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چكيده
بررسی نگونگی سوقدهی فعاليتهای سنتی كشاورزی در استان خراسان جنوبی به سمت فعاليتهای نوآوراناه و ارائاهی راهبردهاای
متناسب با آن ،همواره از جملهی مسائلی بوده كه توجه محققين اين استان را بخود مشغول نموده است .از اينرو ،هدف اصلی مطالعه حاضر،
بر بهرهگيری از تفکر كارآفرينانه جهت شناسايی و اولويتبندی راهبردهای توسعه كارآفرينی و تجاریسازی زعفران مناطق روستايی اساتان
خراسان جنوبی تعبيه شده است .در اين پژوهش ،از رويکرد تلفيقی فرآيند تحليل سلسلهمراتبی و سوات ( )SWOT-AHPبهرهگياری شاده
است .نخست ،با استفاده از تجزيه و تحليل سوات ( ،)SWOTشناسايی و طبقهبندی نقاط قوت ،ضاعف ،فرصاتها و تهديادات فعاليتهاای
كشاورزی در مناطق روستايی استان خراسان جنوبی صورت گرفته است .از آنجا كه مسئله تصميمگيری تحقيق حاضر از نوع نند شاخصه و
ساختار آن دارای سلسله مراتبی از عناصر تصميم وابسته به هم شامل هدف ،معيارها و زيرمعيارها بوده است ،از فرآيند تحليل سلسله مراتبی
( )AHPبرای محاسبه وزن و اهميت هر كدام از معيارها و زير معيارهای شناسايی شده از طريق تجزيه و تحليل سوات استفاده شاده اسات.
برای گردآوری دادههای پژوهش ،ماتريس مقايسات زوجی هر كدام از مولفهها و گروهها با بهرهگيری از نظر  00نفر از متخصصان و فعالاان
صنعت كشاورزی تکميل شده است ،كه قوتهای داخلی با وزن نسبی  1/572در رتبه نخست و نيز فرصتهای بيرونی با وزن نسبی 1/500
و تهديدهای بيرونی با وزن نسبی 1/009و در نهايت ،ضعفهای داخلی با وزن نسبی  1/051در رتبههای بعدی قرار گرفتناد .نتاايج بدسات
آمده از اين پژوهش نشان داده است كه مهمترين راهبرد برای توسعه كارآفرينی و تجاریسازی زعفران منااطق روساتايی اساتان خراساان
جنوبی راهبرد  SOبا شاخص مطلوبيت 21/2است .بنابراين ،با شناخت قابليتها و زمينههای تأثيرگذار بر بخش كشاورزی ،امکان توساعهی
محصولات كشاورزی منطقه براساس رويکرد كارآفرينی ميسر خواهد بود .با توجه به اين موضوع ،ايجاد و توسعهی بسترهای مناساب جهات
بازاريابی و تجاریسازی محصول راهبردی منطقه (زعفران) ،اتخاذ تدابير لازم جهت آماوزن در زميناه تجاریساازی ،تقويات و حمايات از
تعاونیهای خريد و نيز ايجاد شراي مناسب برای استفاده از تسهيلات بانکی و غيره میتوان در راستای توسعهی كارآفرينی و تجاریساازی
محصول زعفران در استان خراسان جنوبی گام مؤثری برداشت.
كلمات كليدي :راهبردهای كارآفرينی ،تجاریسازی ،محصولات كشاورزی ،زعفران ،سوات

 - 1دانشجوی كارشناسی ارشد مديريت دولتی ،گرايش تصميمگيری و خ مشیگذاری عمومی ،دانشگاه سيستان و بلونستان
 - 2دانشيار دانشکده مديريت و اقتصاد ،دانشگاه سيستان و بلونستان
 - 3دانشجوی دكتری مديريت دولتی ،دانشگاه سيستان و بلونستان
(* -نويسنده مسئول)Salarzehi@gmail.com :
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444

نشریه زراعت و فناوری زعفران ،جلد  ،8شماره ،4زمستان 9911

فرصتهايی جديد بپردازند تا سرانجام نيز رفع تنگناهاای جامعاه

مقدمه
در مقياسهای مختلف محلی ،منطقاهای و ملای ،روساتاها

روستايی را در پی خواهد داشت

( Rokneddin Eftekhari et al.,

دارای نقش انکارناپذيری در رشد و توسعهی اقتصادی ،اجتمااعی

 .)2010انگي ازه اصاالی كااارآفرينی روسااتايی ،بهبااود بهاارهوری.

و سياسی كشور ،برخوردار هستند .كشااورزی باهعناوان راهکاار

افاازايش ارزن و كيفياات محصااولاتی اساات كااه بااا معرفاای

توسعه روستايی ،بخش اعظم فعاليتهای اقتصادی روساتائيان را

تکنولوژیهای جدياد و ارائاه پشاتيبانی تضامين كيفيات تولياد

شامل میشاود ( .)Raisi et al., 2016اماا ساهم ايان بخاش در

ماایشااوند

 .)Aggarwal,كااارآفرينی روسااتايی نماااد

اشتغال كشور روز به روز در حال كاهش است .بخش كشااورزی

صنعتیسازی روستايی اسات .صانعتیساازی روساتايی بهتارين

در مناطق روستايی ،از يک سو ،برای پاساخگاويی باه نيازهاای

راهحل برای مقابله با مشکلات دوگانه بيکاری و فقار در منااطق

امروزی جامعه بشری و از سوی ديگر ،برای برخورداری از قدرت

روستايی كشور است

(2018

(.)Alemu et al., 2017

و توان رقابتی ،نيازمند اتخاذ رويکردی جديد است .بهمنظور حال

جمهوری اسلامی اياران ،بزرگتارين توليدكنناده زعفاران در

اين مشاکل ،در ساالهای اخيار ،بحاث كاارآفرينی در حاوزهی

جهان است كه توليد بيش از  50/1درصد زعفران جهاان را باه

( Manjazi,

 .)Jkkr,وزارت جهاد كشاورزی،

محصولات كشاورزی در كشاور مطار شاده اسات

خود اختصاص

داده است (2013

 )2019كه میتواند از جنبههای گوناگون همچاون ناوآوریهاای

بعنوان متولی امر ،آمار دقيقای از تولياد ايان محصاول در ساال

كشاورزی ،ايجااد اشاتغال ،و افازايش بهارهوری ،فاراهمكنناده

 ،0559اعلام نموده كه نشان میدهد ،توليد زعفران در كشور ،به

بسترهای جديد برای روستاييان شاغل در بخش كشاورزی و نيز

مارز  011تان رسايده اسات ( Iranstatistics.org website,

( Sajasi Ghidari

 .)2019از طرفی ،بهعلت سياساتهای موجاود در كشاور بارای

 .)& Arabتوجه به كارآفرينی در حوزه كشاورزی

صادرات غيرنفتی ،اهميت اين محصول بعنوان يکای از كالاهاای

جامعهی مصرفكنندگان بخش كشاورزی باشد
Timuri, 2016

از آن جهت حاائز اهميات مایباشاد كاه ايان بخاش ،يکای از

صادراتی و استراتژيک كشور بالا رفته اسات

( & Rastegarpour

 .)Mohammadi,بنابر ،آمار  9ماهه گمرک ج.ا.ا 052 ،تان

بخشهای اقتصادی مهمی است كه با توجه باه شاراي موجاود

2018

جهانی ،ناگزير بايد برای مقابله با نالشهای اشتغال دركشور بايد

و  705كيلو زعفران به بازارهای هدف صادر شده كه نسابت باه

ازآن ياری گرفت؛ زيرا بخش كشاورزی دارای فرصتهای بالقوه

مادت مشاابه سااال قبال حادود  05درصااد افات داشاته اساات

( MoKhber

( .)Iranstatistics.org website, 2019باا توجاه باه مطالاب

 .)Dezfuli et al., 2017كارآفرينان بخش كشااورزی بايساتی باا

ذكرشااده ،اهمياات تجاااریسااازی محصااولات كشاااوزی و

بهرهگيری از نيرويی كاه در خاود بارای حال خلاقاناه مساائل،

علیالخصااوص زعفااران ،دونن ادان شااده اساات .تجاریسااازی،

مخاطره پذيری ،تحمل مشکلات ،و نکااتی از ايان دسات ساراغ

بعنوان جزئی از فرآيند نوآوری مطر است كه در بستر آن معنی

دارند ،تهديدات و تنگناهای محيطی را تبديل به فرصت كنناد و

پيدا میكند ( .)Ebrahim Nazari et al., 2017لغت نامه كمبريج

در شرايطی سخت و پيچيده مانناد توساعه پار شاتاب فنااوری،

( ،)2107واژه تجاریسازی را به معنای "سازماندهی نيزی برای

جهااانی شاادن و اقتصاااد نناادمليتی ،بااه كشااف و بهرهباارداری

كسب سود" در واقع ،تجااریساازی "ارائاه ياک محصاول ياا

زيادی برای انجام فعاليتهای كارآفرينی مایباشاد

خدمات به بازار برای به دسات آوردن ساود" ياا "روناد تباديل
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نيزی باه فعاليات تجااری" تعرياف میكناد
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( Ziyadin et al.,

تجاریسازی محصولات كشاورزی مؤثرند؛ تجاری سازی عمادتاع

 .)2018تجاریسازی زمانی آغاز میگرددكه يک كسب و كار باه

تحتتأثير شراي آب و هوايی؛ دسترسی به زيرساختها و باازار؛

عنوان شيوهای برای استفاده از پيشرفتهای علمی و دانشهاای

عواماال اجتماااعی و فرهنگ ای ،شهرنش اينی ،در دسااترس بااودن

نوين ،با هدف پاسخ به نياز بازار از طريق طراحی ،توسعه ،ساخت

فاانآوریهااای جديااد ،ايجاااد بااازار و زيرساااختار ،تجااارت و

و توليااد ،و بازاريااابی و شااامل تلانهااای بعاادی باارای ارتقااا

سياستهای اقتصااد كلاان قارار دارد ( .)Rabbi et al., 2017باه

محصاااول ،ايجااااد شاااود

(.)Shamsi & Sadeghi, 2016

علاوه قيمت كالا ،در دسترس بودن نيروی كار و محل جغرافيايی
 .)Jagweدسترسای بااه زماين و داراياایهااا،

تجاریسازی ،يک عامل حياتی برای توسعه روساتايی و كااهش

(& Ouma, 2010

فقر است .تجاریسازی كشاورزی به معنای تغيير از نوع معيشات

دسترسای بااه تجهيازات و ميازان بااارن ،اسااتفاده از فاانآوری

محصول به بازار با هدف افزايش سود میباشد .تجاری سازی نه

(et al., 2015

 )Olwandeبااه طااور قاباالتوجهی باار تصااميم

تنها فارون محصاول اسات بلکاه شاامل انتخااب محصاول و

كشاورزان برای مشاركت در بازار تأثير میگاذارد

تصميمگيریهای مربوط به استفاده از نهادهها است كه مبتنی بر
اصل حداكعرسازی سود میباشد

(.)Rabbi et al., 2017

al., 2017

( Fredriksson

 .)etسرنشمههای تجاریشدن در كشاورزی اياران را

بايد در نيمههای قرن نوزدهم و در پی پيوناد و ادغاام تادريجی

تجاااریسااازی پيوناادهای مي اان ابعاااد ورودی و خروج ای

اقتصاد ايران در اقتصاد بينالمللی و شکلگيری جريان صاادرات

(.)Nasir et al., 2017

برخی محصاولات كشااورزی ،جساتوجو كارد .پيامادهای ايان

تجاریسازی مستلزم جهت گيری بازار (تصميم توليد محصولات

تجربهها برای جوامع روستايی و دهقانی از همان زمان ،افازايش

كشاورزی برای بازار به طور عمده بر اساس هشدارهای باازار) و

محصولات برای فرون و دگرگونی در ساختار مالکيت اراضای و

مشاركت در بازار (توليد عرضه در بازار و استفاده از ورودی هاای

ظهور كارگران روزمزد كشاورزی بوده است

بازارهاای كشااورزی را تکميال مایكناد

خريداری شده) است .همننين ،تبديل تجااریساازی كشااورزی

مطيعی لنگارودی و همکااران

(.)Amini, 2016

( Motiei Langroudi et al.,

معيشتی يک مسير صحيح در جهت رشد اقتصادی و بهبود برای

 )2012درمطالعهای به «تبياين عوامال ماؤثر بار توانمندساازی

بسياری از كشورهای در حال رشد وابسته به كشاورزی است كاه

روستاييان در توسعه كارآفرينی (مطالعه موردی :بخشهای زند و

به افزايش رفاه روستاييان از نظر درآمد و امنيت غاذايی كماک

سامن شهرستان ملاير) » پرداختند كه نتايج مقالاه حااكی از آن

شاايانی مای كناد ( .)Mohammed et al., 2014تجااریساازی

است كه وجود عوامل فاردی و محيطای در افازايش توانمنادی

كشاورزی يک رويه در جهت انقلابیسازی كشااورزی باه تولياد

روستاييان برای ايجاد و توسعه كسب و كار تأثير دارد .فراهانی و

بازارگراساات كااه باار درآماادها ،غااذا و تنظيمااات رژي ام غااذايی

حاجی حسينی ( .)Farahani & Haji Hosseini, 2013در تحقيقی

خانوارهای كشاورزی تأثير میگذارد؛ اگرناه ،تجااریساازی باه

با عنوان«ارزيابی ظرفيتهای نواحی روستايی در جهات توساعه

عنوان راهی برای توليد درآمد خاانواده ،بيشاتر باه علات مزيات

كارآفرينی و توانمندسازی روستاييان» به اين نتيجه رسايدند كاه

نسبی آن نسبت به توليد معيشت محسوب میشود؛ اماا تغييار از

از بين عوامل متعددی كاه بار توساعه كاارآفرينی ماؤثر اسات،

معيشت به توليد محصول تجاری میتواند پيامدهای نامطلوبی با

زمينااههای زيرساااختی و فااردی بيشااترين تااأثير را باار توسااعه

استفاده از قراردادن خانوادهها در بازارهای ناپايادار داشاته باشاد

كارآفرينی میگاذارد .تركياان تباار ( )Turkian Tabar, 2017در

 .)Gebremedhinعوامااال متعاااددی در

پژوهشی تحت عنوان «شناسايی و رتبهبنادی عوامال ماؤثر بار

(& Jaleta, 2010
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تجاریسازی نتايج تحقيقات علمی در شركتهای داناش بنياان

تجاریسازی بر امنيات غاذايی خانوارهاای روساتايی در بخاش

حوزه كشاورزی» عوامل ماؤثر برتجاریساازی (عوامال فاردی،

عمده مناطق كوهستانی جنوب غربی اتيوپی :منطقه مورد مطالعه

عوامل سازمانی ،عوامل محيطی ،عوامال فرهنگای -اجتمااعی،

جيمما» به اين نتيجه رسيدندكه اندازه خاانواده ،انادازه زميناهای

عوامل قانونی و عوامل اقتصادی) را مورد بررسی قرار دادند و به

زراعی ،مشاركت بازار خروجی محصول ،دسترسی به اعتبارات به

اين نتيجه رسيدند كه بين عوامل مؤثر بار تجاریساازی رابطاه

طور قابلتوجهی بر امنيت غذايی خانوار روستايی اثر مایگاذارد.

معنا وجود دارد و همچنين از بين اين عوامل ،عوامال اقتصاادی،

رحمانيان كوشککی

و زارعی (Rahmanian Koshkaki & Zarei,

عوامل سازمانی و عوامل قانونی بيشاترين مياانگين را باه خاود

 )2018در پژوهشی تحت عناوان«واكااوی ساازههاای فاردی و

اختصاص دادند .يوسافی و همکااران ( )Yousefi et al., 2015در

اجتماعی مؤثر بر توسعه كارآفرينی روستايی با تأكياد بار بخاش

پژوهشی به «بررسی و اولويتبندی ديدگاه كارشناساان ساازمان

كشاورزی كامفيروز شهرستان مرودشت» به اين نتيجاه رسايدند

جهاد كشاورزی استان كرمانشاه نسبت به عوامل مؤثر بر توساعه

كه نهادهای محلی با توجه و تمركز بر افراد و سازمانهاايی كاه

كارآفرينی كشاورزی در مناطق روستايی» پرداختاه شاده اسات؛

انگي ازه ،ساارمايه و مهااارتهااا وتخصااص لااازم باارای شااروع

نتااايج حاصاال از پااژوهش حاااكی از آن اساات كااه از دياادگاه

كسبوكارهاای روساتايی دارناد ،زميناه رابارای ايجااد فضاای

پاسخگويان ،عوامل محيطی بالاترين اولويت و عوامل اجتمااعی

كارآفرينی و تحريک جامعه روستايی به سویكاارآفرينی فاراهم

پايينترين اولويت را از نظار تأثيرگاذاری بار توساعه كاارآفرينی

مایكنناد .رضاايی مقادم و ايازدی

( & Rezaei Moghaddam

كشاورزی در مناطق روستايی داشتهاند .احساانیفار و همکااران

2019

( )Ehsani Far et al., 2016در پژوهشی تحت عناوان «مواناع و

شركتهای كونک كشاورزی در ايران :توسعه شاخص ،عوامل و

راهکارهای توسعه كارآفرينی در بخش كشاورزی» به اين نتيجه

موانع مؤثر» با توجه به نتايج مطالعه ،شاخص توسعه كاارآفرينی

رسيدند كه موانع سياستگذاری و برنامهريزی ،مواناع اقتصاادی،

در شركتهای دارای تأثير ساريع شاامل  00بخاش اسات كاه

موانع فرهنگای ،مواناع پشاتيبانی و حماايتی ،مواناع آموزشای و

تحتتأثير افراد ،سازمانها و محي قرار دارناد .براسااس نتاايج،

اطلاااعرسااانی و موانااع زيرساااختی از مهاامتاارين موانااع توسااعه

مهارتهااای مااديريتی ،مااديريت دانااش ،مح اي كساابوكار و

كارآفرينی در بخش كشاورزی میباشند و برای رفاع ايان مواناع

سياسااتهای دولاات پيشبين ای تغيي ارات توس اعه كااارآفرينی در

راهکارهايی در حوزه زيرساختهای دولتی ،آموزشی و غيرماادی

شركتهای سرمايهگذاری سريع هستند .علاوه بر ايان ،تجزياه و

پيشنهاد كردند .واكوئاو و اوكاک ()Nwankwo & Okeke, 2017

تحليل عوامل پنج مانع در توسعه كارآفرينی در شركتهای تأثير

در پژوهشی تحت عنوان «كارآفرينی روستايی و توسعه روستايی

گذار از جمله مشکلات مالی ،جهت گيری بازار ،ضاعف اطلاعاات،

در نيجريه» باه ايان نتيجاه رسايدند كاه كاارآفرينی روساتايی

محي كسبوكار ضاعيف و نامناساب و ضاعف در سياساتهای

میتواند به افازايش تولياد ،ايجااد اشاتغال و كااهش مهااجرت

حمااايتی دولاات را نشااان م ایدهااد .اميناای

روستايی كمک كند؛ مناطق روستايی بايد جذاب شاوند و دولات

پژوهشااای تحاااات عنااااوان«تجاریشاااادن كشاااااورزی در

بايد برای كارآفرينان روستايی از طريق سياستهای آنها و ساير

بهرهبرداریهای روستايی و واكاوی عوامل مؤثر برآن با رويکارد

كمکها ،محي های توانمند سازی ايجاد كند .نصير و همکااران

مدلسازی ساختاری و تحليل مسير»باه ايان نتيجاه رسايد كاه

 )Nasirدر پژوهشاای تحاات عنااوان« تااأثير

تجاریسازی بهرهبرداریخرد روساتايی ،باا تاكياد بار عوامال و

(et al., 2017

 ،)Izadi,در پژوهشاای تحاات عنااوان «كااارآفرينی در

( )Amini, 2016در
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راهبردهايی به جز زمين و مقياس بهرهبرداری از آن می تواند به

نمونه انتخاب شدند .علت انتخاب اين كارشناسان نياز ،ساابقهی

مدرنسازی و افزايش پتانسيل ايان نظامهاا بارای مانادگاری و

فعاليت آنها در زمينههای كاارآفرينی و ايجااد كساب وكاار در

پاسخگويی به نيازهای بهرهبرداران و جوامع روستايی منجر شود.

حوزهی محصولات كشاورزی و متخصصبودن آنها در توليادات

در پژوهش با عناوان«ديادگاه

انواع محصولات كشاورزی ،باهويژه زعفاران باوده اسات .بارای

تجربی در توسعه كارآفرينی روساتايی در هناد» باه ايان نتيجاه

انتخاب اين كارشناسان ،از رون نموناهبرداری قضااوتی از ناوع

رسيد كه گسترن آگاهی از طريق ارائه نارنوب مفهومی فلسفه

غيرگمانی و هدفدار استفاده شده است .اين رون زمانی باه كاار

حاكم بر كارآفرينی روستايی و تلانهای توسعه روستايی در هند

میرود كه گردآوری دادههای تخصصی و دقيق در مورد موضوع

موجب مایشاود تاا ياک ديادگاه جامعاه در ماورد شايوههاای

پژوهش جنبه حياتی دارد و هيچ يک از سااير طر هاای نموناه

كارآفرينی ،وضعيت توسعه كاارآفرينی روساتايی در هناد ،طار

برداری گمانی گردآوری ننين دادههايی را بدست نمای دهاد .از

فعلی در قالب طر های توسعه روستايی كارآفرينی و برنامههاای

اين رو ،در مطالعه حاضر ،تلان شده است كه با رويکارد تلفيقای

شبکههای سازمانی بر روی توسعه كارآفرينی روستايی را فاراهم

فرآيند تحليال سلساله مراتبای ( )AHPو ساوات ( )SWOTو باا

میكند .با توجه به مطالب ذكرشده ،باه منظاور بهباود عملکارد

شناسايی نقاط ضعف و قوت و نيز اولويتبندی آنها نيز پرداختاه

توسعه در اين مناطق ،لزوم بهرهگيری از راهبردها و راهکارهاای

شود .براساس ماتريس توسعه يافتاه وياريخ

،)Weihrich,

مناسب برای توسعه كارآفرينی و تجاریسازی زعفران در مناطق

قوتها و فرصتهايی كه میتواند منجر به توساعه كاارآفرينی و

و ظرفيتهای

تجاریسازی زعفران مناطق روستايی استان خراسان جنوبی شود

موجود بيش از پيش احسااس میشاود .از ايان رو ،پرساشهای

و ضعفها و تهديادهايی كاه ماانع از آن میشاود ،شناساايی و

اساسی مطر در اين حوزه شامل« :قوتها و ضعفهای درونای

اولويتبندی و بر اساس آن ،راهبردهای مناسب ارائه شده اسات.

و نيز فرصتها و تهديدهای بيرونی محصول زعفران در منطقاه

اين ماتريس ابزارهايی را برای توسعه راهبردها بار پاياه تركياب

مورد مطالعه كدامند؟» و «نگوناه میتاوان راهبردهاای توساعه

منطقی عوامال مارتب باا نقااط قاوت و ضاعف داخلای و نياز

كارآفرينی و تجاریسازی زعفران را در منطقه هدف شناساايی و

فرصتها و تهديدهای خارجی مهيا میكند و ابزاری مهام بارای

اولويت بندی كرد؟

مقايسه تلقی می شاود .فرآيناد تحليال سلساله مراتبای باه

آنيل آگاروال

()Aggarwal, 2018

روستايی استان خراسان جنوبی با توجه به شراي

(1982

عنوان يک ابزار تحليل تصاميمگياری نناد شااخه هماراه باا
مواد و روشها

معيارهای نندگانه در بساياری از مطالعاات ماورد اساتفاده قارار

تحقيق حاضر به لحاظ هدف ،از نوع تحقيقات كااربردی و از

گرفته است .فرآيند تحليل سلساله مراتبای ( )AHPاز رونهاای

نظاار نحااوه گااردآوری دادههااا ،در زمااره تحقيقااات توصاايفی-

تصميمگيری نند معياره است كه اساس آن را مقايساات زوجای

پيمايشی و بر حسب ماهيت دادهها ،از نوع تحقيقات كمی اسات.

تشکيل میدهد و هنگامی كه تصميمگيرنده با ننادين شااخص

جامعاه آماااری تحقيااق شااامل كليااه كارشناسااان ،متخصصااان،

كمی و كيفی روبرو است ،روشی مناسب است؛ و در واقع تركيب

كاركنان ،فعالان ،صاحب نظران و شاغلان حوزه كشاورزی اساتان

معيارهای كيفی و غيرقابل همراه با معيارهای كمی و قابللمس

خراسان جنوبی است .در تحقيق حاضار00 ،كارشاناس ،از مياان

را بطااور هاامزمااان امکااان پااذير ماایسااازد

متخصصان و فعالان بخش كشاورزی در دسترس ،بعناوان گاروه

2011

( & Ghalibaf

 .)Sha'banifard,هدف از كاربرد  AHPدر نارنوب ساوات
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( )SWOTاين است كه عوامل سوات به گونهای نظاممند ارزيابی

تعيين مهمترين عوامل تأثير گاذار درونای و بيرونای بار توساعه

شااود .راهبردهااای برآمااده از اي ان رون عبارتانااد از  :راهباارد

كشاورزی اقدام شد .آن گاه با استفاده از رويکارد ساوات ،عوامال

قوتها-فرصتها ( ،)SOضاعفها – فرصاتها ( ،)WOقوتهاا-

راهبردی در نهار گروه نقااط قاوت ،نقااط ضاعف ،فرصاتها و

تهديدها ( )STو ضاعفها – تهديادها

(David & David, ( )WT

تهديدها طبقه بندی شدند .پس از آن با اساتفاده از رون

،AHP

 )2009راهبرد رقابتی/تهاجمی  SOسعی در استفاده از نقاط قاوت

اولويتبندی هر كدام از گروه هاا و زيار معيارهاای آن صاورت

درونی برای بهرهمندی از مزيتهاای فرصاتهای بيرونای دارد؛

گرفت.

راهبرد تنوع بخشی STاز نقاط قوت درونی بارای اجتنااب و ياا
كاهش تهديدهای محيطی استفاده میكند؛ راهبرد

بازنگریWO

سعی در بهرهگيری از فرصتهای بيرونی در راستای رفاع نقااط
ضعف و بهبود آنها دارد؛ و راهبرد تدافعیWTنيز برای مقابله باا
ضعفهای درونی و تهديدهای بيرونای ارائاه میشاود

نتايج و بحث
نتايج حاصل از ايان پاژوهش ،در غالاب گامهاايی (0گاام)،
صورت پذيرفته است كه بشر زير ارائه میگردند:

( Hejazi

 .)Zadeh et al., 2013برای شناسايی و اولويتبندی راهبردهاای
توسعه كارآفرينی و تجاریساازی زعفاران باا رويکارد تركيبای
 ،SWOT-AHPاز گامهای اساسی زير به ترتيب اولويت اساتفاده
شده است:
گام اول :ارزيابی وضعيت (تحليل سوات)؛
گام دوم :ساختارسلسله مراتبی؛
گام سوم :مقايسات زوجی؛
گام نهارم :تدوين راهبرد با استفاده از ماتريس سوات
گام پنجم :رتبه بندی گزينهها بر اساس زيرمعيارها( ماتريس
ارزيابی راهبرد).
روششناسی پژوهش

گام اول :ارزيابی وضعيت (تحليل سوات)

با توجه به نظار متخصصاان و كارشناساان و فعالاان حاوزه
كشاورزی ،برای استفاده از رون سوات ،پرسشنامهای به منظاور
مطالعه وضعيت كنونی كارآفرينی در صنعت كشاورزی در مناطق
روستايی استان خراسان جنوبی با هدف جمع آوری دادهها بارای
تشکيل ماتريس سوات طراحی شد .بارای ايان اسااس ،عوامال
محيطی به دو دسته عوامل درونی( قوتها و ضعفها) و عوامال
بيرونی( فرصتها و تهديدها) تقسيم بندی شدند و پس از انجاام
مصاحبههايی با  00نفر از كارشناساان و فعالاان و همچناين ،باا
بهرهگيری از ادبيات موضوع و تحقيقات پيشين ،در نهايت بيست
و هفت عامل درونی (شامل سيزده نقطه قاوت و نهاارده نقطاه
ضعف) و هيجده عامل خارجی (شامل ناه فرصات و ناه تهدياد)

در تحقيق حاضر ،به منظاور انجاام تحليال ساوات و بارای

شناسايی شدند .سپس ،از ايان عوامال در پرسشانامه مقايساات

شناسااايی و تعيااين نقاااط قااوت و ضااعف و نيااز فرصااتها و

زوجی استفاده شد؛ و در نهايت ،ماتريس سوات برای راهبردهای

تهديادهای محاادوده مطالعاااتی ،ابتاادا بااه كمااک پرسشاانامه از

توسعه كارآفرينی و تجاریسازی زعفران مناطق روستايی استان

متخصصان و كارشناسان و فعالاان حاوزه كشااورزی اطلاعاات

خراسان جنوبی به دست آمد (جدول  0و .)2

مورد نياز جمعآوری شد؛ سپس ،با در نظر گرفتن پاساخهای داده
شده و همين طور به منظور كنترل و صحت و دقت پاساخ هاا و
اخذ اطلاعات تکميلی از طريق مصاحبه با كارشناسان ،نسبت باه
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 ماتريس نقاط ضعف و قوت (سوات) توسعه كارآفرينی و تجاريسازي زعفران مناطق روستايی استان خراسان جنوبی-9 جدول
Table 1- Matrix of weaknesses and strengths (Swot) entrepreneurship development and saffron commercialization of rural
areas of South Khorasan province
قوتها
ضعفها
Strengths

Weaknesses

 وجود سرمايه انسانی مجرب و ماهر و تعداد بالای فارغالتحصيلان كشاورزی در مناطق روستايی:S1

 تبعيض در ارائه خدمات بين مناطق شهری و روستايی:W1

S1: Skilled and skilled human capital and high number of agricultural graduates
in rural areas
 علاقه به حضور در روستا و حف فرهن بومی با ثبات در روستا:S2
S2: Interest in the presence in the village and the preservation of indigenous
culture with stability in the village

W1: Discrimination in the provision of
services between urban and rural areas
W2: Lack of model and comprehensive
plan for developing agricultural products in rural areas

وجود روحيه توليدمحوری در روستا:S3

 بهرهگيری از رونهای سنتی و به روز نشدن مهارتها در امر توليدات در مناطق:W3
روستايی

S3: The existence of a central production spirit in the village

 وجود نرخ بالای مشاركت اقتصادی در بانوان روستايی:S4
S4: High rate of economic participation in rural women
 وجود دهياریها و شوراهای اسلامی فعال در مناطق روستايی:S5
S5: Existence of active islamic councils and councils in rural areas

 فضای آموزن و بهداشت در مناطق، بهداشت،  راه، برق، وجود امکانات زيربنايی از قبيل آب:S6
روستايی
S6: Infrastructure facilities such as water, electricity, roads, sanitation,
education and sanitation in rural areas

 فقدان مدل و برنامه جامع بومی برای توسعه مناطق روستايی:W2

W3: Usage of traditional methods and lack of
skill in crop production in rural areas
 فقدان نظام سالم بازاريابی و تجاریسازی محصولات توليدی:W4
W4: Lack of a healthy marketing system and
commercialization of manufacturing products

 نبود خدمات پشتيبانی مناسب توليد برای محصول زعفران در مناطق روستايی:W5
W5: Lack of good production support services for agricultural
products in rural areas

 وجود سوانح طبيعی معل سيل و خشکسالی در مناطق روستايی:W6
W6: Natural disasters like floods and droughts in rural areas

 مشاوره جهت اخذ مجوزها و استانداردهای بينالمللی جهت ارائه محصول زعفران كشورهای مختلف:S7

 غير بومیبودن مسئولان و عدمآشنايی آنان با مسائل موجود در روستاها:W7

S7: Consulting and standards for
obtaining permits and international standards to provide

W7: The non - native authorities and their lack of
familiarity with issues in the villages

 معافيت طر های كشاورزی و صنايع مرتب به كشاورزی از پرداخت عوارض در مناطق روستايی:S8

 نبود كارگاهها و كارخانجات تخصصی جهت بستهبندی توليد محصول زعفران در:W8
مناطق روستايی

S8: Exemption of agricultural plans and related industries from paying tolls in
rural areas

 بهرهمندی از سود حاصل از موفقيتهای تجاریسازی برای تحقيقات در زمينه محصولات كشاورزی:S9
مناطق روستايی
S9: Benefit from commercial success for research on agricultural products of
rural areas

 نمايش محصولات كشاورزی در بازارهای هدفS10
S10: Display agricultural products in target markets

W8: Lack of specialized workshops and factories to
package production of agricultural secondary crops in rural areas
 دوربودن مناطق روستايی مدنظر از بازارهای مصرف داخلی به لحاظ مسافتی و نيز:W9

نبود بازارهای مناسب برای فرون محصول زعفران
W9: The remoteness of rural areas in terms of distance and lack of
suitable markets for selling organic crops
 وجود ناآگاهی عمومی روستاييان (بدليل پايين بودن سطح سواد) از نيازهای:W10

مشتريان
و نرخ محصول زعفران در بازارهای داخلی و خارجی
W10: Public unawareness of villagers (due to low literacy level)
from customers needs and product rates

 توسعه نام تجاری محصول زعفران برای جذب مشتريان داخلی و خارجی و تبليغات مؤثر برای:S11
يافتن مشتری
S11: Promoting the brand name of
agricultural products to attract internal and external
customers and effective advertising to find customers

 وجود اقليم متنوع جهت پرورن محصول زعفران در مناطق روستايی:S12
S12: The existence of diverse climates for the cultivation of organic agricultural
products in rural areas

 ارزن بالای غذايی و صنعتی محصول زعفران در مناطق روستايی:S13
S13: The high food and industrial value of organic agricultural products in rural
areas

 عدمدسترسی به ماشينآلات و ادوات كشاورزی در روستاها:W11
W11: Lack of access to machinery and
agricultural equipment in villages

 عدموجود پشتوانه مالی مناسب خانوادگی و نرخ بالای تسهيلات بانکی كشاورزان:W12
در مناطق روستايی
W12: Lack of proper family financing and high rate
of bank facilities in rural areas

 عدمميل و رغبت جوانان روستايی در فعاليتهای كشاورزی و تمايل به مهاجرت:W13
از منطقه روستايی
W13: Rural youth's unwillingness to engage in
agricultural activities and tendency to migrate from rural areas
 پراكندگی قطعات اراضی محصولات كشاورزی و حاصلخيز نبودن خاک:W14

منطقه روستايی در توليد محصول زعفران
W14: Distribution of agricultural land and lack of fertile soil of
rural area in organic production

Source: Research findings.

. يافتههای تحقيق:ماخذ
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 ماتريس تهديدها و فرصتها (سوات) توسعه كارآفرينی و تجاريسازي زعفران مناطق روستايی استان خراسان جنوبی-5 جدول
Table 2- Matrix of threats and opportunities (Swot) entrepreneurship development and saffron commercialization of rural
areas of South Khorasan province

فرصتها

تهديدها

Opportunities

Threats

 امکان سرمايهگذاری در مناطق روستايی با وجود زيرساختهای ايجادشده در مناطق:O1
روستايی
O1: Possibility of
investing in rural areas with infrastructure created in rural areas
 وجود ظرفيت استقرار جمعيت بيشتر در مناطق روستايی:O2
O2: Greater population deployment capacity in rural areas

 وجود تعداد شبکههای توليدی در محل روستاهای مدنظر:O3
O3: The presence of the number of
production networks in the villages

 امکان رشد و گسترن توانمندیهای كشاورزان در زمينه تجاریسازی و بازاريابی:O4
محصول زعفران در مناطق روستايی
O4: The possibility of
developing and expanding agricultural capabilities in the fields of
trade and marketing of agricultural products in rural areas

 امکان توسعه محصول زعفران در مناطق روستايی:O5
O5: Possibility of developing organic agricultural products in rural
areas
 امکان توسعه محصول ارگانيک زعفران در مناطق روستايی:O6
O6: Possibility of organic saffron product development in rural
areas
 شركت در مناقصه) مورد نياز، پيشپرداخت، صدورضمانتنامه ارزی (حسن انجام كار:O7
صادركنندگان محصول زعفران با رعايت كامل دستورالعملها

 كاهش جمعيت روستاهای استان خراسان جنوبی:T1
T1: Decrease of population of villages in South Khorasan
province
 شراي سياسی ناپايدار ايران در سطح بين الملل:T2
T2:Internationally unstable political conditions in Iran

 نبود نظام تحقيقاتی مناسب و كارآمد در جهت شناخت نيازهای راهبردی:T3
مناطق روستايی با محوريت محصول زعفران
T3: Lack of an efficient and effective research system to
identify the strategic needs of saffron-based rural areas
 برنامهمدار نبودن محصولات متنوع توليدی در منطقه روستايی مد نظر و در:T4

نهايت عدم رقابتپذيری اين محصولات در سطح بينالملل
T4: The lack of a diversified agricultural
production program in rural areas with a focus on agricultural
products
 حمايت ضعيف دولت از سرمايهگذاریهای مرتب با فعاليتهای بازاريابی و:T5

تبليغاتی محصول زعفران در مناطق روستايی
T5: weak government support of investments linked
to marketing and marketing campaigns in rural areas

 در اولويتنبودن مسائل روستا در ميان مسئولين كشوری و استانی (تن نظری:T6
) عدمثبات مديريت،مسئولان
T6: Lack of management stability in rural
and provincial authorities in rural and agricultural authorities

 مشخصنبودن سهم مناطق روستايی از اعتبارات و تسهيلات مختلف ملی:T7

O7: Issuance of currency bonds
required by agricultural crops exporters with full compliance of
instructions
 فراهم بودن امکانات محيطی برای توسعه بخش كشاورزی نسبت به ساير صنايع:O8

T7: Determining the share of rural areas from
different national credits and facilities

درآمدزا در روستاها

 عدمگرايش كشاورزان به بيمه محصول زعفران در مناطق روستايی:T8

O8: The availability of environmental facilities for the development
of the agricultural sector relative to other income - generation
industries in the countryside
 همکاری و راهنمايی جهاد كشاورزی به كشاورزان برای جايگزينكردن محصولات:O9

T8: Lack of farmers' tendency to insure
agricultural products in rural areas

دارای صرفه اقتصادی و صادراتی در مناطق روستايی
O9: Cooperation and guidance of agricultural jihad to farmers to
replace products with economic benefit in rural areas
Source: Research findings.

توسعه كارآفرينی و تجاریسازی زعفران مناطق روستايی اساتان
خراسان جنوبی است و پايينترين سطح ساختار سلساله مراتبای
.نيز گزينههای تصميم است

 عدمخريد تضمينی محصول زعفران مناطق روستايی:T9
T9: Lack of guaranteed
purchase of agricultural products in rural areas

. يافتههای تحقيق:ماخذ

 ساختار سلسله مراتبی:گام دوم

؛ ساختار سلسله مراتبای ماورد اساتفاده در پاژوهش0 شکل
.حاضر را نشان میدهد كه شامل نهار سطح است
سطح اول هدف پژوهش حاضر انتخاب بهترين راهبرد برای

شناسایی و اولویتبندی راهبردهای توسعه کارآفرینی و تجاریسازی زعفران مناطق روستایی استان خراسان جنوبی
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Choosing the best strategy

Strength

Weakness

S1-S2-S3-…-S13

SO

W1-W2-W3-…-W14

WO

Opportunity

Threat

O1-O2-O3.-…-O9

T1-T2-T3-…-T9

ST

WT

ماخذ :يافتههایتحقيق.
شكل  -9ساختار سلسله مراتبی براي اولويتبندي معيارها و راهبردهاي سوات

Source: Research findings.

Figure 1- Hierarchical structure for prioritizing swot criteria and strategies.

گام سوم :مقايسات زوجی

اختصاص میدهد؟ نقدر از آن سهم میبارد؟ بار آن نياره مای

برای ارزيابی مقايساات زوجای ،از پرسشانامهای بار هماين

شود ؟ تحت تأثير قرار میدهد ؟ ارضا مایكناد؟ ساود مایبارد؟

اساس استفاده شده اسات .نخسات گاام در تعياين اولويتهاای

تعبير درستی اين سؤالات بسيار مهم است زيرا كه ساؤالات باياد

عناصر تصميم گيری ،مقايسات دودويی آنها (مقايسه عناصر باه

همبستگی خاصی بين عناصر يک سطح را با معيار واقع درسطح

صورت جفت جفت با توجه به معيارهای معين) و شکل ترجيحی

بالاتر بيان نمايد .برای تکميل مااتريس مقايساههاای زوجای از

برای انجام مقايسههای زوجی نيز ماتريس است .برای مقايساه،

اعداد استفاده میشود تا اهميت نسبی يک عنصر بر عنصر ديگر

بايد از بالاترين سطح سلسله مراتب شاروع و باه پاايين حركات

را در خصوصيات مورد نظر نشان دهد .در اين مقايسه بارای هار

كرد .هنگام مقايسه اين عناصر سوال مورد نظر به ايان صاورت

يک از تفاوتهای مربوط به مقايسه دوتايی عناصر مشابه در هر

مطر می شود .اين عناصر در مقايساه باا عناصاری كاه باا آن

سطح از سلسله مراتب را با معيار موجود در سطح بالاتر ارزشی از

مقايسه میشود تا ناه حاد خصوصايت ماورد نظار را باه خاود

 0تا  5در نظر گرفته شده است .با استفاده از اين مقيااس ،ابتادا
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 باه ارزنهاای،قضاوتهای محاورهای بياان میشاود و ساپس

 نتايج مقايسات زوجی زير معيارهاي عوامل خارجی-3 جدول
Table 3- Results of pairwise comparisons following external factors criteria

)تهديد- عوامل استراتژيک خارجی (فرصت
Internal Factors Evaluation (Opportunity-threat)

O1

همکاری و راهنمايی جهاد كشاورزی به كشاورزان برای جايگزين كردن
محصولات دارای صرفه اقتصادی در مناطق روستايی

وزن نسبی

وزن مطلق

وزن نهايی

رتبه عوامل

نرخ ناسازگاري

Relative
weight

Absolute
weight

Ultimate
weight

Factors
ranking

Incompatibility
rate

0.164

3.8

0.623

3

0.214

4

0.856

Cooperation and guidance of agricultural jihad to farmers
to replace economically viable products in rural areas

O2

فراهم بودن امکانات محيطی برای توسعه محصول زعفران نسبت به ساير
صنايع درآمدزا در روستاها
Providing environmental facilities for product developme
nt of saffron compared to other income generating industries in villages

2

وجود تعداد شبکههای توليدی در محل روستاهای مد نظر
O3

Existence of the number of production networks in the
intended villages

0.325

4.4

0.143

0.119

3.6

0.428

1

امکان رشد و گسترن توانمندیهای كشاورزی در زمينه تجاریسازی و
بازاريابی محصول زعفران در مناطق روستايی
O4

The possibility of
developing and expanding agricultural capabilities in the
field of commercialization and marketing of
saffron crops in rural areas.

4

) شركت در مناقصه، پيش پرداخت،صدور ضمانتنامه ارزی (حسن انجام كار
مورد نياز صادركنندگان محصول زعفران با رعايت كامل دستورالعملها
O5

Issuing of foreign
currency guarantee ( doing , before paying , participation
in bidding ) required by
exporters of saffron with full observance of instructions

0.05
0.032

2.8

0.090
8

امکان توسعه محصول ارگانيک زعفران در مناطق روستايی
O6

O7

O8

Possibility of organic saffron product development in
rural areas

مشاوره و تدوين برنامه صادراتی در حوزه تجاریسازی و فرون محصول
زعفران مناطق روستايی
Consulting and formulation of export program in the field
of commercialization and sale of saffron product in rural
areas

امکان سرمايهگذاری در مناطق روستايی با زيرساختهای ايجاد شده در
مناطق روستايی

0.069

3

0.207

0. 039

3.4

0.133

0.091

3.5

0.318

0.021

2.5

0.052

0.294

4.5

1.323

Opportunity to invest in rural areas with infrastructure
created in rural areas
O9

T1

وجود ظرفيت استقرار جمعيت بيشتر در مناطق روستايی
Existence of more population in rural areas

حمايت ضعيف دولت از سرمايهگذاریهای مرتب با فعاليتهای بازاريابی و
تبليغاتی محصول زعفران در مناطق روستايی
Weak government support for investments related to
saffron marketing and promotional activities in rural
areas

6

7

5

9

1

شناسایی و اولویتبندی راهبردهای توسعه کارآفرینی و تجاریسازی زعفران مناطق روستایی استان خراسان جنوبی
0/08
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مشخص نبودن سهم مناطق روستايی از اعتبارات و تسهيلات مختلف ملی
5

3

9
4
2

0.283

3.5

0.081

0.339

3.8

0.149

0.486

4.3

0.113

0.816

4

0.204

0.050

2.5

0.020

0.132

3

0.044

0.081

2.6

0.031

Unclear contribution of rural areas from different national
credits and facilities

نبود نظام تحقيقاتی مناسب و كارآمد در جهت شناخت نيازهای راهبردی
مناطق روستايی با محوريت محصول زعفران

T2

T3

Lack of an efficient and effective research system to
identify the strategic needs of saffron-based rural areas

عدم خريد تضمينی محصول زعفران مناطق روستايی
Lack of guarantee of a brand of saffron from rural areas

عدم گرايش كشاورزان به بيمه محصول زعفران در مناطق روستايی
Farmers ' tendency to crop insurance in rural areas

كاهش جمعيت روستاهای استان خراسان جنوبی
Villages of south khorasan province population decrease

T4
T5
T6

شراي سياسی ناپايدار ايران در سطح بين الملل
6

Iran " s unstable political situation on the
international level

در اولويت نبودن مسائل روستا در ميان مسولين كشاورزی و استانی (تن
نظری مسولان ،عدم ثبات مديريت)

T7

T8

The lack of prioritization of rural issues among the
agricultural and provincial authorities

7

0.191

3.3

0.058

8

ماخذ :يافته های تحقيق.

برنامه مدار نبودن محصولات متنوع توليدی در منطقه روستايی با محوريت
محصول زعفران
Application of saffron production in a
rural area based on saffron product
Source: Research Findings.

در اين فرآيند ،بعد از مقايسه زوجی عناصر ،وزن آنها محاسبه

زيرمعيارهای تهديدها ،بالاترين رتبه مربوط باه حمايات ضاعيف

میشود كه آن را وزن نسبی مینامند و پس از تلفياق وزنهاای

دولت از سارمايهگذاریهای مارتب باا فعاليتهاای بازارياابی و

نسبی با هم ،وزن نهايی (يا مطلق) هرگوناه مشاخص میشاود.

تبليغاتی محصول زعفران مناطق روستايی ( )T1با ميازان 1/050

اولويتبندی كلای معيارهاای اصالی و زيرمعيارهاای ساوات در

بوده ،كه نشان دهنده مهمترين تهديد اسات؛ و در نهايات ،باين

جدول  0 ،5و  0خلاصه شده است.

زيرمعيارهای نقاط ضعف ،بالاترين رتبه مربوط به غيربومی باودن

در ادامه برای محاسبه وزنهای نهايی عوامل داخلای نياز از

مسولان و عدم آشنايی باا مساائل موجاود در روساتاها ( )W6باا

ضرب وزن نسبی در وزن مطلق استفاده شده است كه در جدول

مياازان  1/050بااوده كااه نشاااندهنده مهمتاارين ضااعف باارای

 5و  0ماتريس ارزيابی عوامل داخلی آورده شده است.

محصول زعفران مناطق روستايی استان خراسان جنوبی است .از

بر پايه نتيجه مقايسه زوجی ،بين زير معيارهای نقااط قاوت،

آنجا كه نرخ سازگاری در تمام رتبه بندیها كمتار از  1/0اسات،

بالاترين رتبه مربوط به توسعه نام تجاری محصول زعفران بارای

بين مقايسه زوجی معيارها سازگاری وجود دارد.

جذب مشتريان داخلی و خارجی و تبليغاات ماؤثر بارای ياافتن

گام چهارم :تدوين راهبرد با استفاده از ماتريس سوات

مشتری ( )S7با ميزان  1/210بوده ،كه نشاان دهناده مهمتارين

هاادف اساس ای شناسااايی راهبردهااای توسااعه كااارآفرينی و

نقطه قوت اسات؛ باين زيرمعيارهاای فرصاتها ،بالااترين رتباه

تجاریسازی زعفران مناطق روساتايی اساتان خراساان جناوبی،

مربوط به وجود تعداد شبکههای توليد در محال روساتا ( )O3باا

ايجاد تغيير در شراي فعلی با شکساتن تصاوير فعلای و تعبيات

ميزان 1/520بوده ،كه نشاندهنده مهمترين فرصت است؛ و بين

وضعيت مطلوب است (جدول .)1

T9
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 نتايج مقايسات زوجی زير معيارهاي عوامل داخلی-4 جدول
Table 4- Results of paired comparisons under internal factors criteria

)عوامل استراتژيک داخلی (قوت
Internal strategic factors (strengths)

وزن نسبی

وزن مطلق

وزن نهايی

رتبه عوامل

نرخ ناسازگاري

Relative
weight

Absolute
weight

Ultimate
weight

Factors
ranking

Incompatibility
rate

0.059

3.3

0.195

0.150

4.5

0.675

وجود دهياریها و شوراهای اسلامی فعال در مناطق روستايی
S1

S2

Existence of dehyari and active islamic councils in rura
l areas

 فضای آموزن و، بهداشت، راه، برق،وجود امکانات زيربنايی از قبيل آب
بهداشت در مناطق روستايی
Thereare infrastructure facilities such as water, electrici
ty, roads, health, education and health.

بومی با ثبات در روستا
S3

S4

S5

9

2

علاقه به حضور در روستا و حف فرهن

Interest in the presence in the village and the
preservation of indigenous culture with stability in the
village

وجود نرخ بالای مشاركت اقتصادی در بانوان روستا
High economic participation rate in rural ladies

بهرمندی از سود حاصل از موفقيتهای تجاری سازی برای تحقيقات در
زمينه محصول زعفران مناطق روستايی

0.120

4

0.480

0.020

2.5

0.050

0.082

3.5

0.278

0.063

3.3

0.208

3

12
5

Benefit from the benefits of commercialization success
for rural saffron crop research
S6

S7

S8

S9

S10

وجود اقليم متنوع جهت پرورن محصول زعفران در مناطق روستايی
Diverse climate for cultivation of saffron in rural area

توسعه نام تجاری محصول زعفران برای جذب مشتريان داخلی و خارجی و
تبليغات مؤثر برای يافتن مشتری
Promoting the brand name of
saffron to attract internal and external customers and ef
fective advertising to find customers.

معافيت طر های كشاورزی و صنايع مرتب به كشاورزی از پرداخت
عوارض در مناطق روستايی
Exemption of
agricultural projects and agriculture related industries fr
om payment of duties in rural areas

ارزن بالای غذايی و صنعتی محصول زعفران در مناطق روستايی
High food and industrial value of saffron in rural areas

وجود سرمايه انسانی مجرب و ماهر و تعداد بالای فارغ التحصيلان
كشاورزی در مناطق روستايی

8

0.201

4.4

0.884

0.035

3

0.105

0.04
10

0.027

2.8

0.076

0.090

4

0.360

Experienced and skilled human capital and high numbe
r of agricultural graduates in rural areas
S11
S12

S13

وجود روحيه توليد محوری در روستا
Spirit of production in the country

نمايش محصول زعفران در بازارهای هدف
Display the saffron crop on target markets

مشاوره جهت اخذ مجوزها و استانداردهای بين المللی جهت ارائه محصول
زعفران در كشورهای مختلف
Consulting about obtaining permits and international st
andards to produce saffron products in different coutrie
s
Source: Research Findings.

1

11

4
0.014

2.3

0.032

0.068

3.5

0.238

0.071

3.4

0.241

13
7

6

. يافتههای تحقيق:ماخذ
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 نتايج مقايسات زوجی زير معيارهاي عوامل داخلی-2 جدول
Table 5- Results of paired comparisons under internal factors criteria
وزن نسبی
وزن مطلق
وزن نهايی
رتبه عوامل
)عوامل استراتژيک داخلی (ضعف
Internal strategic factors (Weakness)

W1

عدم وجود پشتوانه مالی مناسب خانوادگی و نرخ بالای تسهيلات بانکی كشاورزان
در مناطق روستايی

Relative w
eight

Absolute
weight

Ultimate
weight

0.022

3.5

0.077

Lack of adequate family financial support and high interest rat
es of farmers in rural areas
W2

نبود كارگاهها و كارخانجات تخصصی جهت بستهبندی توليد محصول زعفران در
مناطق روستايی

Factors
ranking

نرخ ناسازگاري
Incompatibility
rate

13

0.091

3.3

0.300

Lack of specialized workshops and factories for packaging saf
fron production in rural areas

4

تبعيض در ارائه خدمات بين مناطق شهری و روستايی
W3

Discrimination in the provision of
services between urban and rural areas

0.072

4

0.288

0.060

3

0.180

0.047

3.8

0.179

0.191

4.3

0.821

0.065

3

0.195

6

فقدان نظام سالم بازاريابی و تجاریسازی محصولات توليدی
W4

W5

Lack of
Healthy marketing and commercialization of productive produ
cts

بهرهگيری از رونهای سنتی و به روز نشدن مهارتها در امر توليدات در مناطق
روستايی
Advantage of traditional methods and the lack of skill making in the production of rural areas.

8

10

غيربومی بودن مسولان و عدم آشنايی آنان با مسائل موجود در روستاها
W6

The non - native authorities and their lack of
familiarity with issues in the villages

1

نبود خدمات پشتيبانی مناسب توليد برای محصول زعفران در مناطق روستايی
W7

W8

Lack of
proper production support services for saffron products in rura
l areas

وجود ناآگاهی عمومی روستاييان (به دليل پايين بودن سطح سواد) از نيازهای
مشتريان و نرخ محصولات

7

0.111

2.6

0.289

Public ignorance of villagers ( because of low literacy ) from c
ustomers ' needs and product rates
W9

وجود سوانح طبيعی معل سيل و خشکسالی در مناطق روستايی
Natural disasters such as flooding and drought in rural areas

3
0.016

2.3

0.037

14

دور بودن مناطق روستايی مدنظر از بازارهای مصرف داخلی به لحاظ مسافتی و نيز
نبود بازارهای مناسب برای فرون محصول ارگانيک زعفران
W10

The remoteness of rural areas were considered to be different
from domestic consumption markets as well as the
lack of suitable markets for the sale of
organic saffron products.

0.07
0.082

2

0.164
5

فقدان مدل و برنامه جامع برای توسعه محصول زعفران مناطق روستايی
W11

Lack of comprehensive
model and plan for product development in rural regions

W12

Non - Access to machinery and agricultural equipment in the
villages

0.120

3.9

0.468

0.051

3.6

0.184

0.041

3

0.123

0.031

3.2

0.099

2

عدم دسترسی به ماشين آلات و ادوات كشاورزی در روستاها

W13

عدم ميل و رغبت جوانان روستايی در فعاليتهای كشاورزی و تمايل به مهاجرت از
منطقه روستايی

9

11

Rural youth lack desire to migrate from rural area
W14

پراكندگی قطعات اراضی محصول زعفران و حاصلخيز نبودن خاک منطقه روستايی
در توليد ارگانيک

12

Distribution of land parcels of saffron and fertile soil
in rural areas in organic production

Source: Research Findings.
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تدوين راهبرد با استفاده از ماتريس سوات-6 جدول
قوتها

Table 6- Strategy formulation using the SWOT matrix
ضعفها

Strengths

Weaknesses

 وجود دهياریها و شوراهای اسلامی فعال در مناطق روستايی:S1

 عدم وجود پشتوانه مالی مناسب خانوادگی و نرخ بالای تسهيلات بانکی كشاورزان در مناطق روستايی:W1

S1: Existence of dehyari and active islamic councils in rural
areas
 فضای آموزن و، بهداشت، راه، برق، وجود امکانات زيربنايی از قبيل آب:S2

W1: Lack of adequate family financial support and high interest rates of farmers in
rural areas

بهداشت در مناطق روستايی
S2: Thereare infrastructure facilities such as water, electricity,
roads, health, education and health
 علاقه به حضور در روستا و حف فرهن بومی با ثبات در روستا:S3
S3: Interest in the presence in the village and the preservation
of indigenous culture with stability in the village
 وجود نرخ بالای مشاركت اقتصادی در بانوان روستا:S4
S4: High economic participation rate in rural ladies
 بهرمندی از سود حاصل از موفقيتهای تجاری سازی برای تحقيقات در:S5

زمينه محصول زعفران مناطق روستايی
S5: Benefit from the benefits of commercialization success
for rural saffron crop research

 وجود اقليم متنوع جهت پرورن محصول زعفران در مناطق روستايی:S6
S6: A diverse climate for cultivation of saffron in rural areas

 توسعه نام تجاری محصول زعفران برای جذب مشتريان داخلی و خارجی و:S7
تبليغات مؤثر برای يافتن مشتری
S7: Promoting the brand name of saffron to attract internal
and external customers and effective advertising to find
.customers

 معافيت طر های كشاورزی و صنايع مرتب به كشاورزی از پرداخت عوارض:s8
در مناطق روستايی
S8: Exemption of agricultural projects and agriculture related
industries from payment of duties in rural areas
 ارزن بالای غذايی و صنعتی محصول زعفران در مناطق روستايی:S9
S9: High food and industrial value of saffron in rural areas

 وجود سرمايه انسانی مجرب و ماهر و تعداد بالای فارغ التحصيلان:S10
كشاورزی در مناطق روستايی

 نبود كارگاهها و كارخانجات تخصصی جهت بستهبندی توليد محصول زعفران در مناطق روستايی:W2
W2: Lack of specialized workshops and factories for packaging saffron production
in rural areas
 تبعيض در ارائه خدمات بين مناطق شهری و روستايی:W3
W3: Discrimination in the provision of services between urban and rural areas
 فقدان نظام سالم بازاريابی و تجاریسازی محصولات توليدی:W4
W4: Lack of healthy marketing and commercialization of productive products
 بهرهگيری از رونهای سنتی و به روز نشدن مهارتها در امر توليدات در مناطق روستايی:W5
W5: Advantage of traditional methods and the lack of skill - making in the
production of rural areas
 غيربومی بودن مسولان و عدم آشنايی آنان با مسائل موجود در روستاها:W6
W6: The non - native authorities and their lack of familiarity with issues in the
villages
 نبود خدمات پشتيبانی مناسب توليد برای محصول زعفران در مناطق روستايی:W7
W7: Lack of proper production support services for saffron products in rural areas

 وجود ناآگاهی عمومی روستاييان (به دليل پايين بودن سطح سواد) از نيازهای مشتريان و نرخ محصولات:W8
W8: Public ignorance of villagers ( because of low literacy ) from customers ' needs
and product rates
 وجود سوانح طبيعی معل سيل و خشکسالی در مناطق روستايی:W9
W9: Natural disasters such as flooding and drought in rural areas
 دور بودن مناطق روستايی مدنظر از بازارهای مصرف داخلی به لحاظ مسافتی و نيز نبود بازارهای:W10
مناسب برای فرون محصول ارگانيک زعفران

 نمايش محصول زعفران در بازارهای هدف:S12
S12: Display the saffron crop on target markets

W10: The remoteness of rural areas were considered to be different from domestic
consumption markets as well as the lack of suitable markets for the sale of organic
saffron products
 فقدان مدل و برنامه جامع برای توسعه محصول زعفران مناطق روستايی:W11
W11: Lack of comprehensive model and plan for product development in rural
regions
 عدم دسترسی به ماشين آلات و ادوات كشاورزی در روستاها:W12
W12: Non - access to machinery and agricultural equipment in the villages

 مشاوره جهت اخذ مجوزها و استانداردهای بين المللی جهت ارائه محصول:S13
زعفران در كشورهای مختلف

 عدم ميل و رغبت جوانان روستايی در فعاليتهای كشاورزی و تمايل به مهاجرت از منطقه روستايی:W13

S10: Experienced and skilled human capital and high number
of agricultural graduates in rural areas

 وجود روحيه توليد محوری در روستا:S11
S11: Spirit of production in the country

S13: Consulting about obtaining permits and international
standards to produce saffron products in different countries

W13: Rural youth lack desire to migrate from rural area

 پراكندگی قطعات اراضی محصول زعفران و حاصلخيز نبودن خاک منطقه روستايی در توليد ارگانيک:W14
W14: Distribution of land parcels of saffron and fertile soil in rural areas in organic production
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 تدوين راهبرد با استفاده از ماتريس سوات-6 ادامه جدول
فرصتها

Continued Table 6 - Strategy formulation using the Swat Matrix
)SO( استراتژي هاي رقابتی
)WO( استراتژي هاي بازنگري

Opportunities

 همکاری و راهنمايی جهاد كشاورزی به كشاورزان:O1
برای جايگزين كردن محصولات دارای صرفه اقتصادی در
مناطق روستايی

Competitive Strategies (SO)

ايجاد بستر مناسب جهت سرمايهگذاری بخش خصوصی در زمينه توسعه و
تجاری سازی محصول زعفران

Revision Strategies (WO)

برگزاری دوره های آموزشی – مشاوره ای مرتب با
توسعه كارآفرينی و تجاری سازی محصول زعفران

O1: Collabration and helps farmers replace
economically profitable crops in rural areas

Create a suitable bed for investment in the private sector
in the field of development and commercialization of
products saffron

Hold the training - consultative courses
related to the development of
entrepreneurship and commercialization
of products saffron

 فراهم بودن امکانات محيطی برای توسعه:O2
محصول زعفران نسبت به ساير صنايع درآمدزا در روستاها

استفاده از نيروهای متخصص و با تجربه به منظور ايجاد تشکلهای تعاونی
مردمی و ترويج و آموزن در زمينه تجاریسازی با تاكيد بر جنبههای
عملی از طريق نشستها و جلسات مختلف با مردم منطقه

يافتن بازاهای بالقوه و تبليغات برای تصاحب سهم بازار
با ارائه خدمات كشاورزی متنوع

O2: Providing environmental facilities for
product development of saffron compared
to other income - generating industries in
villages

Using expertise and experience to create popular
cooperative associations and promote and educate in the
field of commercialization with emphasis on practical
aspects through meetings and meetings with the people
of the region

 وجود تعداد شبکههای توليدی در محل روستاهای:O3
مد نظر

بازاريابی و تبليغات برای معرفی محصول استراتژيک زعفران استان خراسان
جنوبی

O3: Furthermore, the number of grid
stations in the villages is considered

Marketing and advertising to introduce strategic product
saffron in south khorasan province

 امکان رشد و گسترن توانمندیهای كشاورزی در:O4
زمينه تجاریسازی و بازاريابی محصول زعفران در مناطق
روستايی

تقويت و حمايت از تعاونیهای خريد محصول در مناطق كشت در راستای
خريد مستقيم از كشاورزان وكاستن از هزينه های حمل و نقل محصول
میتواند بخشی از درآمد از دست رفته كشاورزان را جبران كند

O4: The possibility of developing and
expanding agricultural capabilities in the
field of commercialization and marketing of
saffron crops in rural areas
 پيش، صدور ضمانت نامه ارزی (حسن انجام كار:O5

Strengthening and supporting product purchasing
cooperatives in arable areas in order to purchase directly
from farmers and reduce product transportation costs
can offset some of the lost revenue for farmers

 شركت در مناقصه) مورد نياز صادركنندگان،پرداخت
محصول زعفران با رعايت كامل دستورالعملها

توجه ويژه به پتانسيلهای موجود در روستا جهت ايجاد كار و جلوگيری از
مهاجرت

O5: Issuing of foreign currency guarantee (
doing , before paying , participation in
bidding ) required by exporters of saffron
with full observance of instructions

 امکان توسعه محصول ارگانيک زعفران در مناطق:O6
روستايی
O6: Possibility of organic saffron product
development in rural areas

 مشاوره و تدوين برنامه صادراتی در حوزه:O7
تجاریسازی و فرون محصول زعفران مناطق روستايی
O7: Consulting and formulation of export
program in the field of commercialization
and sale of saffron product in rural areas
 امکان سرمايهگذاری در مناطق روستايی با: O8

زيرساختهای ايجاد شده در مناطق روستايی
O8: Opportunity to invest in rural areas with
infrastructure created in rural areas
 وجود ظرفيت استقرار جمعيت بيشتر در مناطق:O9

روستايی
O9: Existence of more population in rural
areas

Special attention to existing potentials in the village to
work and prevent migration .

توسعه و تدوين برنامههای بازاريابی بين الملل و توسعه رواب با كشورهای
صاحب سبک در اين صنعت
Develop and develop international marketing programs
and develop relationships with lightweight countries in
the industry

توسعه آزمايشگاهها و مراكز تحقيقاتی
Development of laboratories and research centers

Finding potential opportunities and
advertisements for acquiring the market
share by offering various agricultural
services

بازنگری و توسعه نهادها و سازمانهای مرتب در
 برای اموزن مردم به منظور،منطقه مطالعه شده
بهرهگيری بهينه و هدفمند از محصول زعفران
Review and development of relevant
institutions and organizations in the study
area, to train people for optimal and
targeted use of products saffron

توانمندسازی شبکههای توزيع و فرون بازاركشورهای
همسايه
Empowering distribution and sales
networks in neighboring countries
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 تدوين راهبرد با استفاده از ماتريس سوات-6 ادامه جدول
تهديدها

Continued Table 6- Strategy formulation using the Swat Matrix
)ST( استراتژي هاي تنوع
)WT( استراتژي هاي تدافعی

Threats

 حمايت ضعيف دولت از:T1
سرمايهگذاریهای مرتب با فعاليتهای
بازاريابی و تبليغاتی محصول زعفران در
مناطق روستايی

Diversity strategies (ST)

Defensive strategies (WT)

گسترن شبکههای توليدی در زمينه توسعه محصول زعفران و ايجاد
زمينه رقابتی در منطقه مورد مطالعه

فرهن سازی و توسعه فرهن مشاركت و آگاهی بخشی به روستاييان
جهت توسعه كارآفرينی وتجاریسازی محصول زعفران استان خراسان
جنوبی

The development of productive networks in the
field of saffron development and the creation of a
competitive field in the study area

Cultivation and Development of a Culture of
Partnership and Informing Villagers to Develop
Entrepreneurship and Commercialization of
Agricultural Products in South Khorasan Province
Saffron

تنوع بخشی و افزايش برنامههای تبليغاتی برای معرفی محصول
استراتژيک زعفران استان خراسان جنوبی

برگزاری سيمينارها و همايشها در جهت توسعه سرمايهگذاری در صنعت
كشاورزيی توس سازمان جهاد كشاورزی

T2: Unclear contribution of rural
areas from different national
credits and facilities
 نبود نظام تحقيقاتی مناسب و كارآمد در:T3

Diversifying and enhancing advertising
programmes for the introduction of crops in the
province saffron of South Khorasan

Holding conferences and conferences to develop
investment in the tourism industry by the Agricultural
Jihad Organization

جهت شناخت نيازهای راهبردی مناطق
روستايی با محوريت محصول زعفران

ارائه تسهيلات به سرمايهگذاران ايجاد صنايع تبديلی و تکميلی

تدوين بورشورهايی در زمينه معرفی پتانسيلهای موجود در منطقه جهت
)توسعه كارآفرينی و تجاریسازی محصول زعفران

T1: Weak government support for
investments related to saffron
marketing and promotional
activities in rural areas
 مشخص نبودن سهم مناطق روستايی از:T2

اعتبارات و تسهيلات مختلف ملی

T3: Lack of an efficient and
effective research system to
identify the strategic needs of
saffron-based rural areas

 عدم خريد تضمينی محصول زعفران:T4
مناطق روستايی
T4: Lack of guarantee of a brand
of saffron from rural areas

 عدم گرايش كشاورزان به بيمه محصول:T5
زعفران در مناطق روستايی
T5: Farmers ' tendency to crop
insurance in rural areas

Providing facilities to investors to create conversion
and complementary industries

، خشک نمودن،  جداسازی،ايجاد انبارهای مجزا و پيشرفته
درجهبندی و بسته بندی براساس استاندارهای تحت ليسانس
Creating separate and advanced warehouses,
separating, drying, grading and packaging
according to licensed standards

Developing brochures on introducing the potential in
the region for the development of entrepreneurship and
commercialization of agricultural products Saffron

اختصاص يارانه و سوبسيدهای دولتی ويژه برای حمايت از كشاورزان
Allocate funds and special government subsidy to
protect farmers

كاهش بوروكراسیهای شديد اداری و قوانين سخت گيرانه و ارائه
دولتی برای تسهيل مسير توسعه و تجاریسازی/حمايتهای سياسی
محصول زعفران
Decreasing heavy administrative bureaucracy and
strict laws and providing political / government
support to facilitate the development and
commercialization of Saffron products

 كاهش جمعيت روستاهای استان:T6
خراسان جنوبی
T6: Villages of south khorasan
province population decrease
 شراي سياسی ناپايدار ايران در سطح:T7

بينالملل
T7: Iran " s unstable political
situation on the international level
 در اولويت نبودن مسائل روستا در ميان:T8

مسولين كشاورزی و استانی (تن نظری
) عدم ثبات مديريت،مسولان
T8: The lack of prioritization of
rural issues among the agricultural
and provincial authorities
 برنامهمدار نبودن محصولات متنوع:T9

توليدی در منطقه روستايی با محوريت
محصول زعفران
T9: Application of saffron
production in a rural area based on
saffron product

Source: Research Findings.

. يافته های تحقيق:ماخذ
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ممکن خواهد رسيد.

گام پنجم :رتبهبندي گزينهها براساس زيرمعيارهاا (مااتريس
ارزيابی راهبردي)

در جدول  7ضريب وزنی و درصد اثرگذاری عوامل درونای و

در اين بخش باا توجاه باه وزنهاای نهاايی بدسات آماده

بيرون آورده شده است .ضريب وزنی هر يک از عوامل داخلای و

اساااتراتژیهاااای پيشااارو كاااه شاااامل نهاااار اساااتراتژی

خارجی از جمع وزن نهايی هر زير معيار بدسات آماده اسات .در

 SO,ST,WO,WTمیباشند؛ ارزيابی شده و استراتژی مناساب

بين عوامل بيرونی و درونی نقاط فرصت با وزن  0/057و درصاد

انتخاب خواهد شد .با توجه به وزنهای نهايی به دست آماده در

وزنی  27اولويت اول و ضعفها با وزن  5/010و درصد وزنی 25

يکی از ربعهای دارای مقدار و امتياز بيشتری خواهيم بود كه آن

اولويت آخر میباشند.

ربع نشاندهنده استراتژی پيشرو میباشاد كاه باا انتخااب ايان
استراتژی با توجه به منابع و محادوديتها باه بهتارين وضاعيت

جدول  -7ضريب وزنی و درصد اثرگذاري عوامل درونی و بيرونی
Table 7- Weight coefficient and percentage of effect of internal and external factors

عوامل درونی

عوامل بيرونی

Internal factors

External factors

Strengths
قوتها

Weaknesses
ضعفها

Opportunities
فرصتها

Threats
تهديدها

3.831

3.404

4.137

3.701

25.5

23

27

24.5

وزن نهايی
Final weight

درصد وزنی
Weight percentage

جدول  - 8استراتژيهاي چهارگانه در مدل SWOT
Table 8- The four strategies in the SWOT model

راهبرد
Strategy

SO

WO

ST

WT

توضيحات
Description

اين راهبرد ها تمركز بر حداكعر  -حداكعر نقاط درونی و فرصتهای بيرونی استوار است
These strategies focus on the maximum - maximum internal points and external opportunities.

راهبرد انطباقی تلان دارد تا با كاستن از ضعفها بتواند حداكعر استفاده از فرصتهای موجود را ببرد.

راهبرد
Strategy

رقابتی /تهاجمی
Competitive /
Offensive

بازنگری يا انطباقی

The adaptive strategy tries to maximize the use of existing opportunities by reducing the weaknesses .

Revision or
adaptation

اين راهبرد مبتنی بر حداكعر  -حداقل ،در تنوع بخشی بر نقاط قوت درونی و تهديدات بيرونی متمركز بوده و بر پايه بهره گرفتن از
قوتهای سيستم برای مقابله با تهديدات تدوين میشود و هدف آن به حداكعر رساندن نقاط قوت و به حداقل رساندن تهديدات است.

اقتضايی يا تنوع

This strategy of maximizing - at least, focusing on diversifying internal strengths and external threats
is based on exploiting the strengths of the system to counter threats and aiming to maximize
strengths and minimize threats.

هدف كلی راهبرد تدافعی كاهش ضعفهای سيستم برای كاستن و خنعیسازی تهديدها است .در اين نوع راهبردها تأكيد بر رفع آسيب
پذيری محدوده مورد مطالعه است
The overall goal of a defensive strategy is to reduce system weaknesses to mitigate and neutralize
threats. In such strategies, the emphasis is on removing the vulnerability of the study area .

Contingency or
variety

تدافعی
Defensive
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استفاده

عامل قوتها و فرصتهاا بدسات آماده اسات) در ايان جادول

در تدوين راهبردها در اين تحقيق از رون

گرديد .با استفاده از ماتريس SWOTامکاان تادوين نهاار ناوع

بيشترين وزن را استراتژی  SOياا هماان اساتراتژی رقاابتی ياا

راهبرد يا استراتژی فراهم میشود كه مطابق جدول 9ذكار شاده

تهاجمی دارد و اولويت اول میباشد .درصد وزنی ايان اساتراتژی

است.

برابر با  21/2میباشد كه نسبت به ساير اساتراتژیهاا از درصاد

SWOT

در ادامااه در جاادول  5ضااريب وزناای و درصااد اثرگااذاری

وزنی بالاتری برخوردار است.

استراتژیهای نهارگانه آورده شده است .وزن نهاايی هرياک از
استراتژیها از جمع وزن هريک از استراتژیها با يکديگر بدست
آمده است (به عنوان معاال اساتراتژی رقاابتی حاصال جماع دو
جدول  -1ترتيب راهبردها بر اساس زير معيارهاي قوت ،ضعف ،فرصت و تهديد
Table 9- Ordering strategies based on strengths, weaknesses, opportunities and threats

مجموع ضرايب عوامل مركب
Total factors of compound factors

راهبرد تهاجمی
Strengths
opportunities

راهبرد اقتضايی
Strengths
threats

راهبرد تدافعی
Weaknesses
threats

راهبرد انطباقی
Weaknesses
opportunities

7.968

7.532

7.105

7.541

26

24

24

25

اول

سوم

نهارم

First

Third

Fourth

ماخذ :يافته های تحقيق.

نتيجهگيري

دوم

وزن نهايی
Final weight

درصد وزنی
Weight percent

رتبه

Ranking
Second
Source: Research Findings.

رويکرد نظاممند ،جهت ارزياابی عوامال مااتريس تحليال نقااط

در پژوهش حاضر ،بدين موضوع اشاره گرديد كاه توساعهی

قوت ،ضعف ،فرصتها و تهديدها بود؛ تا روشای سااده ،مقباول،

كارآفرينی بعنوان يک پديدهی اجتماعی ،مستلزم ايجاد و تقويات

سيستماتيک و شفاف برای شناسايی و اولويتبنادی راهبردهاای

زمينههای باروز فعاليتهاای كارآفريناناه اسات .بعباارتی ،اناواع

توسعه كارآفرينی و تجاریساازی محصاول زعفاران در منااطق

فعاليتهای كارآفرينانه در محي هايی رخ میدهند كه اولا دارای

روستايی استان خراسان جنوبی ارائه گردد .در اين پژوهش ،پاس

استعداد كافی جهت بروز كسبو كارها و در ثانی ،حامی كسب و

از بررسی عوامل درونی و بيرونی 05 ،نقطاهی قاوت 00 ،نقطاه

كار باشند .استان خراسان جنوبی باهعناوان يکای از اساتانهای

ضعف 5 ،نقطه فرصت و  5نقطه تهديد بعنوان اصلیترين عوامل

كشور عزيزمان ،دارای استعدادهای نهفته و آشکار فراوانی اسات

درونی و بيرونی شناسايی شد .از ديدگاه خبرگان اين تحقياق ،از

كه میتواند از طريق توجه بيشتر بهراحتی خاود را باه عرصاهی

ميان نقاط ضعف منطقهی مورد مطالعه ،غيربومی بودن مساولان

عموم معرفی نمايد ،بنابراين تلانها معطاوف باه معرفای ياک

و عادم آشانايی باا مساائل موجاود در روساتاها ( ،)W6بعنااوان
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مهمترين عامل اصلی تأثيرگذار در فقدان توسعهی كاارآفرينی و

راهکارهای لازمه جهت رفع مواناع توساعهی صانايع اينننينای

تجاریسازی محصول زعفاران میباشاد؛ از مياان نقااط قاوت،

پرداختند .از طرفی ،براساس مطالب ذكرشاده و نتاايج حاصاله از

توسعه نام تجاری محصول زعفران برای جذب مشتريان داخلای

پژوهش ،بايد اذعان داشت كه اين منطقه ،نيازمناد راهبردهاايی

و خارجی و تبليغات مؤثر بارای ياافتن مشاتری ( ،)S7از جملاه

اساات كااه بااا اسااتفاده از نقاااط قااوت ،درصاادد بهرهباارداری از

دلايل مؤثر داخلی بوده اسات؛ از مياان فرصاتها ،وجاود تعاداد

فرصاتهای آنهاا باشاد .از طرفای ،در ايان منطقاه ،فعاليات در

شابکههای توليااد در محال روسااتا ( ،)O3باهعنااوان مهمتاارين

زمينهی كشاورزی ،مهمترين زمينهی تاأمين معاان روساتاييان

فرصتها شناخته شدهاند؛ از ميان تهديدها ،حمايت ضعيف دولت

است و نقش مهمی در توليد و اشتغال مولد دارد .اما بعلت شراي

از سرمايهگذاریهای مرتب با فعاليتهاای بازارياابی و تبليغااتی

كنونی اقتصاد ايران كه همواره دست به گريبان مشکلاتی ناون

محصول زعفران مناطق روستايی ( ،)T1نيز مهمتارين تهديادها

بيکاری ،عدمتحرک و محدوديت سرمايهگذاری باوده اسات؛ باه

برای توسعهی كارآفرينی و تجاریسازی محصولات كشاورزی در

همين سبب ،اهميت اين رسالت دو ننادان مایشاود .محصاول

منطقه میباشند .با توجه به جاگاذاری وزن نهاايی نقااط قاوت،

زعفران در ايران ،به دليل متناساب باودن باا شاراي اقليمای و

ضااعف ،فرصاات و تهديااد محاسبهشااده در ماااتريس  SWOTو

كمآبی ،ارزآوری ،اشاتغالزايی و درآمادزايی در منااطق محاروم

وضااعيت اسااتقرارپذيری توسااعهی كااارآفرينی در كشاااورزی و

كشور ماورد توجاه باوده اسات .فعالاان باازار در حيطاهی ايان

تجاریسازی محصولات كشااورزی در منطقاهی ماورد مطالعاه؛

محصول ،معمولا از نوسانات عرضه و قيمت رنج میبرناد كاه در

راهبرد تهاجمی ( )SOدر اولويات قارار گرفات و پاس از آن باه

نتيجهی ناتوانی در برنامهريزی بلندمدت است .از طرفی ،در ايان

ترتيب ،راهبردهای ST ،WOو  WTدر اولويتهای بعدی قارار

بازار ،رون بازاررساانی محصاولات ،ساودجويی واساطهگاران و

گرفتهاند .اين بدان معناست كه قوتها و فرصاتهای توساعهی

انتقال ناكارآمد اطلاعات قيمتی در زنجيره ،میتواند يکی از دلايل

كارآفرينی كشاورزی در استان خراسان جنوبی ،بيشتر از ضعفها

نوسانات قيمتی و اختلالات عرضه نيز باشد.

و تهديدهای آنها میباشد.
در تحقيقی مشابه ،افتخاری و همکاران ( Eftekhari et al.,

بااا توجااه بااه نتااايجی كااه از اياان تحقيااق بدساات آمااد،
پيشنهادهايی به قرار زير قابل ارائه میباشند:

 )2010پژوهشی در حوزهی توساعهی كاارآفرينی كشااورزی در

 جمعآوری ،تحليل و ارائهی اطلاعات و روندهای بازارهاای

مناطق روستايی شهرستان خدابنده انجام دادند و مانناد تحقياق

مصرف در وضاعيت موجاود و ساالهای آتای محصاولات

حاضر ،راهبرد تهااجمی را بعناوان مناسابترين راهبارد معرفای

كشاورزی از جمله زعفران با هادف تقويات آينادهنگری و

نمودنااد .در اسااتان خوزسااتان ،منجاازی (،)Manjezi, 2019

معرفی فرصتهای موجود و آينده در اين حوزه؛

تحقيقی در راستای اولويتبندی راهبردهای توسعهی كاارآفرينی

 بهبود تفکر خلاقانهی كشاورزان با هدف افزايش تطاابق و

انجاام داد و اسااتراتژی تهاااجمی را بعنااوان اسااتراتژی منتخااب،

اتخاذ بموقع ابتکارات نوين بارای خاروج كساب و كاار از

معرفی نمود .در پژوهشی كارشناسان و عليزاده ( Karshenasan

شراي بحرانی محتمل؛

 ،)& Alizadeh, 2017نيز به بررسای نالشهاا و فرصاتهای

 برپااايی آموزنهااای لااازم جهاات تقوياات مهارتهااای

توسعهی كارآفرينی در بخش صنايع تبديلی محصولات بااغی در

كشاورزان دربارهی تعامال ساازنده باا مشاتريان بارای در

استان خراسان شمالی پرداختند و با اولويتبندی موانع ،به ارائهی

راستای در نظر گرفتن تمايلات آنهاا در خرياد و مصارف
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محصولات كشاورزی از جمله زعفران؛

حوزهی محصولات كشاورزی؛

 سازماندهی و هدايت حمايتهای دولت از كسب و كارهای

 توسعهی آزمايشگاهها و مراكز تحقيقاتی بارای محصاولات

روسااتايی از طريااق مراكااز رشااد و كااارآفرينی و در كاال

كشاورزی از جملاه محصاول زعفاران در منطقاهی ماورد

مراكزی كه باعث شتابدهندگی فعاليتهای كارآفرينانهی

مطالعه؛

محصولات كشاورزی از جمله زعفران در مناطق روساتايی
مستعد میشوند؛
 ايجاد صندوق حمايت از كشاورزان بعنوان سياست حمايتی
و راهکاری جهت افزايش انگيازه و حال مشاکلات آنهاا
برای ايجاد و توسعهی فعاليتهاای كارآفريناناه در بخاش
محصولات كشاورزی از جمله زعفران؛
 برنامهريزی دقيق جهت تسهيل امکان اساتفاده از مزاياای
بيمه و نيز ايجااد تساهيلات تعرفاهای و باانکی از طرياق

 ايجاد مقررات لازم جهت دريافات عواياد ماالی حاصال از
تجاریسازی محصولات كشاورزی و نيز موضاوع مالکيات
حقااوقی از دارايیهااای فکااری كارآفرينااان محصااولات
كشاورزی در زمينهی طر های ايدهمحور؛
 و در نهايت؛ ايجاد انبارهای مجزا و پيشرفتهی جداساازی،
خشاااکنمودن ،درجهبنااادی و بساااتهبندی محصاااولات
كشاااورزی خاااص از جملااه محصااول زعفااران براساااس
استانداردهای تحتليسانس؛

وامهای كمسود جهت ايجاد كسب و كارهاای كاارآفرينی

از جملهی راهبردهاای تهااجمیای اسات كاه میتواناد در

مبتنی بار محصاولات كشااورزی بالخصاوص محصاولات

منطقهی مورد مطالعه (استان خراساان جناوبی) حاائز اهميات و

كشاورزی استراتژيک؛

توجه باشد .علاوه بر كليهی موارد ذكرشده در اين پژوهش ،باياد

 گسترن تجارت الکترونيک در حوزهی كساب و كارهاای

اذعان نمود كه كارآفرينی و توسعهی كارآفرينی نيازمند فرهنا

محصولات كشاورزی برای حضور در بازارهای منطقاهای و

خاصی اسات كاه پارورن آن بسايار ساخت و نيازمناد تلاشای

بينالمللی و تقويت ظرفيتهای بازاريابی كسب و كارهاای

طولانیمدت اسات .تواناايی درک تغييارات و كشاف فرصاتها،

موجود؛

مشااااركت ،خلاقيااات و ناااوآوری ،روحياااهی اساااتقلالطلبی و

 بدليل تغييرات روزافزون تکنولوژیهاا و فرآينادها و خلاق

مساائوليتپذيری ،مخاطرهپااذيری و مخاااطرهجويی ،همگاای از

نوآوریهااای جديااد ،بايسااتی كانالهااای ارتباااطی ميااان

جملااهی عناصاار اساساای سااازندهی اياان فرهنا

هسااتند كااه

كشاااورزان كااارآفرين و اياان پيشاارفتهای روزافاازون را

نمیتوان صرفا با انجام برنامههای كوتاهمدت و ضربتی باه آنهاا

تقويت نمود تا آنها بتوانند در اين مسير بهتر قدم بردارند؛

توساعهی

دست يافات .بهتارين راهکارهاای توساعه و فرهنا

 اطلاعرسانی عمومی و آگاه نمودن مردم و كشاورزان نسبت

كارآفرينی از طريق برناماهای آموزشای و ترويجای مختلاف رخ

به موضوع كسب و كار الکترونيکی و مزايای مرتب بار آن

میدهند .از طرفی ،ايجاد فضاای مشااركتی مياان كشااورزان و

از طريق رسانههای جمعی تبليغاتی باا تاكياد بار كساب و

دولت و همراه نمودن آنان در تصاميمگيریهای انجامشاونده در

كارهای الکترونيکی حوزهی محصولات كشاورزی؛

مورد خود آنان از جملاهی مهمتارين سااز و كارهاای توساعهی

 محااور قااراردادن بخااش خصوصاای در اجاارای طر هااای

تجاری محصولات كشاورزی و بسا كاارآفرينی بالخصاوص در

منطقااهای در اسااتانهای مختلااف علیالخصااوص اسااتان

منطقهی مورد مطالعه است .روحيهی مشاركتجويی در توسعهی

خراسان جنوبی مربوط به كسب و كارهاای كاارآفرينی در
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 گااامی در راسااتای تساهيل تجاریسااازی محصااولات،پاژوهش

منطقهی خود از حياتیترين الزاماات و پيشارانهای كاارآفرينی

كشاااورزی از جملااه محصااول اسااتراتژيک زعفااران در اسااتان

كشاورزی محسوب میشاود كاه از طرياق گساترن روحياهی

خراسان جنوبی و سربلندی جمهوری اسلامی اياران در بازارهاای

، از اينارو.مردمسالاری در سطح روستاها امکانپذير خواهاد باود

.بينالمللی برداشته شود
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Abstract
The way traditional agricultural activities in the South Khorasan province are moving towards innovative
activities and providing appropriate strategies has always been one of the attractive issues for researchers in
this province. Therefore, the main purpose of the present study is to identify and prioritize saffron
entrepreneurship development and commercialization strategies in rural areas of the South Khorasan
province. In this research, SWOT-AHP is used as an integrated approach. First, the strengths, weaknesses,
opportunities, and threats of saffron activities in rural areas of the South Khorasan Province are identified and
categorized by using SWOT analysis. Since the decision making in the present research study is of a multiindex type and its structure has a hierarchical component of decision-making elements, including goal,
criteria and sub-criteria, the hierarchical analysis process (AHP) to calculate the weight and importance of
each of the criteria. The following criteria have been used through SWOT analysis. In order to collect the
research data, the matrix of paired comparisons of each of the components and groups was completed using
15 experts and agricultural industry activists, whose internal strengths with the relative weight of 372/0 were
in the first rank and also external opportunities with a relative weight of 344/0. Moreover, external threats
have a relative weight of 148, and, finally, internal weaknesses with a relative weight of 136/0 were ranked
next. The results show that the most important strategy for the development of entrepreneurship and
commercialization of saffron in rural areas of the South Khorasan province is the SO strategy with a utility
index of 26.2. The most suitable strategies of this kind are a creation of a suitable platform for private sector
investment in the development and commercialization of agricultural products, use of specialized and
experienced personnel to establish community-based associations, and promote and educate them in the field
of commercialization, with emphasis on practical aspects through meetings. And various meetings with the
people of the region, marketing, and advertising to introduce strategic products of the South Khorasan
province. Strengthening and supporting purchasing cooperatives in the cultivation areas were selected for
direct purchase from farmers as the most important strategies.
Keywords: Entrepreneurship Strategies, Commercialization, Agricultural Products, saffron, SWOT.
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