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ABSTRACT
Planning for the development of low-income villages, on the other hand, technology simplicity, the need for
less capital, a shorter period of return on investment and other benefits of small industries, the scale of the
agricultural sector, the need to launch such industries has made it more visible than before. However, the
path of launching these industries is not always simple and faces various obstacles. Hence, the purpose of
this study was to identify and determine the barriers to the establishment of small-scale industries in the
agricultural sector. To identify the barriers, 20 semi-structured interviews were conducted with provincial
experts. Analysis of data collected from interviews led to the identification of 41 concepts in the form of 7
macro-categories of barriers. Then, the two-stage Delphi-fuzzy technique was used to reach a group agreement between the experts and to rank the inhibitory factors. According to the results of the Delphi-fuzzy
technique, barriers to establishment of the small-scale industries in the agricultural sector in Kakavand district of Delfan city were classified into 5 categories. Financial-credit barriers with an average of 0.442, were
the first priority barriers. Also, administrative-political barriers with an average of 0.426, lack of trained manpower and local entrepreneurs with an average of 0.417, lack of participatory, individual, and social spirit
of the local community to invest with a total average of 0.407 and weak domestic and foreign investment
with the average of 0.397 were in the next ranks. Providing credit, reducing administrative bureaucracy and
political barriers, providing education to villagers and strengthening their participation, as well as attracting
domestic and foreign investors to set up small-scale agricultural industries are the main research proposals.

Copyright © 2022, Journal of Rural Research. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.

A

Extended Abstract

1. Introduction
look at the realities in the agricultural
sector, such as limited agricultural fac-

tors of water and soil, high population growth rate, seasonal and permanent unemployment, widespread poverty,
and forced migration of villagers to cities, justifies the
need to pay attention to small-scale industry development
and identify barriers to these industries. Because small
rural industries, apart from their high employment poten-
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tial, can be effective in solving problems of poverty and
inequality, income distribution and facilities, reducing
migration, improving the security of investment and land
management. Kakavand district refers to the northern
part of Delfan city in Lorestan province, which has 230
residential villages and 72 abandoned villages. This district has 61,000 hectares of agricultural land, 800 hectares
of gardens, 40,000 hectares of forests and pastures. The
establishment of about 6,000 farmers in both agriculture
and animal husbandry shows the reliable potential of this
sector. Efforts to launch and develop the establishment
of small industries related to the agricultural sector can
play an important role in solving many of the livelihood
and income problems of the people of this region. The
purpose of this study was to identify and determine the
barriers to the establishment of small-scale industries in
the agricultural sector, with a qualitative-quantitative approach and exploratory method.

2. Methodology
In terms of applied purpose and paradigm, the present
study is a type of qualitative-quantitative research with an
exploratory approach, which has been conducted to identify the factors hindering the establishment of small-scale
agricultural industries. The fuzzy Delphi method was the
basis of this research to achieve effective results by using fuzzy numbers instead of definite numbers, in addition to effective communication with experts in the field
of employment and regional development management
and rapid consensus among their views. Based on this, the
research method of the present study has been designed
in two stages.
In the first stage, 20 semi-structured interviews with experts in this field were conducted to identify these factors.
Then, 41 obstacles were identified in 7 categories. In the
second stage, the two-stage Delphi-fuzzy technique was
used to reach a group agreement between the experts and
to rank the barriers.

3. Results
Field data analysis including interviews and open questionnaires was performed by the grounded theory method
and through three open, axial, and selective coding. In the
open coding stage, the text of the interviews and questionnaires were examined in depth and 41 initial categories
were identified. In the axial coding stage, a relationship
was established between the identified subcategories, and
the categories were categorized into 13 axial categories
and finally into 7 main concepts.
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According to the results of the Delphi-fuzzy technique,
barriers to the establishment of the small-scale industries
in the agricultural sector in Kakavand district of Delfan
city were classified into 5 categories. Financial-credit
barriers with an average of 0.442, were the first priority
barriers. Also, administrative-political barriers with an
average of 0.426, lack of trained manpower and local entrepreneurs with an average of 0.417, lack of participatory, individual, and social spirit of the local community
to invest with a total average of 0.407, and weak domestic
and foreign investment with an average of 0.397 were in
the next ranks.

4. Discussion
It is suggested that large-scale national support be put
on the agenda by the Islamic Consultative Assembly to
approve support for the establishment of small-scale agricultural industries in disadvantaged areas. In addition, due
to the strictness of banks in providing facilities in such
areas, it is necessary to support banks located in deprived
areas to provide easier credit to those in charge of setting
up small-scale industries in the agricultural sector.
It is suggested that the Industries and Mines Organization simplify the administrative process of applying for
licenses to set up and continue the activities of micro-industrial units in the agricultural sector. Also, by informing
the villagers about the administrative process and bureaucracy, obtaining licenses, and the operation of small-scale
industrial units in the agricultural sector, steps should be
taken to reduce these obstacles.
It is suggested that by holding educational-extension
classes, local exhibitions, banners, and advertising brochures, as well as using the high potential of cyberspace
and social networks, local people be educated about
small-scale industrial activities in the agricultural sector.
The final proposal of this research is presented considering the role and importance of attracting domestic and
foreign investment; it is necessary to provide the grounds
for attracting domestic and foreign investors by introducing the agricultural potentials of Kakavand village in the
country.

5. Conclusion
The final proposal of this research is presented considering the role and importance of attracting domestic and
foreign investment; it is necessary to provide the grounds
for attracting domestic and foreign investors by introducing the agricultural potentials of Kakavand village in the
country.
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تحلیل محدودیتهای توسعه صنایع کوچکمقیاس بخش کشاورزی (موردمطالعه :دهستان کاکاوند،
استان لرستان)
*مهدی رحیمیان ،1حسین زارعي ،2ماندانا مسعودي راد
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 -1دانشیار ،گروه اقتصاد کشاورزي و توسعه روستایی ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران.
 -2دانشآموخته کارشناسی ارشد ،گروه  ،GISدانشکده منابع طبیعی و محیط زیست ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم تحقيقات ،تهران ،ایران.
 -3دانشآموخته دکتري ،گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشکده جغرافیا ،دانشگاه سيستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران.

تاریخ دریافت 26 :خرداد 140
تاریخ پذیرش 23 :شهریور 1400

کلیدواژهها:

صنایع کوچکمقیاس،
توسعه روستایی ،استان
لرستان ،دهستان کاکاوند،
تکنیک دلفی -فازی

برنامهريزي براي توسعهيافتگي روستاهاي کمبرخوردار و از طرف ديگر ،سادگي فناوري ،نياز به سرمايه کمتر ،دوره کوتاهتر بازگشت سرمايه
و ديگر مزاياي صنایع کوچکمقیاس بخش کشاورزی ضرورت راهاندازی اين گونه صنایع را بيشتر از قبل نمايان ساخته است .اگرچه
مسير راهاندازي اين صنايع هميشه هموار نيست و با موانع مختلفي مواجه است .از اين رو ،اين تحقيق با هدف شناسایی وتعیین عوامل
بازدارنده راهاندازی صنایع کوچکمقیاس بخش کشاورزی انجام شد .جهت شناسایی عوامل بازدارنده 20 ،مصاحبه نیمهساختاریافته با
صاحبنظران استانی انجام شد .تحلیل دادههای گردآوری شده از مصاحبهها ،منجر به شناسایی  41مفهوم ،در قالب  7دسته کالن موانع
شد .سپس از تکنیک دلفی  -فازی دومرحلهای براي دستیابی به توافق گروهی بین صاحبنظران و رتبهبندي عوامل بازدارنده استفاده شد.
طبق نتایج تکنیک دلفی  -فازی عوامل بازدارنده راهاندازی صنایع کوچکمقیاس بخش کشاورزی در دهستان کاکاوند شهرستان دلفان
در  5دسته طبقهبندی شدند .موانع مالي  -اعتباري با میانگین کل فازیزدایی ( )0/442در اولویت اول عوامل بازدارنده راهاندازی صنایع
کوچکمقیاس بخش کشاورزی قرار گرفت .همچنین موانع اداري  -سياستي با میانگین کل فازیزدایی ( ،)0/426کمبود نیروی انسانی
آموزشديده و کارآفرينان محلي با میانگین ( ،)0/417نبود روحيه مشارکتي ،فردي و اجتماعي جامعه محلي براي سرمايهگذاري با میانگین
کل فازیزدایی ( )0/407و سرمايهگذاري ضعيف داخلي و خارجي با میانگین کل فازیزدایی ( )0/397در رتبههای بعدی قرار گرفتند.
تأمين اعتبارات الزم ،کاهش بروکراسي اداري و موانع سياستي ،ارائه آموزش به روستائيان و تقويت مشارکت آنان و نيز جلب سرمايهگذاران
داخلي و خارجي براي راهاندازي صنایع کوچکمقیاس بخش کشاورزی پيشنهاد اساسي تحقيق حاضر است.

مقدمه
تقویت بخش کشاورزی همواره در برنامههای توسعه ملی کشور
مطرح بوده و اين بخش نقش مهمی در توسعه نواحی روستایی
دارد ) ،(Hansson & sok, 2021زیرا این بخش جايگاه انکارناپذیری
در ايجاد اشتغال مؤثر در نواحي روستایی دارد.
در این راستا ،تقویت صنایع کوچکمقیاس بخش کشاورزی
بهعنوان رویکردی در جهت تنوعبخشی به اقتصاد روستایی،
میتواند منجر به تحول در اقتصاد روستایی گردیده ،با جذب
قسمتی از جمعیت روستا تا حدی مشکل بیکاری مناطق روستایی
را مرتفع نموده و همچنین با برقراری پیوند با دیگر بخشها،
موجبات رشد آنها را فراهمآورد (Lekhanya, 2016; Sadrmosavi
) .et al., 2020; Jansuwan & Zander, 2021از سوی دیگر ،توسعه

صنایع کوچکمقیاس کشاورزی ،در کاهش فقر و بیکاری و حتی
متوازن نمودن ساختارهای سنی جمعیت روستایی مؤثر است
) .(Mc Crillis et al., 2021به همین سبب ،هرگونه تالش برای
بهبود فعالیت صنایع کوچکمقیاس بخش کشاورزی ،با هدف
افزایش رفاه و کیفیت زندگی مردم مناطق محروم روستایی و
متعاقباً زیستپذیری این مناطق ،ضروری به نظر میرسد (Lee,
) .2007; Casini et al., 2021از طرفي ،طرحریزی مطلوب صنایع
کوچکمقیاس بخش کشاورزی در مناطق روستایی بهعنوان یک
کاتالیزور در جهت ایجاد توسعه پایدار هم مطرح بوده و تابآوری
اقتصاد روستا را در پی دارد (Piramoon & Rezaei Moghadam,
).2014; Pelucha et al., 2021
نگاهی به واقعیتهای موجود در بخش کشاورزی نواحی
روستایی کشور ،ازجمله محدود بودن عوامل کشاورزی آب و خاک،
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باال بودن نرخ رشد جمعیت ،بیکاری فصلی و دائمی ،فقر گسترده و
مهاجرت بیرویه روستائیان به شهرها لزوم توجه به توسعه صنایع
کوچکمقیاس و شناسایی عوامل بازدارنده این صنایع را توجیه
مینماید (Ghasemi Ardaei et al., 2017; Llorent-Bedmar et al.,
) .2021لذا تنوعبخشی به فعالیتهای اقتصادی روستا و استقرار
صنایع روستایی بهعنوان یک بخش مولد اقتصادی ،از موضوعات
مهم و گامی اساسی در تعدیل اختالف درآمد بین مناطق شهری
و روستایی است ،که به اعتقاد متخصصین از مؤثرترین عوامل
کاهش مهاجرت و افزایش زیستپذیری نواحی روستایی به شمار
میرود ;(Karimzadeh et al., 2016; Sadr Mousavi et al., 2020
).Azar et al., 2020
چنانچه گفته شد ،صنایع کوچک روستایی جدا از توان
اشتغالزایی باالیی که دارند ،میتوانند در حل مسائل فقر و
نابرابری ،توزیع درآمد و امکانات ،کاهش مهاجرت ،بهبود امنیت
سرمايهگذاري و آمایش سرزمین مؤثر باشند & (Hoseini Nia
) Fallahi, 2017و به همین سبب توسعه و رفع موانع این دسته
کسبوکارها ،در ماده  27برنامه ششم دولت صراحتاً مورد
تأکید قرار گرفته است ) .(Khorasani et al., 2020زیرا صنایع
کوچکمقیاس بخش کشاورزی ،با تقویت بنیانهای اقتصادی،
اشتغالزایی ،جذب نیروی مازاد کار و بسیج سرمایههای اندک
در ارتقاء کیفیت زیستی جمعیت  26درصدی نواحی روستایی
مؤثر بوده و ضمن کمک به بهرهبرداری از منابع و مهارتهای
محلی ،شکستن دور باطل فقر ،جلوگیری از مهاجرت روستائیان
به شهرها ،اقتصاد روستا را متنوعتر ميسازند ).(Georgieva, 2019
مطالعات صورت گرفته در ایران مؤید این مطلب است که
فعالیت کشاورزی خودمصرفی دیگر نمیتواند جوابگوی نیاز
روستائیان باشد .بنابراین الزم است جهت تقویت و ثباتبخش
کشاورزی برنامهریزی دقیق انجام شود و در این راستا ایجاد
صنایع وابسته به کشاورزی در روستاهای برتر باید موردتوجه قرار
ن رو با توجه به اهمیت
گیرد ) .(Pourramzan & Akbary, 2014از ای 
و لزوم تقویت بخش کشاورزی در چهارچوب راهبرد ملی توسعه،
شناسایی عوامل بازدارنده صنایع کوچکمقیاس بهویژه در بخش
کشاورزی و تالش برای رفع آنها ،از مهمترین پیششرطهای
توسعه روستایی است که ضمن ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر،
افزایش درآمدها و توزیع متعادل آن ،به ارتقاء سطح زندگی
روستائیان خواهد انجامید (Davarpanah et al., 2014; khajeshai
) .et al., 2013بنا به اهمیت موضوع صنایع کوچکمقیاس بخش
کشاورزی ،در این مطالعه جهت شناسایی عوامل بازدارنده
راهاندازی صنایع کوچکمقیاس بخش کشاورزی ،دهستان
کاکاوند شهرستان دلفان واقع در استان لرستان بهعنوان منطقه
موردمطالعه انتخاب گردید.
بخش کاکاوند به بخش شمالی شهرستان دلفان در استان
لرستان اطالق میشود که دارای  ۲۳۰روستای مسکونی و ۷۲
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روستای متروکه است .این بخش دارای  61هزار هکتار اراضی
کشاورزی 800 ،هکتار باغات 40 ،هزار هکتار جنگل و مرتع است.
استقرار حدود شش هزار بهرهبردار در هر دو بخش کشاورزی و
دامداری بیانگر پتانسیلهای قابلاتکای این بخش است (Statistics
) ،Center of Iran, 2016و تالش برای راهاندازی و توسعه استقرار
صنایع کوچک مرتبط با بخش کشاورزی میتواند در حل بسیاری
از مشکالت معیشتی و درآمدی مردم این منطقه نقش به سزایی
داشته باشد.
به دلیل فراهم نبودن ساختارهای مناسب ،این دهستان
فاقد صنایع کوچکمقیاس بهویژه در بخش کشاورزی است
) .(Omidypour et al., 2020بهطوری که اکثر روستاهای بخش
کاکاوند با درآمد کم ،عدم اشتغال و نرخ باالی بیکاری ،نبود
فرصتهای اشتغال در بخش کشاورزی ،عدم امنیت غذایی به
دلیل نبود درآمد کافی برای پوشش هزینههای زندگی ،مهاجرت
روستائیان به شهر و روند نزولی جمعیت و حتی تخلیه کامل
بسیاری از روستاها طی سالهای اخیر مواجه بودهاند (Mehregan
) .et al., 2010; Maleki et al., 2015از آنجا که مطابق تجارب موجود،
توسعه صنایع کوچکمقیاس بخش کشاورزی در توسعهیافتگی و
کاهش فقر نواحی روستایی مؤثر است و همچنین با عنایت به
اهميت بررسی و تحلیل مسائل و مشکالت توسعه نواحی صنعتی
روستایی ،این پژوهش با هدف شناسایی و تبیین عوامل بازدارنده
راهاندازی صنایع کوچکمقیاس بخش کشاورزی در دهستان
کاکاوند شهرستان دلفان واقع در استان لرستان انجام شده است.
موقعيت جغرافيايي دهستان کاکاوند در شمال شهرستان دلفان
در استان لرستان در تصویر شماره  1ارائه شده است.

مروري بر ادبيات موضوع
در زمينه موضوع موردمطالعه تحقیقات مختلفي در داخل و
خارج از کشور انجام گرفته است .در اين بخش به تعدادي از اين
مطالعات اشاره خواهد شد .فکور و انصاری ( )2009در پژوهشي
عدم امكان دسترسي بـه منـابع مالي موردنیاز را مهمترين
عامل عدم توسعه صنايع خرد بخش کشاورزي اعالم کردهاند.
نصرتی و ایمانی ( )2010در تحقیقي نشان دادند که چالشهای
فراروی صنایع روستایی به دو دسته کلی عوامل برون روستایی
و درون روستایی تقسیم میشوند .در بیرون از روستاها میتوان
به چالشهای انسانی؛ اقتصادی  -مالی؛ امکاناتی و تأسیساتی و
در درون روستاها نیز میتوان به چالشهای محیطی ،انسانی،
1
اقتصادی  -مالی و تکنولوژیکی اشاره کرد .امبونيان و الدزاني
( )2011معتقدند که عدم حمایت از صنایع کوچکمقیاس،
فقدان دانش حقوقی ،کمبود بودجه و کمبود اشتیاق عمومی به
اینگونه صنایع از جمله عوامل بازدارنده راهاندازي اين صنايع به
شمار ميروند .در پژوهشي ديگر که توسط قدیری معصوم و
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همکاران ( )2014انجام شده است عوامل اقتصادی ،فردی و
زیرساختی ،پایین بودن احساس تعلق مکانی ،عدم فرصتهای
مناسب اشتغال ،عدم سرمایه کافی ،پایین بودن ریسک
اشتغال و امکان تغییر شغل در نواحی روستایی موانع موجود
بر سر راهاندازي صنایع کوچکمقیاس عنوان شدهاند .واحدی و
موسویون ( )2015بر این باورند که مهمترين صنايع کوچک
مشکالت سیاستی  -زیرساختی ،اقتصادي ،بازاریابی ،مدیریتی،
آموزشی و مشکالت اجتماعی  -فرهنگی هستند .نتایج مطالعه
محبوبی ( )2016نشان میدهد که عوامل بازدارنده راهاندازي
صنايع کوچکمقیاس عبارتاند از :عدم آشنایی با روشها و فنون
تبلیغـاتی مناسـب ،کمبـود نقـدینگی و نداشـتن سرمایه کافی،
عدم وجود واحد و تشکیالت خـاص حـامی تولیدکننـدگان،
قیمـت بـاالي تعرفـههـاي سوخت ،آب ،برق و گاز ،عدم وجود
خدمات مشـاورهاي فنـی و مهندسـی و رقابـت ناسـالم در بـین
تولیدکنندگان .طبق یافتههای تحقیق لخانيا )2016( 2محدود
بودن اندازه بازار محلی برای فروش محصوالت صنايع کوچک
روستایی ،زیرساختهای ضعیف در رشد و عدم تجارت اين
صنايع ،عدم حمایت مالی و مقررات سختگیرانه دولت عوامل
بازدارنده راهاندازي صنايع به شمار ميروند .در پژوهشی دیگر
لخانيا و ويسر )2016( 3به این نتیجه دست یافتند که رقابت،
کوچک بودن بازار و عدم تمایز محصوالت تولیدی صنایع کوچک
روستایی موانع بازدارنده راهاندازي صنايع خرد روستایی بهحساب
میآیند .نتایج تحقیق ملکی و همکاران ( )2017نشان میدهد
که عوامل بازدارنده راهاندازي صنايع کوچکمقیاس عبارتاند از:
ضعف ساختارهای اجتماعی و فرهنگی مؤثر در بروز كارآفرينی
روستايی ،موانع فنی  -حمايتی ،موانع توليدی  -بازاررسانی
جهت فروش محصوالت و موانع قانونی  -نهاد .در نهایت صالحی
کاخکی و همکاران ( )2019موانع اقتصادی ،موانع زیربنایی،
فرهنگی اجتماعی و فردی را مهمترین عوامل بازدارنده راهاندازي
صنايع میداند.

کشاورزی در توسعه اجتماعی و اقتصادی نواحی روستایی
شهرستان کاشان به این نتیجه رسیدند که توسعه صنایع
روستایی تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله سرمایه اندک جهت
راهاندازی و در دسترس بودن مواد اولیه جهت توسعه است .طبق
یافتههای پژوهش حسینی نیا و فالحی ( )2017عوامل فردی،
فرهنگی و اجتماعي ،زیرساختی ،طبیعی و اکولوژیکی ،حقوقی،
آموزشی ،نهادی ،سیاسی و اقتصادی بهعنوان فاکتورهای مؤثر
بر راهاندازي صنايع کوچکمقیاس معرفی شدهاند .یا در مطالعه
دیگری حسینی و همکاران ( )2018تأمين مالي و نهادههاي
توليدي ،عامل حمايتي و ترغيبي ،فاکتورهای آموزشي و مهارتي،
ساختارهای فرهنگي و اجتماعي را در این زمینه مؤثر میدانند.
در تحقیق امیدی و همکاران ( )2018تأمین مالی و نهادههای
تولیدی ،عوامل حمایتی و ترغیبی ،عوامل آموزشی و مهارتی و
عوامل فرهنگی و اجتماعی از جمله موارد مؤثر بر راهاندازي صنايع
5
کوچکمقیاس بخش کشاورزی گزارش شدهاند .گئورجيوا
( )2019معتقد است که مشارکت در برنامههای یارانهای دولت
برای حمایت از SMEها ،آموزش فعاالن در صنایع کوچک،
پیادهسازی اطالعات مدرن ،مدیریت و فنآوریهای سازمان،
بررسی فرصتهای جدید برای توسعه در بخش و بهبود فضای
کسبوکار عوامل مؤثر بر راهاندازي صنايع کوچکمقیاس هستند.
همچنین دانگا 6و همکاران ( )2019دسترسی به امور مالی،
دسترسی به بازار ،مهارتهای تجاری ،موقعیت تجاری ،چهارچوب
قانونی ،عوامل سیاسی ،زیرساختها ،رژیمهای مالیاتی ،عوامل
اجتماعی و ویژگیهای کارآفرینان را در این زمینه بهعنوان
فاکتورهای مؤثر گزارش نموده است.

روششناسی تحقيق
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ میزان کنترل
بر متغیرها از نوع تحقیقات میدانی است .روش دلفی فازی ،اساس
این پژوهش قرار گرفت تا عالوه بر ارتباط مؤثر با خبرگان حوزه
اشتغال و مديريت توسعه مناطق و دستیابی سریع به اجماع میان
نظرات آنها ،با بهکارگیری اعداد فازی بهجای اعداد قطعی به
نتایج نزدیک به واقعیت دست یافت.

اگرچه تحقیق حاضر به دنبال شناسایی عوامل بازدارنده
راهاندازي صنايع کوچکمقیاس بخش کشاورزی است ،اما بررسی
متغیرهای مؤثر بر راهاندازي صنايع کوچکمقیاس نیز میتواند
کمک زیادی به شناسایی این عوامل نماید .از این رو بخشی
از مطالعات در این زمینه نیز موردبررسی قرار گرفت .از جمله
میتوان به نتایج مطالعه کيشوره )2004( 4در ایالت اوراسیای
هند اشاره نمود که نشان میدهد بهبود در زیرساختهای یک
وجود مواد اولیه ،وجود بازار ،شرایط سرمایهگذاری ،تخمین تقاضا
و تسهیالت مالی و اعتباری پرداخت در ایجاد و توسعه صنایع
و فعالیتهای غیرکشاورزی تأثیرگذارند .اسماعیلی و همکاران
( )2017نیز در تحقیقی با بررسی نقش صنایع کوچک بخش

در مرحله اول بهمنظور شناسایی عوامل بازدارنده راهاندازی
صنایع کوچکمقیاس بخش کشاورزی ،با روش نمونهگیری
هدفمند  20مصاحبه نیمهساختاریافته با خبرگان شاغل در
استانداريها ،بخشداريها ،دهياران فعال ،کارشناسان جهاد
کشاورزي ،کارشناسان اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
استان لرستان ،اساتيد دانشگاه و فعاالن بخش صنايع خصوصي
انجام شد .تحلیل دادههای گردآوریشده از مصاحبهها ،منجر
به شناسایی  41مفهوم ،در قالب  7دسته کالن موانع شد .با

2. Lekhanya
3. Lekhanya & Visser
4. Kishore

5. Georgiva
6. Danga

«مهدی رحیمیان و همکاران .تحلیل محدودیتهای توسعه صنایع کوچکمقیاس بخش کشاورزی»

787

زمستان  . 1400دوره  .12شماره 4

فصلنامهپژوهشهایروستایی

توجه به شناسایی این عوامل و احتمال وجود سوگیری در نظرات
آنها ،بهمنظور حصول اطمینان از صحت ،دقت ،کاربردی بودن
و جامعیت عوامل شناساییشده از تکنیک دلفی فازی جهت
دستیابی به اجماع گروهی بین خبرگان استفاده شد.
در مرحله اول دلفی ،پرسشنامهای دارای ساختار بر اساس
نتایج مرحله اول پژوهش طراحی و از خبرگان درخواست شد
تا با استفاده از متغیرهای کالمی خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد
و خیلی زیاد میزان اهمیت هر یک از مراحل شناساییشده را
مشخص نمایند .سپس متغیرهای کالمی به اعداد فازی مثلثی
تبدیل شدند؛ در این مرحله متغیرهای کالمی با توجه به جدول
شماره  ،1بهصورت اعداد فازی مثلثی تعریف شدند.
بدینصورت که اعداد فازی مثلثی به نظر هر یک از خبرگان
دادهشده و مجموعه اعداد فازی مثلثی برای هر خبره با استفاده از
رابطه ( )2به دست آمد.
رابطه ()2

در مرحله سوم میانگین مجموعهها
از طریق رابطه  3محاسبه شد.

از تمامی مجموعهها

رابطه ()3

سپس برای هر خبره مقدار اختالف از میانگین با استفاده از
رابطه ( )4محاسبه شد.
رابطه ()4

در مرحله چهارم بعد از اينکه بازخورد اولیه به خبرگان داده
شد ،نظرات اصالحشده خبرگان در قالب اعداد فازی مثلثی
بهصورت رابطه ( )5درآمد.
رابطه ()5

تصویر  .1موقعيت جغرافيايي دهستان کاکاوند در شهرستان دلفان در استان لرستان.
منبعLorestan Islamic Culture and Guidance Office, 2021 :
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جدول  .1اعداد فازی مثلثی متناظر با متغیرهای کالمی.
متغیرهای کالمی

عدد فازی مثلثی ()L, m, U

عدد فازی قطعی شده

خیلی زیاد

()0/75 ،1،1

0/75

زیاد

()0/5 ،0/75 ،1

0/5625

متوسط

()0/25 ،0/5 ،0/75

0/3125

کم

()0،0/25 ،0/5

0/0625

خیلی کم

()0،0،0/25

0/0625

منبعSladoje et al. (2011) :
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در این مرحله نیز همانند مرحله دوم ،میانگین نظرات
در مرحله دوم دلفی از طریق رابطه
اصالحشده خبرگان
( )6محاسبه شد.
رابطه ()6
در مرحله پنجم از روش ساده مرکز ثقل بر اساس رابطه ()7
برای فازیزدایی مقادیر هر یک از مراحل دلفی استفاده شد.
رابطه ()7
در مرحله آخر میزان اختالفنظر خبرگان در دو مرحله از
طریق رابطه ( )8محاسبه شد..
رابطه ()8

نکته مهم در اجرای تکنیک دلفی اندازه پانل خبرگان است.
در ارتباط با اندازه پانل موردنیاز برای دلفی سنتی و دلفی فازی
اجماع نظر وجود ندارد ) .(Mullen, 2003اما اندازه معمول پانل
خبرگان بین  8تا  (Cavalli-Sforza & Ortolano, 1984) ،12یا بین
 10تا  18نفر است ) .(Okoli & Pawlowski, 2004در پژوهش حاضر
اعضا پانل  20نفر از خبرگان بودند که بر اساس چهار ویژگی
دانش ،تجربه ،تمایل و زمان کافی برای شرکت در مراحل دلفی
با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند یا قضاوتی شناسایی و
انتخاب شدند .جدول شماره  ،2ویژگیهای حرفهای اعضای
پانل خبرگان دلفی را نشان میدهد .پس از تعیین اعضای پانل،
پرسشنامههای هر دور بهصورت حضوری و در مواردی که امکان
دسترسی به خبرگان وجود نداشت به شیوه الکترونیکی توزیع
و جمعآوری شد .فرایند گردآوری دادهها تا دستیابی به اشباع
تئوریک ادامه یافت (مصاحبه با  20نفر) .برای اعتبارسنجی و
درستیآزمایی دادهها از شیوه مثلثسازی منابع دادهها استفاده
شد .همچنین دادههای احصا شده از طریق بازبینی متخصصان
موضوعی مورد تأیید قرار گرفتند.

جدول  .2مشخصات اعضای پانل خبرگان.
کد متخصص

محل خدمت

سطح تحصیالت

سابقه کار

1

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی

دکتری

13

2

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی

کارشناسی ارشد

17

3

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی

کارشناسی ارشد

23

4

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی

کارشناسی ارشد

17

5

بخشداري

کارشناسی

29

6

بخشداري

کارشناسی ارشد

4

7

بخشداري

کارشناسی ارشد

6

8

استانداري

کارشناسی

17

9

استانداري

کارشناسی ارشد

8

10

استانداري

دکتری

16

11

استانداري

کارشناسی ارشد

23

12

دانشگاه

دکتری

22

13

دانشگاه

دکتری

12

14

جهاد کشاورزي

کارشناسی

16

15

جهاد کشاورزي

کارشناسی ارشد

17

16

جهاد کشاورزي

کارشناسی ارشد

25

17

جهاد کشاورزي

دکتری

9

18

فعال بخش صنايع خصوصي

کارشناسی

8

19

فعال بخش صنايع خصوصي

کارشناسی ارشد

13

20

فعال بخش صنايع خصوصي

کارشناسی ارشد

11

منبع :يافتههاي تحقيق1400 ،
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یافتهها
توصيف ويژگيهاي کارشناسان

طبق نتايج آمار توصيفي ،محل خدمت بيشتر کارشناسان
پاسخگو در اين تحقيق ( 60درصد) سه سازمان دولتي اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ( 20درصد) ،استانداري
( 20درصد) و جهاد کشاورزي استان لرستان ( 20درصد) بود.
ساير کارشناسان از بخشداري ( 15درصد) ،اعضاي هیئتعلمی
دانشگاه ( 10درصد) و کارشناسان فعال بخش صنايع خصوصي
( 15درصد) بودند .ميانگين سابقه کاري کارشناسان  15/30سال
و دامنه تغييرات سابقه کار آنها بين  4تا  29سال بود .بيشتر

کارشناسان ( 55درصد) داراي مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد
بودند .همچنين  20درصد آنها داراي مدرک کارشناسي و 25
درصد نيز دکتري بودند.
نتايج استخراج مقولهها و دستهبندی آنها

در این مرحله بررسی عمیق و تحلیل دادههای میدانی
حاصل از متن مصاحبههای نیمهساختاریافته توسط تیم تحقیق
انجام شد .بهطوریکه  41مقوله اولیه شناسایی شد .در نهایت
مقولههای شناساییشده در  7مفهوم اصلی دستهبندی شدند
(جدول شماره.)3

جدول  .3مقولههای استخراجشده از مصاحبههای نیمهساختاریافته.
مقولههای استخراجشده از مصاحبههای نیمهساختاریافته

دستهبندی کالن

دسترسی سخت و طوالنی بودن راههاي ارتباطی منطقه به مرکز استان
کمبود زیرساختهای ارتباطی مناسب برای توسعه صنایع کوچک
کمبود امکانات زیربنایی ازجمله راهها ،آب ،برق ،تلفن در مناطق روستایی

کمبود امکانات ارتباطي و زيرساختي

کمبود زمین و مکان مناسب برای استقرار صنایع
تهدید امنیت سرمایهگذاری افراد بیرونی از طرف مردم محلی
عدم همکاری مردم محلی با دولت برای توسعه صنایع کوچک کشاورزی
نبود سازوکارهای همکاری و مشارکت محلی جهت سرمایهگذاری در این بخش
درک پایین جامعه محلی از سرمایهگذاری در این بخش بهعنوان یک منبع درآمد پایدار
نداشتن تجربه کسبوکار از سوی مردم محلی
پایین بودن بنیه مالی مردم محلی جهت سرمایهگذاری در منطقه
عدم ریسکپذیری روستائیان در زمینه سرمایهگذاری صنایع کوچک

نبود روحيه مشارکتي ،فردي و اجتماعي جامعه
محلي براي سرمايهگذاري

ضعف در قدرت چانهزنی روستائیان در اخذ مجوزها و راهاندازی صنایع کوچک
عدم آگاهی روستائیان از بروکراسی اداری و سیاستهای حمایتی در این بخش
عالقه مردم روستا به اشتغال در محیطهای شهری
عدم عالقه روستائیان به تغییر شغل کشاورزی و ایجاد اشتغال جدید
کمرنگ بودن فرهنگ کار دستهجمعی و گروهی در میان خانوارهای روستایی
کمبود تکنسين آموزشدیده در زمینه راهاندازی صنایع کوچک کشاورزی
کمبود نیروی انسانی متخصص برای ایجاد صنایع کوچک
ضعف برنامههای آموزشی برای مهارتآموزی به روستائیان در زمینه صنایع کوچک
عدم آگاهی کارآفرینان محلی از ظرفیت توسعه صنایع بخش کشاورزی منطقه
مهاجرت نخبگان روستایی و خالی از سکنه شدن محیط روستا از افراد کارآفرین
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ادامه جدول  .3مقولههای استخراجشده از مصاحبههای نیمهساختاریافته.
مقولههای استخراجشده از مصاحبههای نیمهساختاریافته

دستهبندی کالن

اجرای ضعیف پروژههای صنعتی قبلی در منطقه
عدم اولویت مسئوالن ستادی استاني و شهرستانی به منطقه
طوالنی و سخت بودن مراحل اداری اخذ مجوز تأسیس این مشاغل
فقدان سازمان اجرایی مناسب برای راهاندازی صنایع کوچک در سطح روستاها

موانع اداري  -سياستي

نداشتن اختیار کافی از سوی بخشداریها برای توسعه صنایع کوچک
جایگاه نامشخص صنایع کشاورزی در سیاستگذاریها و برنامهریزیها
وابستگي بیشازحد سیاستگذاریهای مرتبط با مشاغل کوچکمقیاس به مراجع دولتی
عدم توان مسئوالن استانی برای جذب سرمایهگذاران خارجی
محدودیتهای سیاسی و تحریمها و عدم امکان جلب سرمایهگذار و کارآفرین خارجی
عدم تمایل بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در منطقه

سرمايهگذاري ضعيف داخلي و خارجي

کمبود سرمایهگذاری دولتی در منطقه
حمایت پایین از بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در این بخش
باال بودن هزینههای اولیه راهاندازی صنایع کوچک با توجه به باال رفتن نرخ ارز
درک پایین نهادهای ارائهدهنده تسهیالت نسبت به سرمایهگذاری در این صنایع
ناچیز بودن تسهیالت بانکی به نسبت سرمایه موردنیاز برای راهاندازی صنایع کوچک
شرایط سخت پرداخت وام و نیاز به ضمانتهای باالتر

موانع مالي -اعتباري

باال بودن بهره وامهای پرداختی بانکها و سایر منابع مالی
حضور دالالن در بازار فروش تولیدات محصوالت کشاورزی
کم بودن میزان تولید محصوالت کشاورزی در منطقه برای فرآوری و توسعه صنایع کوچک
نبود محصوالت خاص کشاورزی برای فرآوری و توسعه صنایع کوچک

فصلنامه پژوهشهای روستایی

منبع :يافتههاي تحقيق1400 ،

نتايج دستهبندي و اولویتبندی عوامل بازدارنده راهاندازی
صنایع کوچکمقیاس

مرحله اول دلفی فازی
پس از شناسایی عوامل بازدارنده راهاندازی صنایع کوچکمقیاس
بخش کشاورزی جهت دستیابی به اجماع نظر بيت نفر از خبرگان
(که در بخش آمار توصيفي به مشخصههاي آنان اشاره شد)
در مورد صحت عوامل شناساییشده از تکنیک دلفی  -فازی
در دو مرحله استفاده شد .بدینصورت که پرسشنامهای بسته
بر مبنای نتایج حاصل از روش گراندد تئوری و با بهکارگیری
طیف لیکرت تدوین و برای تعیین میزان اهمیت هر یک از عوامل
شناساییشده در اختیار خبرگان قرار گرفت .پس از جمعآوری
پرسشنامهها ،با استفاده از رابطههای ( )2و ( )7میانگین فازی
مثلثی و مقدار فازیزدایی هر یک از عوامل به دست آمد .میانگین
قطعی بهدستآمده نشاندهنده شدت موافقت خبرگان با هر یک

پتانسيل ضعيف منطقه در تأمین نهاده توليد

از عوامل شناساییشده است (جدول شماره .)4
پس از انجام مرحله اول نظرسنجی ،مؤلفههایی که نتیجه
میانگین فازیزدایی آنها از  0/25کمتر بود ،حذف شدند .در
ادامه الزم بود تا مرحله دوم نیز انجام شود تا نتایج هر دو مرحله
باهم مقایسه و نتیجه مشخص شود .به دلیل آنکه میانگین
فازیزدایی  8مورد از گویه کمتر از  0/25بود این  8گویه حذف و
با  33مؤلفه مرحله دوم انجام شد.
نظرسنجی مرحله دوم
پس از مشخص شدن تعداد پاسخهای دادهشده به عوامل
بازدارنده راهاندازی صنایع کوچکمقیاس بخش کشاورزی در
مرحله دوم و بعد از محاسبه میانگین فازی مثلثی برای عوامل از
فرمول ساده مرکز ثقل ،رابطه ( ،)7اعداد فازی قطعی شده برای
هر مؤلفه محاسبه شد .نتایج حاصل از میانگین فازی و فازیزدایی
عوامل ،در مرحله دوم به شرح جدول شماره  5ارائه شده است.
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جدول  .4نتایج شمارش پاسخهای نظرسنجی و اولویتبندی میانگین دیدگاههای خبرگان مرحله اول.
عوامل بازدارنده راهاندازی صنایع کوچکمقیاس بخش کشاورزی

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زياد

دسترسی سخت و طوالنی بودن راههای ارتباطی منطقه به مرکز استان

2

11

5

2

0

0/175 0/1125 0/3375 0/5875

10

8

0

1

1

0/122 0/0625 0/1875 0/425

20

0

0

0

0

0/025

0

0

0/063

20

0

0

0

0

0/025

0

0

0/063

تهدید امنیت سرمایهگذاری افراد بیرونی از طرف مردم محلی

11

5

4

0

0

0/1625 0/4125

0/05

0/113

عدم همکاری مردم محلی با دولت برای توسعه صنایع کوچک کشاورزی

0

2

2

4

12

0/925

0/825

0/575

0/600

نبود سازوکارهای همکاری و مشارکت محلی جهت سرمایهگذاری در این
بخش

0

0

0

13

7

1

درک پایین جامعه محلی از سرمایهگذاری در این بخش بهعنوان منبع درآمد
پایدار

0

نبود روحيه
مشارکتي،
فردي و
0
پایین بودن بنیه مالی مردم محلی جهت سرمایهگذاری در منطقه
اجتماعي جامعه
0
عدم ریسکپذیری روستائیان در زمینه سرمایهگذاری صنایع کوچک
محلي براي
گذاري
سرمايه
ضعف در قدرت چانهزنی روستائیان در اخذ مجوزها و راهاندازی صنایع کوچک 0

0

1

10

9

0/9875

نداشتن تجربه کسبوکار از سوی مردم محلی

0

0

0

11

9

1

0

2

5

13

0

1

7

0/663 0/6375 0/8875 0/9875 12

0

3

9

8

0/600 0/5625 0/8125 0/9625

عدم آگاهی روستائیان از بروکراسی اداری و سیاستهای حمایتی در این
بخش

0

0

9

11

0

0/450 0/3875 0/6375 0/8875

عالقه مردم روستا به اشتغال در محیطهای شهری

0

0

9

11

0

0/659 0/6375 0/8875 0/975

عدم عالقه روستائیان به تغییر شغل کشاورزی و ایجاد اشتغال جدید

0

0

2

5

13

0/659 0/6375 0/8875 0/975

کمرنگ بودن فرهنگ کار دستهجمعی و گروهی در میان خانوارهای روستایی 0

0

2

8

10

0/975

0/85

0/6

0/631

کمبود تکنسين آموزشدیده در زمینه راهاندازی صنایع کوچک کشاورزی

0

0

0

12

8

1

0/85

0/6

0/638

کمبود نیروی انسانی متخصص برای ایجاد صنایع کوچک

0

0

3

6

0/9625 11

85/0

0/6

0/628

دستهها

کمبود امکانات
ارتباطي و
زيرساختي کمبود امکانات زیربنایی ازجمله راهها ،آب ،برق ،تلفن در مناطق روستایی
کمبود زمین و مکان مناسب برای استقرار صنایع
کمبود زیرساختهای ارتباطی مناسب برای توسعه صنایع کوچک

کمبود نیروی
انسانی
0
آموزشديده
و کارآفرينان
عدم آگاهی کارآفرینان محلی از ظرفیت توسعه صنایع بخش کشاورزی منطقه 0
محلي
مهاجرت نخبگان روستایی و خالی از سکنه شدن محیط روستا از افراد
0
کارآفرین
ضعف برنامههای آموزشی برای مهارتآموزی روستائیان در زمینه صنایع
کوچک
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میانگین فازی مثلثی
u

L

m

فازی
زدایی

0/628 0/5875 0/8375
0/85

0/6

0/634

0/647 0/6125 0/8625

0/659 0/6375 0/8875 0/975

0

1

10

9

0/9875

0/85

6/0

634/0

0

2

4

14

0/975

9/0

0/65

0/669

0

5

7

8

575/0 0/5375 0/8875 0/9375

اجرای ضعیف پروژههای صنعتی قبلی در منطقه

8

10

0

0

2

1

0/647

عدم اولویت مسئوالن ستادی استان و شهرستانی به منطقه

0

0

1

5

14

1

طوالنی و سخت بودن مراحل اداری اخذ مجوز تأسیس این مشاغل

0

0

1

2

0/675 0/6625 0/9125 0/9625 17

موانع اداري  -فقدان سازمان اجرایی مناسب برای راهاندازی صنایع کوچک در سطح روستاها 0
سياستي
0
نداشتن اختیار کافی از سوی بخشداریها برای توسعه صنایع کوچک

0

0

8

12

0/65

675/0

0

1

12

7

0/825 0/9625

0/575

0/616

جایگاه نامشخص صنایع کشاورزی در سیاستگذاریها و برنامهریزیها

0

0

5

7

8

0/575 0/5375 0/7875 0/9375

وابستگي بیشازحد سیاستگذاریهای مرتبط با مشاغل کوچک به مراجع
دولتی

0

0

0

6

14

0/694

1

1

0/95

0/7

0/684 0/6625 0/9125
0/9

0/925

0/675
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ادامه جدول  .4نتایج شمارش پاسخهای نظرسنجی و اولویتبندی میانگین دیدگاههای خبرگان مرحله اول.
عوامل بازدارنده راهاندازی صنایع کوچکمقیاس بخش کشاورزی

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زياد

میانگین فازی مثلثی

فازی
زدایی

عدم توان مسئوالن استانی برای جذب سرمایهگذاران خارجی

0

0

0

7

0/681 0/6625 0/9125 0/9875 13

درک پایین نهادهای ارائهدهنده تسهیالت و سرمایهگذاری نسبت به این
صنایع

0

0

0

8

12

1

0/9

0/65

675/0

0

سرمايهگذاري محدودیتهای سیاسی و تحریمها و عدم امکان جلب سرمایهگذار و کارآفرین
ضعيف داخلي و
خارجی
خارجي
0
عدم تمایل بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در منطقه

7

10

3

0

0/7

0/45

0/2

263/0

0

1

5

0/681 0/6625 0/9125 0/9875 14

کمبود سرمایهگذاری دولتی در منطقه

0

0

0

4

16

1

0/95

0/7

0/712

حمایت پایین از بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در این بخش

0

0

2

6

12

0/975

0/875

0/625

0/650

باال بودن هزینههای اولیه راهاندازی صنایع کوچک با توجه به باال رفتن نرخ
ارز

0

0

1

5

0/681 0/6625 0/9125 0/9875 14

0

ناچیز بودن تسهیالت بانکی به نسبت سرمایه موردنیاز برای راهاندازی صنایع
موانع مالي-
کوچک
اعتباري
0
شرایط سخت پرداخت وام و نیاز به ضمانتهای باالتر

0

1

3

16

0/678 0/6625 0/9125 0/975

0

1

3

0/700 0/6875 0/9375 0/9875 16

باال بودن بهره وامهای پرداختی بانکها و سایر منابع مالی

0

0

2

8

10

0/975

0/85

0/6

0/631

حضور دالالن در بازار فروش تولیدات محصوالت کشاورزی

0

0

7

6

7

0/9125

0/75

0/5

0/541

13

5

2

0

0

0/025 0/1125 0/3625

088/0

4

2

0

0

0/025

0/088

دستهها

پتانسيل ضعيف کم بودن میزان تولید محصوالت کشاورزی در منطقه برای فرآوری و توسعه
صنایع کوچک
منطقه در تأمین
نهاده توليد
نبود محصوالت خاص کشاورزی برای فرآوری و توسعه صنایع کوچک 14

u

0/35

L

0/1

m

فصلنامه پژوهشهای روستایی
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جدول  .5نتایج شمارش پاسخهای نظرسنجی و اولویتبندی میانگین دیدگاههای خبرگان مرحله دوم.
خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

موانع مالي-
اعتباري

خیلی زياد

دستهها

عوامل بازدارنده راهاندازی صنایع کوچکمقیاس بخش کشاورزی

شرایط سخت پرداخت وام و نیاز به ضمانتهای باالتر

0

0

0

3

17

میانگین فازی مثلثی
u

L

m

0/475 0/6416 0/6666

فازی
زدایی

0/481

باال بودن هزینههای اولیه راهاندازی صنایع کوچک با توجه به باال رفتن نرخ ارز 0

0

1

6

13

0/6583

0/6

0/447 0/4333

ناچیز بودن تسهیالت بانکی به نسبت سرمایه موردنیاز برای راهاندازی صنایع
کوچک

0

0

2

4

14

0/65

0/6

0/445 0/4333

درک پایین نهادهای ارائهدهنده تسهیالت نسبت به سرمایهگذاری در این
صنایع

0

0

0

9

11

0/425 0/5916 0/6666

0/443

باال بودن بهره وامهای پرداختی بانکها و سایر منابع مالی

0

0

0

9

11

0/425 0/5916 0/6666

0/443

حضور دالالن در بازار فروش تولیدات محصوالت کشاورزی

0

0

4

7

9

0/375 0/5416 0/6333

0/397

ميانگين فازيزدايي دسته اول :موانع تأمین منابع مالي -اعتباري

-

-

-

0/442
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ادامه جدول  .5نتایج شمارش پاسخهای نظرسنجی و اولویتبندی میانگین دیدگاههای خبرگان مرحله دوم.
عوامل بازدارنده راهاندازی صنایع کوچکمقیاس بخش کشاورزی

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زياد

وابسته بودن بیشازحد سیاستگذاریهای مرتبط با مشاغل کوچک به مراجع
دولتی

0

0

0

5

15

0/468 0/4583 0/625 0/6666

طوالنی و سخت بودن مراحل اداری اخذ مجوز تأسیس این مشاغل

0

0

3

1

16

0/6083 0/6416 0/9875

0/45

عدم اولویت مسئوالن ستادی استانی و شهرستانی به منطقه

0

موانع اداري
 -سياستي فقدان سازمان اجرایی مناسب برای راهاندازی صنایع کوچک در سطح روستاها 0

0

1

7

12

0/425 0/5916 0/6583

0/441

0

2

7

11

نداشتن اختیار کافی از سوی بخشداریها برای توسعه صنایع کوچک

0

0

3

10

7

0/533 0/6416

جایگاه نامشخص صنایع کشاورزی در سیاستگذاریها و برنامهریزیها

0

2

3

5

10

0/379 0/3583 0/525 0/6083

دستهها

ميانگين فازيزداييدسته دوم :موانع اداري  -سياستي

0/427 0/4083 0/575

-

0/366
-

0/393
0/426

کمبود تکنسين آموزشدیده در زمینه راهاندازی صنایع کوچک کشاورزی

0

0

2

13

7

کمبود نیروی انسانی متخصص برای ایجاد صنایع کوچک

0

0

2

7

11

0/427 0/4083 0/575

عدم آگاهی کارآفرینان محلی از ظرفیت توسعه صنایع بخش کشاورزی منطقه 0

0

3

5

12

0/425 0/4083 0/575 0/6416

0

3

8

9

0/6416

0/406 0/3833

0

4

8

8

0/391 0/3666 0/5333 0/6333

0/65

0/55

-

-

پایین بودن بنیه مالی مردم محلی جهت سرمایهگذاری در منطقه

0

0

1

6

13

0/6583

0/6

عالقه مردم روستا به اشتغال در محیطهای شهری

0

0

2

5

13

0/65

عدم همکاری مردم محلی با دولت برای توسعه صنایع کوچک کشاورزی

0

0

2

7

11

0/427 0/4083 0/5916 0/7166

نبود سازوکارهای همکاری و مشارکت محلی جهت سرمایهگذاری در این بخش 0

0

0

12

8

0/5666 0/6666

0/4

0/425

درک پایین جامعه محلی از سرمایهگذاری در این بخش بهعنوان یک منبع
درآمد پایدار

0

0

2

8

11

0/65

0/5666

0/4

0/420

عدم ریسکپذیری روستائیان در زمینه سرمایهگذاری صنایع کوچک

0

0

2

8

10

0/65

0/5666

0/4

0/420

عدم عالقه روستائیان به تغییر شغل کشاورزی و ایجاد اشتغال جدید

0

0

3

7

10

0/412 0/3916 0/5583 0/6416

نداشتن تجربه کسبوکار از سوی مردم محلی

0

0

2

10

8

0/408

کمرنگ بودن فرهنگ کار دستهجمعی و گروهی در میان خانوارهای روستایی

0

0

3

9

8

0/375 0/5416 0/6416

ضعف در قدرت چانهزنی روستائیان در اخذ مجوزها و راهاندازی صنایع کوچک 0

0

4

11

5

0/372 0/3416 0/5083 0/6333

عدم آگاهی روستائیان از بروکراسی اداری و سیاستهای حمایتی در این بخش 0

0

8

12

0

0/308 0/2666 0/4333

ميانگين فازيزدايي دسته چهارم :نبود روحيه مشارکتي ،فردي و اجتماعي جامعه محلي براي سرمايهگذاري

سرمايهگذاري
ضعيف داخلي
و خارجي

0/65

-

ميانگين فازيزدايي دسته سوم :کمبود نیروی انسانی و کارآفرينان محلي

نبود روحيه
مشارکتي،
فردي و
اجتماعي
جامعه
محلي براي
سرمايهگذاري

u

L

m

0/439 0/4083 0/5916 0/7166

کمبود نیروی
انسانی
ديده
آموزش
ضعف برنامههای آموزشی برای مهارتآموزی به روستائیان در زمینه صنایع
0
کارآفرينان
و
کوچک
محلي
مهاجرت نخبگان روستایی و خالی از سکنه شدن محیط روستا از افراد کارآفرین 0

0/65

0/6
-

-

0/447 0/4333

0/425 0/5916

0/55

-

0/417

0/383

-

0/439

0/4

0/407

عدم توان مسئوالن استانی برای جذب سرمایهگذاران خارجی

0

0

0

5

15

0/468 0/4583 0/625 0/6666

کمبود سرمایهگذاری دولتی در منطقه

0

0

0

6

14

0/6166 0/6666

0/45

0/462

عدم تمایل بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در منطقه

0

0

1

7

12

0/425 0/5916 0/6583

0/441

حمایت پایین از بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در این بخش

0

0

3

7

10

0/412 0/3916 0/5583 0/6416

محدودیتهای سیاسی و تحریمها و عدم امکان جلب سرمایهگذار و کارآفرین
خارجی

0

5

11

4

0

ميانگين فازيزدايي دسته پنجم :سرمايهگذاري ضعيف داخلي و خارجي
منبع :يافتههاي تحقيق1400 ،

794

میانگین فازی مثلثی

فازی
زدایی

0/1583 0/325 0/4916
-

-

-

0/2
0/396

فصلنامه پژوهشهای روستایی
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محاسبه اختالف میانگین فازیزدایی دو مرحله

(جدول شماره .)6

پس از اينکه نظرسنجی هر دو مرحله انجام شد و عوامل
بازدارنده راهاندازی صنایع کوچکمقیاس بخش کشاورزی در هر
دسته در مرحله دوم نظرسنجی اولویتبندی شدند ،الزم است که
اختالف بین میانگین فازیزدایی شده عوامل بازدارنده موردبررسی
و تحلیل قرار گیرد .بررسی اختالف میانگین فازیزدایی شده
عوامل بازدارنده راهاندازی صنایع کوچکمقیاس بخش کشاورزی
در مرحله اول و دوم به شرح جدول شماره  6است.

اولویتبندی عوامل بازدارنده راهاندازی صنایع
کوچکمقیاس بخش کشاورزی بر مبنای امتیاز حاصل از
تکنیک دلفی  -فازی

با توجه به دیدگاههای ارائهشده در مرحله اول و مقایسه آن با
نتایج مرحله دوم؛ درصورتیکه اختالف بین میانگین فازیزدایی
شده در دو مرحله کمتر از  0/25باشد ،در این صورت فرایند
نظرسنجی متوقف میشود .با توجه به اينکه اختالف میانگین
فازیزدایی شده نظر خبرگان در دو مرحله کمتر از  0/25است،
خبرگان در مورد عوامل بازدارنده راهاندازی صنایع کوچکمقیاس
بخش کشاورزی به اجماع رسیدند و نظرسنجی در این مرحله
متوقف میشود .این بدان معنی است که خبرگان به مؤلفهها
و ابعاد شناساییشده در پژوهش نگاه تقریباً یکسانی داشتهاند

در این مرحله و پس از محاسبه اختالف میانگین دو مرحله
نسبت به اولویتبندی نهایی عوامل ارائهشده اقدام گردید .بر این
اساس و طبق تصوير شماره  ،2موانع مالي  -اعتباري با میانگین
کل فازیزدایی ( )0/442در اولویت اول عوامل بازدارنده راهاندازی
صنایع کوچکمقیاس بخش کشاورزی از نظر خبرگان قرار گرفت.
همچنین موانع اداري  -سياستي با میانگین کل فازیزدایی
( ،)0/426کمبود نیروی انسانی آموزشديده و کارآفرينان محلي
با میانگین ( ،)0/417نبود روحيه مشارکتي ،فردي و اجتماعي
جامعه محلي براي سرمايهگذاري با میانگین کل فازیزدایی
( )0/407و سرمايهگذاري ضعيف داخلي و خارجي با میانگین
کل فازیزدایی ( )0/397در رتبههای بعدی قرار گرفتند (تصوير
شماره .)2

جدول  .6اختالف میانگین فازیزدایی دو مرحله.
دستهها

موانع تأمین منابع
مالي -اعتباري

موانع اداري -
سياستي

کمبود نیروی انسانی
آموزشديده و
کارآفرينان محلي

ردیف

عوامل بازدارنده راهاندازی صنایع کوچکمقیاس بخش کشاورزی

مرحله اول

مرحله دوم

اختالف دو
مرحله

1

شرایط سخت پرداخت وام و نیاز به ضمانتهای باالتر

0/700

0/481

-0/219

2

باال بودن هزینههای اولیه راهاندازی صنایع کوچک با توجه به باال رفتن نرخ ارز

0/681

0/447

-0/234

3

ناچیز بودن تسهیالت بانکی به نسبت سرمایه موردنیاز برای راهاندازی صنایع کوچک

0/678

0/445

-0/233

4

درک پایین نهادهای ارائهدهنده تسهیالت و سرمایهگذاری نسبت به این صنایع

0/675

0/443

-0/232

5

باال بودن بهره وامهای پرداختی بانکها و سایر منابع مالی

0/631

0/443

-0/188

6

حضور دالالن در بازار فروش تولیدات محصوالت کشاورزی

0/541

0/397

-0/144

1

وابستگي بیشازحد سیاستگذاریهای مرتبط با مشاغل کوچک به مراجع دولتی

0/616

0/468

-0/148

2

طوالنی و سخت بودن مراحل اداری اخذ مجوز تأسیس این مشاغل

0/675

0/45

-0/225

3

عدم اولویت مسئوالن ستادی استانی و شهرستانی به منطقه

0/684

0/441

-0/243

4

فقدان سازمان اجرایی مناسب برای راهاندازی صنایع کوچک در سطح روستاها

0/675

0/427

-0/248

5

نداشتن اختیار کافی از سوی بخشداریها برای توسعه صنایع کوچک

0/616

0/393

-0/223

6

جایگاه نامشخص صنایع کشاورزی در سیاستگذاریها و برنامهریزیها

0/575

0/379

-0/196

1

کمبود تکنسين آموزشدیده در زمینه راهاندازی صنایع کوچک کشاورزی

0/638

0/439

-0/197

2

کمبود نیروی انسانی متخصص برای ایجاد صنایع کوچک

0/628

0/427

-0/201

3

عدم آگاهی کارآفرینان محلی از ظرفیت توسعه صنایع بخش کشاورزی منطقه

0/669

0/425

-0/244

4

ضعف برنامههای آموزشی برای مهارتآموزی روستائیان در زمینه صنایع کوچک

0/634

0/406

-0/228

5

مهاجرت نخبگان روستایی و خالی از سکنه شدن محیط روستا از افراد کارآفرین

0/575

0/391

-0/184
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ادامه جدول  .6اختالف میانگین فازیزدایی دو مرحله.
دستهها

نبود روحيه مشارکتي،
فردي و اجتماعي
جامعه محلي براي
سرمايهگذاري

سرمايهگذاري ضعيف
داخلي و خارجي

ردیف

عوامل بازدارنده راهاندازی صنایع کوچکمقیاس بخش کشاورزی

مرحله اول

مرحله دوم

اختالف دو
مرحله

1

پایین بودن بنیه مالی مردم محلی جهت سرمایهگذاری در منطقه

0/659

0/447

-0/212

2

عالقه مردم روستا به اشتغال در محیطهای شهری

0/659

0/439

-0/220

3

عدم همکاری مردم محلی با دولت برای توسعه صنایع کوچک کشاورزی

0/600

0/427

-0/172

4

نبود سازوکارهای همکاری و مشارکت محلی جهت سرمایهگذاری در این بخش

0/628

0/425

-0/203

5

درک پایین جامعه محلی از سرمایهگذاری در این بخش بهعنوان یک منبع درآمد پایدار

0/634

0/420

-0/214

6

عدم ریسکپذیری روستائیان در زمینه سرمایهگذاری صنایع کوچک

0/663

0/420

-0/243

7

عدم عالقه روستائیان به تغییر شغل کشاورزی و ایجاد اشتغال جدید

0/659

0/412

-0/247

8

نداشتن تجربه کسبوکار از سوی مردم محلی

0/647

0/408

-0/239

9

کمرنگ بودن فرهنگ کار دستهجمعی و گروهی در میان خانوارهای روستایی

0/631

0/4

-0/231

10

ضعف در قدرت چانهزنی روستائیان در اخذ مجوزها و راهاندازی صنایع کوچک

0/600

0/372

-0/228

11

عدم آگاهی روستائیان از بروکراسی اداری و سیاستهای حمایتی در این بخش

0/450

0/308

-0/142

1

عدم توان مسئوالن استانی برای جذب سرمایهگذاران خارجی

0/681

0/468

-0/213

2

کمبود سرمایهگذاری دولتی در منطقه

0/712

0/462

-0/250

3

عدم تمایل بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در منطقه

0/681

0/441

-0/240

4

حمایت پایین از بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در این بخش

0/650

0/412

-0/238

5

محدودیتهای سیاسی و تحریمها و عدم امکان جلب سرمایهگذار و کارآفرین خارجی

0/263

0/2

-0/063

منبع :یافتههای تحقیق1397 ،

فصلنامه پژوهشهای روستایی

تصویر  .2اولویتبندی نهایی عوامل بازدارنده راهاندازی صنایع کوچکمقیاس بخش کشاورزی .منبع :یافتههای تحقیق1400 ،

فصلنامه پژوهشهای روستایی

بحث و نتیجهگیری
يکي از اقدامات اساسي در جهت پاسخ به اين سؤال که چرا
توسع ه صنایع کوچکمقیاس بخش کشاورزی در يک منطقه،
عليرغم دارا بودن شرايط طبيعي و اقليمي مناسب و پتانسيل
الزم به لحاظ توليدات کشاورزي ،به تأخير افتاده و يا اص ً
ال اتفاق

796

نيفتاده ،انجام تحقيق و مطالعه در زمينه شناسايي عوامل بازدارنده
راهاندازی اينگونه صنایع است .دهستان کاکاوند شهرستان دلفان
واقع در استان لرستان از جمله مناطقي در کشور است که با وجود
توان باالي کمي و کيفي محصوالت کشاورزي ،از توسعهيافتگي
صنایع کوچکمقیاس بخش کشاورزی محروم مانده است .از اين
رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی وتعیین اين عوامل بازدارنده
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در دهستان کاکاوند شهرستان دلفان واقع در استان لرستان انجام
شد .طبق نتایج تکنیک دلفی  -فازی عوامل بازدارنده راهاندازی
صنایع کوچکمقیاس بخش کشاورزی در اين منطقه در پنج
دسته طبقهبندی شدند .موانع مالي  -اعتباري بهعنوان مهمترين
دسته از عوامل بازدارنده راهاندازی صنایع کوچکمقیاس بخش
کشاورزی تعيين شدند .اين نتايج با يافتههاي مطالعات فکور
و انصاری ( ،)2009محبوبی ( ،)2016حسینی و همکاران
( ،)2018صالحی کاخکی ( )2019و دانگا و همکاران ()2019
همخواني دارد ،زيرا اين محققين نيز بر اين باورند که در صورت
کمبود منابع مالي و اعتباري امکان سرمايهگذاري و در نتيجه
راهاندازي و توسعه صنايع مرتبط با بخش کشاورزي امکانپذير
نيست.
موانع اداري  -سياستي دومين دسته از موانع تعیینشده بر
سر راه راهاندازی صنایع کوچکمقیاس بخش کشاورزی بودند.
نتايج بهدستآمده در اين بخش را ميتوان همراستا با مطالعات
لخانيا ( ،)2016حسینی نیا و فالحی ( ،)2017واحدی و
موسویون ( )2015و ملکی و همکاران ( )2017دانست .از
جمله مشکالت توسعه صنايع و باألخص صنايع خرد وابستگي
بیشازحد سیاستگذاریهای مرتبط با مشاغل کوچک به مراجع
دولتی است .بدين معنا که بخش خصوصي از قدرت الزم براي
راهاندازي و توسعه اين صنايع برخوردار نيست.
سومين دسته از موانع راهاندازي صنایع کوچکمقیاس
بخش کشاورزی در منطقه موردمطالعه کمبود نیروی انسانی
آموزشديده و کارآفرينان محلي بود.
لخانيا ( ،)2016حسینی نیا و فالحی ( ،)2017واحدی
و موسویون ( ،)2015ملکی و همکاران ( ،)2017حسینی
و همکاران ( ،)2018امیدی و همکاران ( )2018و دانگا و
همکاران ( )2019در پژوهشهاي خود به چنين مواردی اشاره
کردهاند .بدون شک از ملزومات توسعه فرهنگ کارآفريني در هر
زمينهاي وجود افراد کارآفرين و پيشرو و آموزشديده در آن زمينه
است .اهميت اين مسئله در مناطق محرومتر و سنتيتر احتماالً
بيشتر باشد ،چرا که در اينگونه مناطق اکثر مردم و روستائيان
به دليل دانش و آگاهي کم نسبت به اصول و مباني فرهنگ
کارآفريني پيروي بيشتري از افراد کارآفرين خواهند داشت.
نکته ديگر توجه به نقش و جايگاه آموزش ،بهعنوان یکی ارکان
اصلي توسعه هر جامعهاي است که نتیجه این پژوهش به این
موضوع اشاره دارد .در توصيف کارکرد و نقش حياتي آموزش
ميتوان بیان نمود که اگر بيشتر مشکالت و موانع بازدارنده
راهاندازي صنایع کوچکمقیاس بخش کشاورزی چون معضل
تأمين سرمايه ،موانع اداري و سياستي و غيره از سر راه برداشته
شوند ،اما نيروي آموزشديده در منطقه وجود نداشته باشد،
امکان راهاندازي چنين صنایعي ميسر نخواهد شد .بنابراين توسعه

و راهاندازي صنایع کوچکمقیاس بخش کشاورزی مستلزم ارائه
آموزش و تربيت نيروي انساني ماهر در زمينه صنايع مرتبط با
بخش کشاورزي است.
امبونيان و الدزاني ( ،)2011قدیری معصوم و همکاران
( ،)2014واحدی و موسویون ( ،)2015ملکی و همکاران
( ،)2017حسینی نیا و فالحی ( ،)2017حسینی و همکاران
( ،)2018امیدی و همکاران ( ،)2018صالحی کاخکی و همکاران
( )2019و دانگا و همکاران ( )2019در مطالعات خود به اهميت
موانع اجتماعي و فرهنگي در راهاندازي صنايع کوچکمقیاس
اشاره کردهاند .در اين تحقيق نيز نبود روحيه مشارکتي ،فردي
و اجتماعي جامعه محلي براي سرمايهگذاري چهارمين دسته از
عوامل بازدارنده راهاندازي صنایع کوچکمقیاس بخش کشاورزی
در منطقه موردمطالعه در اين تحقيق بود.
سرمايهگذاري ضعيف داخلي و خارجي بهعنوان آخرين
دسته از عوامل بازدارنده راهاندازي صنایع کوچکمقیاس بخش
کشاورزی در دهستان کاکاوند در شهرستان دلفان معرفي شدند.
نتايج پژوهشهاي فکور و انصاری ( ،)2009قدیری معصوم
و همکاران ( ،)2014واحدی و موسیون ( ،)2015محبوبی
( ،)2016لخانيا ( ،)2016حسینی نیا و فالحی (،)2017
امیدی و همکاران ( ،)2018دانگا و همکاران ( )2019و صالحی
کاخکی و همکاران ( )2019با اين نتيجه همخواني دارد.
اگرچه کارشناسان براي اين دسته ،نسبت به دستههاي ديگر،
امتياز کمتري در نظر گرفتهاند .اما اين امتياز پايين بههيچعنوان
دلیل بر بياهميت بودن اين دسته از موانع در راهاندازي صنایع
کوچکمقیاس بخش کشاورزی نيست .چرا که اين دسته از
موانع هم در بخش کیفی بهعنوان يک دسته از موانع توسط
خبرگان معرفي شده است و هم در مرحله دوم تکنيک دلفي
فازي از فرایند تحقيق حذف نشده است و صرفاً امتياز کمتري به
نسبت ديگر عوامل کسب کرده است .در بيان اهميت اين عامل
همينقدر ميتوان گفت که سرمايهگذاري بنيان ،اساس و شالوده
راهاندازي و توسعه صنایع ،بهخصوص صنايع کوچکمقیاس بخش
کشاورزی ،محسوب میشود .نکته قابلذکر اینکه در صورت عدم
موفقيت کامل در جذب سرمايهگذاران داخلي بايد تمام توان براي
جلب سرمايهگذاران خارجي بکار گرفته شود.
تشکر و قدردانی

این مقاله مستخرج از طرح پژوهشي دروندانشگاهي است که
با حمايت مالي دانشگاه لرستان انجام شده است .نویسندگان از
حمایت دانشگاه قدردانی میکنند. .
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