسنامه ویژه شرکت-
؛هاو بازاریابی خارجی کشت و صنعتیبازار رسانهاي بازنگري در قوانین تجاري و بازرگانی جهت توسعه فعالیت-

شود:میزیر ارائه عملیاتیپیشنهادهايتحقیق،بر اساس نتایج
هاي متولی دستگاهدمننظا، بحث عدم تعامل هاآنو فعالیت مرتبط با کشت و صنعتبرداريبهرهجدي نظاممسائلیکی از -

ها و هدایت امور کشاورزي در سازيها و تصمیمگیريدر روند تصمیمبرداريبهرههاي بخش کشاورزي با عوامل و عناصر نظام
و برداريبهرههاي ها و ارتباط عوامل دولتی و نظامهاي عملی براي گسترش همکاريکانیزمتمام ابعاد آن است. ایجاد م

هاي و برقراري یک گفتمان پایدار از ملزومات پیشبرد امور نظامبرداريبهرهنظرات عوامل نظام ها و نقطههمچنین اخذ دیدگاه
هاي گسترش فعالیتمنظوربهناسب حقوقی و وضع قوانین الزم بینی و اعمال ساز و کارهاي مپیشهمچنین،.استبرداريبهره

باشد.میمطالعهاز دیگر پیشنهادهاي هاکشت و صنعت
در کشت و باغی و دامیهاي زراعی،ها براي اجراي برنامهمطالعات و تدوین الگوي کشت و مشخص نمودن اولویتانجام-

هاتعصن
.استیزنچانهقدرتو بازاریابی محصوالت کشاورزي و پایین بودنیبازار رسانضعف هاکشت و صنعتاز جمله نقاط ضعف -

برطرفراستايدروداردضرورتهاآنزنیچانهقدرتونقشافزایشجهتدربازاریابیهايتشکلتوسعهوتقویتبنابراین
پوشش کهمناسبقوانینتصویبباکهشودمیتوصیهکشاورزي،محصوالتتنظیم بازاربرايوهاسازمانقوانیندرضعفکردن

درراعادالنهتجارتورقابتفضايکهتنظیم شدهبازارهايایجادسمتبهباشد،داشتهکشاورزيمحصوالتبازاربهمنطقی
اي از دیگر تشکیل بازارهاي مشترك منطقه.کردحرکتآورد،فراهمخریدارانوبراي فروشندگانمختلفمحصوالتبازار

وري ادر تولید و فرژنتیکهاي نوین نظیر بیوتکنولوژي و مهندسیورياایجاد و توسعه فنهمچنین یشنهادهاي تحقیق است.پ
ها نقش مهمی را ایفا توسعه بازار محصوالت کشت و صنعتتواند درمیمحیطییستزمحصوالت کشاورزي با رعایت مالحظات 

نماید.
اعطاي چگونگى، زیستیطمححفظ فنى در جهت هاي در زمینهخود را و نظارتی یهدایت، گذارينقش سیاستدولت باید -

حسن انجام منظوربهیربناییزهاى چگونگى روند اجرائى پروژه، هاى بالعوض دولتچگونگى هزینه کرد کمکتسهیالت بانکی، 
حفظ و یرى از انحراف از مسیر هدفو جلوگهاکشت و صنعتت مدیره با اساسنامه أتطبیق مصوبات مجامع عمومى و هیو کار

تقویت نماید.
هاي از جمله موانع توسعه نظامبرداريبهرههاي انسانی نظاممنابعترویجی براي –هاي آموزشی حدودیت فعالیتم-

هاي آموزشتوسعه یژهوبههاي آموزشی ترویجی ی و کیفی فعالیتگذاري آموزشی و توسعه کمسرمایه.استبرداريبهره
و سوق دادن تحقیقات کشاورزي به محیط زراعی و باغی با مشارکت کشاورزان و عوامل انسانی اي براي کاربردي و مزرعه

است.یدتأکمورد برداريبهرهاي هنظامکارشناسان 
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ایت و اعمال هديجابهیت باید داست و ایجاد هرگونه محدوناپذیراجتناببرداريبهرهانعطاف در طراحی و تنوع نظام -
.حمایت تغییر یابد

.برداران باید مشارکت واقعی داشته باشندنفعان و یا بهرهها ذيریزيسازي و در فرآیند برنامهگذاري و تصمیماستیدر س-
هاي موجود ها و ظرفیتاي و عدم استفاده از توانمنديهاي کشت و صنعت با یکدیگر موجب عمل جزیرهعدم ارتباط شرکت-

تشکیل تشکل .باشدبه همدیگر میهاآنهاي علمی و عملی مشکالت و تبادل تجارب و اندوختهل وئها در حل مسااین شرکت
از جمله پیشنهادهاي این مطالعه هاي کشت و صنعتشرکتمرتبط در این زمینه تحت عنوان اتحادیه یا انجمن صنفی

.باشدمی
تواند مسیر و شرایط مختلفی را داشته باشد میمختلف کشورمناطقها و حوزههاي کشت و صنعت در تشکیل شرکت-

این یدتأکها از موارد مورد بازنگري اساسنامه و تدوین اساسنامه تیپ و همچنین شرایط تشکیل کشت و صنعتبنابراین 
ح هدفمندي و همچنین در طرهاي توسعه کشورها در برنامهافزون بر این، تقویت جایگاه کشت و صنعت.باشدتحقیق می

است.یدتأکمورد هایارانه
از دیگر پیشنهادهاي تحقیق سود کموهاي واحدهاي تولیدي با تأمین اعتبارات الت و ساختمانآنوسازي و بازسازي ماشین-

است.
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Abstract
The purpose of this research was to investigate the pathology of agro-industrial exploitation system and provide
proposed solutions. For this purpose, SWOT analysis and facilitating techniques and focused groups with semi-
structured group interviews were used. Considering the nature of the subject and the social, economic, and
technical aspects of the research, the multi-disciplinary facilitation group was used. According to the results, the
weakest performance of agro-industrial exploitation is in the field of network communication with other
cultivations and industries and cooperatives, participation in regional and international markets, participation in
financial investment, the establishment of factories and factories of rural industries and the export of
manufactured products. The results of SWOT analysis showed that efficient decision-making system is the main
strength of agro-industrial exploitation. Also, the most important weakness of agro-industrial exploitation is the
withdrawal of efficient human resources. The inadequacy of manufactured products and the presence of demand
in the market for manufactured products was also recognized as the most important opportunity for these
companies. The most important threat of agro-industrial exploitation is the lack of precision in privatization.
According to SWOT analysis, the most appropriate strategies for development of agro-industrial exploitation
are conducting studies and determine the cultivate pattern and identifying the priorities for the implementation
of agronomic, horticultural and livestock programs, empowerment of human resources from the participatory
and motivational dimension, modernization and rebuilding of machinery and buildings of production units,
provide the credit with low profit, and doing strategic plan. The role of government support in development of
agro-industrial activities is also very important.
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