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  ارشد توسعه روستایی دانشگاه رازي کرمانشاهکارشناس1
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  19/10/1398پذیرش:  ؛ تاریخ15/05/1398تاریخ دریافت: 
  

  چکیده   
ن به عنوان عامال ،روستاییان در جهت افزایش درآمد و ارتقاء سطح زندگیتواند میروستایی  توسعه صنایع تبدیلی

حل و راه راهکاراین صنایع  کند.مهمی را ایفا  روستاها نقش سازنده و وضعیت اقتصادي ماندهیساو  اصلی تولید غذا
هایی نظیر فقر و پایین بودن درآمد، عدم تعـادل بـین شـهر و روسـتا،     جاد تعادل و پاسخ به چالشبسیار مهمی براي ای

کـه  انـد  با مسائل و مشـکالتی مواجـه   ماا، هستند امنیت غذاییو  کشاورزي با بازده پایین، مهاجرت، عرضه نیروي کار
 این پـژوهش بـا هـدف    .ه الزم را داشته باشندتوسع زاییاشتغالو  روستایی ، کارآفرینیاز نظر تولید سبب شده نتوانند

جامعـه   .شـد انجـام   استان همدان به صورت کیفی هنگآروستایی شهرستان کبودر تبدیلی صنایع غذایی مسأله شناسی
واحد صنایع غذایی تبدیلی روستایی شهرستان کبودرآهنگ استان همدان بود که بـا اسـتفاده از    79مورد مطالعه شامل 
ها، مصاحبه جمع آوري داده هاي تحقیق انتخاب شدند. تکنیک، نمونهبرفی هدفمند و تکنیک گلولهروش نمونه گیري 

ها، صنایع تبـدیلی مـورد مطالعـه در ابعـاد مـالی و اعتبـاري، قـانونی،        بر پایه تحلیل دادهختارمند بود. انفرادي نیمه سا
گرها و رقباي غیر مجاز و بالیـاي  وجود واسطهند. مشکالت متعددي بودسازمانی، بازاریابی، آموزشی، مدیریتی داراي 

در نهایت راهکارهایی از سوي مالکان واحدها براي مسایل پیش بودند.  صنایع تبدیلیاین از دیگر مسایل اصلی طبیعی 
  روي ارائه گردید.

  

   ، توسعه روستاییروستایی ، کارآفرینیییروستا یعصنا یلی،تبد یعصنا: کلیدي هايواژه
  

  1مقدمه
ــه ــتایی در ده ــاطق روس ــته از نظــر من ــاي گذش ه

پذیري زیـادي برخـوردار   هاي اقتصادي از آسیببنیان
نـابرابر   کشـور  روسـتاهاي  در ثـروت  توزیع و اندبوده

                                                             
 z.athari@razi.ac.irنویسنده مسئول: *

 سـر  بـه  نسـبی  رفـاه  در روستاها از بوده است. برخی
 هسـتند.  روبرو فقر با دیگر برخی کهبرند، در حالیمی

مناطق روستایی کشور  کشاورزي دري هاانجام فعالیت
بـه شـرایط    و وابسـتگی بـاالي آن   به صـورت سـنتی  

و از طرفی واردات بی رویه و محیطی و آب و هوایی 
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بدون برنامه محصوالت مختلـف و مشـابه کشـاورزي    
ي هـا سبب شده است با وجود این که روستاها کـانون 

تولید و اشتغال هستند، اما شاهد رکود اقتصـادي ایـن   
 )1397(رضوي،  یانیبودن درآمد روستاین یپا ومناطق 

سرازیر شدن خیل عظیمی از جمعیت روسـتایی بـه    و
چنـین  ر د ).1389کالنتري و همکاران، ( باشیمشهرها 

هایی که به شرایط اقلیمـی  شرایطی، جستجوي فعالیت
و برنامه ریـزي و تـدبیر    وابستگی کمتري داشته باشد

یی جهـت جلـوگیري از ورود محصـوالت    هاسیاست
کشــاورزي خــارجی و توســعه ي صــنایع کشــاورزي 

روسـتایی در  تبـدیلی  استقرار صـنایع   از جمله داخلی
ــت   ــدامات در راســتاي تقوی ــرین اق روســتاها از مهمت

مطیعی لنگرودي ( شوداقتصاد روستایی کشور تلقی می
  ). 1390و همکاران،

جایگـاه   و نقـش  واسـطه  به سو یک از این صنایع  
 نـواحی  در شـتغال و کـارآفرینی  ا ایجاد در انکارناپذیر
تنگاتنـگ بـا    پیونـد  دلیل به دیگر از سوي روستایی و

 بسـزایی در  نقـش  تنها نه خدمات، و کشاورزي بخش
 در دارنـد، بلکـه   محلـی  مقیـاس  در روسـتایی  توسعه
 قابـل  سـهم  توانـد و در تولید ملی نیز می کالن مقیاس
بسازد (حاجی نژاد و  روستایی نواحی نصیب را قبولی

شـرط   یـک  روستایی صنایع که ) چرا1385مکاران، ه
آید می حساب به ملی توسعه براي ضروري و اساسی

در بـــین صـــنایع  ) .1383(عســـگري و همکـــاران، 
روستایی، صنایع تبدیلی از مزیت باالتري برخوردارند 

در برابر صـنایع بـزرگ، وجـود     خردکه مزیت صنایع 
ثر بـودن  ؤنظیم، ماثر حمل و نقل، اثر اندازه بازار، اثر ت

انتخاب و اثر کنترل، این صنایع را در تولید اکثر کاالها 
et al Bouri., ( به انتخاب نخست تبدیل کـرده اسـت  

2011.(    
حل بسـیار مهمـی   بدیلی یک راهکار و راهتصنایع   

هایی، نظیر: فقـر و  براي ایجاد تعادل و پاسخ به چالش
روسـتا،  پایین بودن درآمد، عـدم تعـادل بـین شـهر و     

کشاورزي با بازده پـایین، مهـاجرت، امنیـت غـذایی،     
ایـن واحـدها طـی     . اماباشدعرضه نیروي کار و... می
اند از نظـر مقیـاس و میـزان    چند سال گذشته نتوانسته

زایـی توسـعه الزم را   اشـتغال ، کـارآفرینی و  تولیدات 
فعالیـت  در حال مریض  و ناموفقبطور  و داشته باشند

ي مختلفـی در داخـل و   هـا که پژوهشطوريهستند به
خارج از کشور به مسائل و مشکالت پـیش روي ایـن   
صنایع پرداخته است از آن جمله ي این مسـائل، مـی   

پذیري، فناوري، سرمایه، مدیریت حوزه رقابتتوان به 
هـاي  و نیروي انسانی ماهر همچنین عدم اجراي پروژه

ي یلی بخش کشـاورز داراي مجوز در حوزه صنایع تبد
) اشاره نمـود کـه مـانع از رشـد و     1394(بهزادنسب، 

کلی رکود این صـنایع شـده اسـت.    طورتوسعه و یا به
: 1394مسائل و مشـکالتی کـه  مـرادي و همکـاران (    

) در ارتباط با صنایع روستایی به آنها اشاره نموده 490
اند شـامل  دو دسـته ي کلـی مشـکالت مـدیریتی و      

) Kazungu & Tang Guuroh  )2014آموزشی اسـت. 
ــري بررســی را در طیــف وســیع مشــکالت صــنایع ت

اند و عالوه بر مسـائل و مشـکالت مـدیریتی و    نموده
آموزشی به مشکالت دیگري مانند مسائل و مشکالت 
قــانونی و دولتــی ماننــد ضــعف کمــی و کیفــی      

ها، مواد اولیه، نوسانات قیمت مـواد اولیـه،   زیرساخت
وري شـده،  ضعف در بـازار فـروش محصـوالت فـرا    

ــاتی و    ــعیت مالی ــررات، وض ــوانین و مق ــعف در ق ض
ــد.   ــوده ان ــاره نم ــادي اش ــکالت اقتص  Jebaduraiمش

ضعف مدیریت و نیروي انسانی و مسـائل   نیز (2013)
و مشکالت اقتصادي در صنایع و واحدهاي روسـتایی  

 Patel & Chavdaرا مطرح نموده اند. در همین راسـتا 
را  هات و زیرساختفراهم بودن برخی امکانا) 2013(

براي توسعه و گسترش صنایع روستایی الزم دانسته و 
بر آنهـا تأکیـد نمـوده انـد از جملـه وجـود امکانـات        
اقتصادي و مالی، و امکانات اولیه ماننـد دسترسـی بـه    
برق، تأمین آب، امکانات حمل و نقل و انـرژي مـورد   
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ــاز.  ــت  Bass )2012نی ــل و رغب ــدم تمای ــر ع ــز ب ) نی
حتی افـراد سـرمایه گـذار داخلـی بـراي      خارجیان و 

سرمایه گذاري در روستاهاي دورافتـاده، نبـود انگیـزه    
کافی در افراد محلی و بومی براي اشتغال و فعالیت در 
واحدها به علت پایین بودن دستمزدها اشاره نمـوده و  
واردات بی رویه از کشورهاي توسـعه یافتـه را عامـل    

ي تولیدات محلی مهمی در تقاضاي اندك مشتریان برا
دانست که سبب رکـود و تعطیلـی واحـدها و صـنایع     

 هـا روستایی شده است. همان طور که نتایج پـژوهش 
نشان داد در مورد مسائل و مشکالت واحدها و صنایع 
روستایی و دالیل رکود آنها تا حدودي اجماع و توافق 
وجود دارد اما اصغري لفمجانی و همکاران مشـکالت  

هـا و  ا را تنها عدم حمایـت سـازمان  اصلی این واحده
مسئوالن ذکر نمودند و معتقدند که اگر مسئوالن حامی 
آنها باشند می توانند با تدابیر و اقدامات مناسب و بـه  
هنگــام تمــامی خــرده مســائل و مشــکالت صــنایع و 

(اصغري لفمجانی  واحدهاي روستایی را مرتفع سازند
  ).1391 و همکاران،

هنگ استان همدان نیز وجود در شهرستان کبودر آ  
مشکالت فراوان سبب عدم بهره وري مناسب از ایـن  

هـاي نسـبی   هـا و مزیـت  پتانسـیل شده است،  صنایع 
هنــگ حــاکی از وجــود راموجــود در شهرســتان کبود

هـاي  هـاي گسـترش صـنایع تبـدیلی در محـیط     زمینه
 36104در این باره باید گفت سـاالنه   است. روستایی

محصوالت زراعی  تن 428290اغی و محصوالت ب تن
شـاورزي  ک (سازمان جهاد شوددر این بخش تولید می

از ایـن   واحـد  79) و بـا اینکـه   1393 استان همـدان، 
کـه از   صنایع در شهرستان کبودراهنگ فعالیـت دارنـد  
غـذایی  این میان واحدهاي فـرآوري و تولیـد صـنایع    

 واحد و سایر واحدهاي دیگر و 50به تعداد  روستایی
سهم در خور توجهی را در  نفر 1098ظرفیت اشتغال 

توانـد داشـته   توسعه کشاورزي و اقتصادي منطقـه مـی  
عمل آمـده، ایـن   . طی مشاهدات و بازدیدهاي بهباشد

گونه واحدها با وضعیت نامناسب و با کمتر از ظرفیت 
دار و مـریض در  صورت کجاسمی و با مشقت زیاد به

اي در لبد کـه جـان تـازه   طمیباشند و حال فعالیت می
صنایع فراوري محصوالت کشـاورزي ایـن شهرسـتان    
دمیده شود، بـراي ایـن منظـور اولـین گـام شناسـایی       

باشد تا با رونق هاي این صنایع میمشکالت و عارضه
آنها بتوان ارزش افزوده محصوالت کشاورزي را براي 
کشاورزي به بار آورد و از خـام فروشـی محصـوالت    

ي شود، این کار باعث توسعه کارآفرینی، آنان جلوگیر
ــراي    ــزون ب ــد روز اف ــدار  و درآم ــتغال پای ایجــاد اش
کشاورزان  می گردد و در نهایت توسعه کشـاورزي و  
روستایی را در بر خواهد داشـت، لـذا هـدف از ایـن     
پژوهش مسأله شناسی صنایع غذایی تبدیلی روستایی 

سـب  شهرستان کبودراهنگ و ارائه ي راهکارهـاي منا 
  .باشدجهت پایداري این صنایع می

  
  روش تحقیق

این مطالعه از نظر پارادایم، کیفی، از لحاظ هـدف،    
کاربردي و از لحـاظ میـزان نظـارت و درجـه کنتـرل      
متغیرها، میدانی  و به روش تئوري بنیانی بود. جامعـه  
مورد مطالعه این تحقیق شامل صاحبان صنایع غـذایی  

کبودرآهنگ استان همـدان  تبدیلی  روستایی شهرستان 
نام واحدها و  1واحد بودند که در جدول  79به تعداد 

مطلعـان کلیـدي از میـان     تعداد آنها ارایه شده است.
مالکان صنایع غذایی تبـدیلی روسـتایی شهرسـتان    

ها تا زمان کبودراهنگ انتخاب شدند. گزینش نمونه
عنـوان اسـتاندارد   کـه بـه   رسیدن به اشباع تئوریـک 

هـاي کیفـی   گیـري در پـژوهش  پایان نمونـه طالیی 
رفته اسـت (رنجبـر و همکـاران،    مورد تأکید قرار گ

از انجــام  پــس ترتیــببــدین )، ادامــه یافــت.1391
نفر از صاحبان صنایع کـه بـه روش    17مصاحبه با 

ساعت بـه   40گلوله برفی انتخاب شدند و بیش از 
ــد.   ــباع تئوریــک حاصــل گردی ــد، اش طــول انجامی
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نیمه سـاختارمند   ها از طریق مصاحبههگردآوري داد
بـرداري و  انفرادي، بحث گروهی متمرکز، یادداشت

  ضبط صدا انجام گرفت.

  
  کارگاهی شهرستان کبودراهنگ –تبدیلیتعداد صنایع غذایی -1جدول 

  تعداد  صنایع غذایی نام کارگاه  ردیف
  30  تولیدي شوریجات و ترشیجات  1
  5  بندي میوه و سیزیجاتبسته  2
  17  بندي سیب زمینیسورت و بسته  3
  11  تولیدي شیره انگور  4
  5  بندي حبوباتبسته  5
  6  آوري شیر و ماست بنديایستگاه جمع  6
  5  بندي و تولید عسلبسته  7

  79  جمع  
  )1395منبع: (سازمان جهادکشاورزي استان همدان، 

    
  ي تحقیقهایافته

نعت صـ : ي فردي و حرفه اي پاسـخگویان هاویژگی
هاي تحقیق را تشـکیل  گران تبدیلی روستایی که نمونه

دادند بیشتر در حوزه ترشیجات و شوریجات فعالیـت  
واحد تولیدي)، اما در زمینـه بسـته بنـدي     10داشتند (

میوه و تهیه شیره انگور هر کدام یک  واحـد تولیـدي   
مورد مطالعه قرار گرفت. در زمینه بسـته بنـدي سـیب    

ــ  ــد تولی ــی دو واح ــدي  زمین ــته بن ــه بس دي و در زمین
 17حبوبات سه واحد مورد مطالعه قرار گرفت( جمعأ 

واحد تولیدي). همه واحدهاي مورد مطالعه با کمتر از 
نفر پرسنل فعالیت داشـتند، لـذا جـزء واحـدهاي      10

شوند. سن بیشـتر مالکـان   تولیدي خرد دسته بندي می
ــین   ــدها ب ــن واح ــا  31ای ــود ( 40ت ــال ب ــر)،  9س نف

 6ت آنان بیشتر لیسانس و دیپلم بود. همچنین تحصیال
سال سابقه کار بودنـد، نکتـه    16واحد داراي بیشتر از 

دیگر این بود که نیـروي کـار همـه واحـدهاي مـورد      
مطاله بومی بودند و هیچکدام نیروي کـار غیـر بـومی    
نداشتند. بیشتر محصول تولیدي این واحدها در سـطح  

 8/58ید (رسـ شـد و بـه فـروش مـی    کشور پخش می
ــد). از  ــی    17درص ــورد بررس ــد م ــد در  9واح واح

واحـد   8هاي آموزشی شرکت نکـرده بودنـد و   کارگاه
هـاي آموزشـی ماننـد    دیگر بیان داشتند که در کارگـاه 

ــرکت    ــذایی ش ــوالت غ ــداري محص ــوه نگه دوره نح
هاي پژوهش بیـان  مورد از نمونه 13اند. همچنین کرده

کـار خـود وام    انـدازي کسـب و  داشتند کـه بـراي راه  
مـورد، نمونـه    17انـد. در ایـن راسـتا از    دریافت کرده

مـورد   4مورد به صورت واحد تولیـدي و   13تحقیق، 
  به صورت مشاغل خانگی فعالیت داشتند. 

مسـأله شناســی صـنایع غــذایی تبـدیلی روســتایی    
هـا ابتـدا   به منظور تحلیـل داده : شهرستان کبودراهنگ

هاي میـدانی و  دداشتهاي ضبط شده، یاتمامی مکالمه
ها به متون نوشتاري تبدیل شـدند. در مرحلـه   مصاحبه

هاي بعد با استفاده از استراتژي جمله به جمله، عبارت
مهم و مرتبط با موضوع پژوهش مشـخص شـدند. در   
پایان این مرحله به نظر رسید که این مفـاهیم کلیـدي   

ي پـیش روي صـنایع غـذایی تبـدیلی را در     هاعارضه
ختلف پوشش داده و نیازي به مراجعه بعدي به ابعاد م
ي مورد مطالعه وجـود نـدارد بـه بیـان دیگـر      هانمونه

در این مرحلـه مـورد تأییـد قـرار      هااعتبار درونی داده
کد بـود کـه    32گرفت. خروجی مرحله کدگذاري باز 
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در مرحله کدگذاري محوري مفاهیم مشـابه در قالـب   
اري محـوري،  کدهاي یکسان کدبندي شدند. در کدگذ

ــته  ــدها و دس ــگر ک ــه پژوهش ــاي اولی ــه در ه اي را ک
کدگذاري باز ایجاد شده بود، با موارد مشـابه ادغـام و   

ها را مشخص کردند. در نهایت، ارتباط بین خرده طبقه
طبقاتی با مفاهیم جدیـد شـکل گرفـت. از آنجـا کـه      
مقایسه مداوم از الزامـات کدگـذاري محـوري اسـت،     

یکدیگر مقایسه و آنها را در قالـب   محققان کدها را با
طبقه مربوط بـه   8بندي کردند، در نهایت طبقه گروه 9

کارگاهی بر اسـاس  -هاي صنایع غذایی تبدیلیعارضه
فراوانی اولویت بندي شدند و یـک طبقـه مربـوط بـه     

باشد که پیامدهاي مشکالت پیش روي این واحدها می
ا اشاره شده در ادامه به وضعیت و فرایند رسیدن به آنه

  است.
  

  هاي حاصل از تحلیل مفاهیم استخراج شدهمقوله-2جدول 
  هامقوله  مفاهیم  کد مرتبط

B1  عدم سرمایه کافی براي برطرف کردن نیازهاي کارگاه  

مشکالت اعتباري و 
  مالی

B2  عدم تسهیالت بانکی مناسب (بها ندادن به سند مالکان صنایع  
B3   و ارتباطیهزینه باالي خدمات آموزشی  
B4  باال بودن حق بیمه کارگران  
B5  عدم نقدینگی، براي دسترسی به مواد اولیه  
B6 بدحساب بودن برخی از مشتریان  
B7 عدم در نظر گرفتن سلیقه مشتریان به دلیل عدم توان مالی  

D1  قوانین سخت و دست و پا گیر براي احداث واحدهاي تولیدي  
  ن سخت و دست و پا گیر به منظور توسعه واحدهاي تولیديقوانی  D2 مشکالت قانونی

D3  عدم کارایی برخی قوانین در منطقه؛ مانند قانون تغییر کاربري اراضی  
L1 مشکل ارزش افزوده توسط دولت  

 سازمانی مشکالت

L2  سختگیري اداره محیط زیست جهت توسعه واحدها  
L3  عدم توانایی پرداخت مالیات، به دلیل زیاد  
L4  حق گمرکی زیاد جهت صادرات محصوالت در مرزها  
L5  عدم خرید تضمینی مواد اولیه محصوالت  
L6  عدم حمایت دولت از پرداخت حق بیمه  
E1 عدم وجود بازار مناسب براي فروش محصوالت  

 مشکالت بازاریابی
 

E2 ورهاها و روابط سیاسی نامطلوب با سایر کشمشکل در صادرات به دلیل تحریم  
E3  سنتی بودن بازاریابی  
C1  ها و دالالن سودجووجود واسطه  

  ها و رقبايواسطه
 مجازغیر

C2  تولید تولیدکنندگان زیر زمینی و غیر بهداشتی به عنوان رقیب محصوالت  

C4  کیفیتتخریب بازار محصول و رونق تولید به دلیل وجود تولیدکنندگان غیر بهداشتی و بی  

M1  هاي مورد نیاز و باال بودن هزینه دستمزد کارگرنیروي کار در زمانکم بودن  

 مشکالت مدیریتی
M2 عدم دسترسی به نیروي متخصص در رشته صنایع غذایی در منطقه  
M3  عدم وجود مدیریت مناسب در زمینه الگوي کشت محصوالت کشاورزي  

M4 یع تبدیلی کشاورزيعدم همخوانی مقدار تولید محصوالت خام با نیاز واحد صنا  
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G1 
هاي آموزشی منظم و مورد نیاز هاي الزم به پرسنل (عدم برگزاري دورهعدم آموزش

 مشکالت آموزشی  واحدها) از جمله نگهداري و کنترل مواد غذایی
 

G2 هاي محیط زیستی به پرسنلعدم آموزش  
A1  ها)گاهوجود خشکسالی و آسیب زدن به محصوالت کشاورزي (مواد اولیه کار  

  بالیاي طبیعی
A2  خسارت به محصوالت کشاورزي به دلیل سیل و سرما و تغییرات اقلیم  

O1 عدم رضایت مالکان واحدها از کسب و کار  
پیامد مشکالت پیش 

روي واحدهاي 
 تبدیلی

O2  عدم انگیزه کافی براي ادامه کار   

  
، هزینـه بـر بـودن خـدمات     2با توجه به جـدول    

ی بـراي واحـدها از مشـکالت مـالی     آموزش و ارتباط
است که بر سر راه  آنها قرار دارد، باال بودن حق بیمـه  
کارگران و عدم حمایت دولت از پرداخت حـق بیمـه   
کارگران، عدم نقدینگی واحدها براي خرید بـه موقـع   
مواد اولیه و ارزان قیمـت، بـد حسـاب بـودن برخـی      

در مشتریان و وارد آمدن خسارت مالی بـه واحـدها و   
نهایت عدم در نظر گرفتن سلیقه مشتریان به دلیل عدم 
توان مالی واحدهاي تولیدي که سبب می شود واحـد  
تولیدي نتواند محصـوالت فـرآوري شـده مختلـف و     

  متنوعی را متناسب با سلیقه ي مشتریان تأمین نماید.
 -، مشـخص شـد کـه طبقـه دولتـی     2طبق جدول   

وده محصوالت هاي ارزش افزسازمانی شامل زیر طبقه
توسط دولت، سختگیري اداره محـیط زیسـت جهـت    
توسـعه واحــدها در صــورتی کــه واحــدها هیچگونــه  
آلودگی زیست محیطی ندارند، باال بودن مقدار مالیات 
پرداختی توسـط واحـدها، بـاال بـودم پرداخـت حـق       
گمرکی محصوالت به منظور صادرات و عـدم خریـد   

باعـث   تضمینی مواد اولیـه توسـط دولـت اسـت کـه     
آشفتگی بازار و ضرر و زیـان واحـدهاي تولیـدي بـه     
منظور خرید مواد اولیه شده است، عدم حمایت دولت 
از پرداخت حق بیمه کـارگران نیـز باعـث مشـکالتی     
براي واحدهاي تولیدي شـده اسـت. از سـوي دیگـر،     
مشکالت بازار و بازاریابی که شامل عدم وجود بـازار  

کل در صـادرات  مناسب براي فروش محصوالت، مش
 ها و سنتی بودنبه دلیل روابط سیاسی و وجود تحریم
ــی   ــدي م ــدهاي تولی ــابی واح ــر بازاری ــد، از دیگ  باش

  مشکالت صنایع تبدیلی روستایی است.  
طبقه موانـع قـانونی واحـدهاي تبـدیلی از دیگـر        

اسـت. در ایـن   صنایع غذایی تبدیلی روستایی مساثل 
هـاي  اراضـی زمـین  زمینه می توان گفت: تغییرکاربري 

غیرقابل کشت و لزوماً بی ارزش و یا تغییرکاربري که 
هیچ ضرري به محیط زیسـت هـم حتـی نخواهـد زد.     
قــوانین بــراي اراضــی مســتعد قابــل کشــت و بســیار 
مطلوب که در نقاط مختلف کالن شهرها مثـل تهـران   

باشد در منطقه کبودرآهنگ اصالً کارایی ندارد ولی می
شود که این خود باعث انصـراف و  به اجرا گذاشته می

گـذار در منطقـه   گذاري و جـذب سـرمایه  عدم سرمایه
گردیده و باعث عدم توسعه و رونق اینگونـه واحـدها   

  شده است. 
هــا و دالالن ســودجو، وجــود   وجــود واســطه   

تولیدکنندگان غیر بهداشتی و زیرزمینی که بـا فـروش   
محصــوالت تولیــدي خــود بــا قیمــت پــایین، رقیــب 

انـد،  الت تولیدي واحدهاي صنایع تبدیلی شدهمحصو
همچنین تولید این واحـدهاي غیرمجـاز کـه بـه دلیـل      
پایین بودن کیفیت و غیر بهداشـتی بـودن، در فـروش    
محصوالت تولیدي این واحدهاي صنایع تبدیلی مجاز 
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اند، مسایل عمده اي را  این صـنایع  تأثیر منفی گذاشته
  اند.به وجود آورده

هاي صنایع تبـدیلی ، طبقـه   یگر عارضهاز موارد د  
مشکالت نیروي انسانی و مدیریتی است که داراي سه 

ي باال بودن هزینه دستمزد کارگر در زمـان  هازیر طبقه
هــا،  عــدم دسترســی بــه نیــروي مــورد نیــاز شــرکت

متخصص در رشته صـنایع غـذایی در منطقـه و عـدم     
ــت    ــوي کش ــه الگ ــب در زمین ــدیریت مناس ــود م وج

کشاورزي و عدم همخـوانی مقـدار تولیـد    محصوالت 
محصوالت خام با نیاز واحد صنایع تبدیلی کشاورزي 
است. در منطقه کبودرآهنگ نیـروي متخصـص داراي   
ــذایی در     ــواد غ ــته م ــگاهی در رش ــیالت دانش تحص

باشد و خـارج از شهرسـتان و   شهرستان بسیار کم می
استان هم با حقـوق پـایین حاضـر بـه همکـاري  بـا       

باشند و می توان گفت در زمینـه  غذایی نمیواحدهاي 
نیروي متخصص در منطقه محدودیت وجـود دارد. در  
مورد عدم همخوانی مقدار تولید محصـوالت خـام بـا    

می توان گفت کـه   نیاز واحد صنایع تبدیلی کشاورزي
نبود محصـوالت خـام و مـواد اولیـه و خـالی مانـدن       
ظرفیت تولید واحد مانند واحدهاي لبنی به دلیل نبـود  
شیرخام موردنیاز با ظرفیت کم و یا گاهی بـا تعطیلـی   
مواجه گردیده است. در برخی مـوارد صـدور مجـوز    

باشـد و در برخـی از مـوارد نیـز     بیش از مواد خام می
لیدي  بـیش ظرفیـت واحـدهاي فـرآوري     مواد خام تو

  باشد. می
هاي الزم به پرسنل (عـدم  ، عدم آموزشهابر پایه یافته

ــاز)  برگــزاري دوره ــورد نی ــنظم و م هــاي آموزشــی م
واحدها، از جمله نگهـداري و کنتـرل مـواد غـذایی و     

هاي زیست محیطی به پرسـنل بـه جـاي    عدم آموزش
ــ ســختگیري ــراي توس عه هــاي اداره محــیط زیســت ب

. واحدها،  در طبقه مشـکالت آموزشـی قـرار گرفتنـد    
هـاي  طبقه مشکالت طبیعی نیز از جمله دیگر عارضـه 

پیش روي واحدهاي تبدیلی بود که ایـن طبقـه داراي   
ــه     ــارت ب ــالی و خس ــود خشکس ــه وج ــر طبق دو زی
محصوالت کشاورزي به دلیل سیل و سرما و تغییرات 

ان کم باشـد  اقلیم بود. به این صورت که اگر سالی بار
و یا سرما و سـیل بـی مـوقعی بـه وجـود آیـد، روي       
کشاورزي و مواد خام اولیه مورد نیـاز واحـدها تـأثیر    

  منفی خواهد داشت. 
کارگـاهی  –هاي پیش روي صـنایع تبـدیلی  عارضه  

باعث به وجود آمدن پیامدهایی براي این واحدها شده 
اي جداگانـه بـا عنـوان پیامـدهاي     است کـه در طبقـه  

بندي شده که شامل دو هاي صنایع تبدیلی طبقهعارضه
زیر طبقه عدم رضایت مالکان واحدها از کسب و کار 
خود و عدم انگیزه کافی براي ادامه کـار مالکـان ایـن    

  واحدها است.
شناسایی راهکارهایی براي بهبود وضـعیت موجـود    -

  صنایع غذایی تبدیلی روستایی شهرستان کبودراهنگ
ها، مفاهیم مرور متن مصاحبهدر این بخش پس از   

مرتبط با راهکارهاي بهبـود وضـعیت صـنایع غـذایی     
تبدیلی، از دیدگاه مالکـان صـنایع تبـدیلی، اسـتخراج     

  اند.ارائه شده 3 گردید که در جدول
شـود،  طور که در جـدول بـاال مشـاهده مـی    همان  

راهکار براي بهبود  15مالکان واحدهاي صنایع تبدیلی 
اند که تأکیـد بیشـتر آنهـا بـر     ئه دادهواحدهاي خود ارا

روي تجدیـدنظر بـر قـوانین دسـت و پـاگیر هماننــد:      
ــات از واحــدهاي   ــوانین اخــذ مالی تجدیــد نظــر در ق
تولیدي کوچک، دادن مجوز جهت حفر چاه به منظور 

هـاي نیـروي کـار بـراي     تأمین آب، کاهش حق بیمـه 
مالکان)، حمایت دولت جهت ارائه تسهیالت بـا بهـره   

هاي مختلف به منظور ارائه ن و برگزاري نمایشگاهپایی
محصــوالت تولیــدي واحــدها از جملــه راهکارهــاي  

  اساسی مالکان صنایع تبدیلی مواد غذایی بودند.
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  راهکارهاي بهبود وضعیت موجود صنایع غذایی تبدیلی  -3جدول 
 راهکارها مسایل مربوطه

 فعالیت واحدهاي غیر قانونی و بدون مجوزسروسامان دادن به  و رقباي غیر مجاز هاواسطه

 سازمانی

 تجدید نظر در پرداخت حق بیمه کارگران توسط دولت

  هاي نیروي کار براي مالکان واحدهاي تولیديکاهش حق بیمه
  کاهش ارزش افزوده مواد غذایی تولیدي به منظور مدنظر قرار دادن سلیقه

ات، با تولید خـالص و درآمـد خـالص واحـدها بـه جـاي       تجدید نظر در مالیات، به صورت اخذ مالی
  ها و هزینه صورت گرفتهتسهیالت دریافتی از بانک
شود که قیمت تمام شده محصول کاهش یابد و این موضوع سبب جلب نظر مصرف کنندگان باعث می

  گردد که تمایل به خرید محصول با قیمت پایین را دارندمصرف کنندگان می

 قانونی
 نظر در قوانین و مقررات دست و پا گیر به منظور ایجاد صنایع تبدیلی تجدید 

  کاهش میزان آب برداشتی واحدهاي زراعی و تخصیص آن به واحدهاي تولیدي که نیاز به آب دارند

 اعتباري و مالی

ارائه تسهیالت ارزان قیمت و به موقع به واحدهاي تولیدي به منظور برطرف کردن مشکالت خود از 
 مله خرید مواد اولیه و توسعه واحدهاي خود ج

  ها با اسناد واحدهاي تولیدي به جاي ضامنارائه تسهیالت از طرف بانک
 جلوگیري از فعالیت دالالن با ارائه تسهیالت به واحدها

 بازاریابی

یدي هاي مختلف در سطح شهرستان و استان و کشور به منظور ارائه محصوالت تولبرگزاري نمایشگاه
 هاواحدها در نمایشگاه

 تسهیل قانون صادرات محصوالت تولیدي توسط دولت
 برقراري رابطه سیاسی مطلوب با کشورهاي همسایه به منظور اجازه صادرات و ورود تجار

 هاي آموزشی مختلف توسط مدیریت ترویج سازمان جهاد کشاورزيبرگزاري دوره آموزشی

  هاي تحقیقمنبع: یافته
  

  گیريجهنتی
ایجــاد و گســترش صــنایع در روســتاها و ایجــاد    

جانبه به عنـوان مکمـل و پشـتیبان    جریان تولیدي همه
ــث   ــاورزي باع ــش کش ــعه بخ ــب و توس ــاي کس فض

در مناطق ، افزایش رفاه و  کاهش مهاجرت  کارآفرینی
ي اخیـر  هـا روستایی می شود. امـا متأسـفانه در سـال   
ه کـه انتظـار   مشاهده شده است که این صنایع آن گون

می رفت در رونق و توسعه مناطق روستایی مؤثر نبوده 
و با مسـائل و مشـکالت فراوانـی روبـرو هسـتند بـه       
طوري که صنایع غذایی تبدیلی شهرستان کبودرآهنگ 
استان همدان نیز از این مشکالت مستثنی نبوده است، 
لذا در این پژوهش کیفی به عارضه یابی این صنایع از 

آنهـا و ارائـه ي راهکارهـاي کـاربردي     دید صـاحبان  
  پرداخته شد. هاجهت رفع عارضه

همان طور که در نتایج نیز ارائه شد، یکی از مهمترین 
هاي تحقیق به آن تأکید زیادي داشتند، مسائل که نمونه

کمبـود  مشکل مالی و عدم نقدینگی این واحدها بـود.  
 باال بـودن حـق بیمـه   نقدینگی، باال بودن سود بانکی، 

کارگران، عدم حمایت دولت از پرداخـت حـق بیمـه    
و عدم سـرمایه کـافی   نبود تسهیالت خاص کارگران، 

 یتوضـع   هـا به منظور بر طرف کردن نیازهاي واحـد 
غــذایی تبــدیلی روســتایی شهرســتان کنــونی صــنایع 

 کبودراهنگ را با مشکالت جدي روبه رو ساخته است
آهنگ بلکه توان گفت نه تنها در شهرستان کبودر و می

)، 1384همان گونـه کـه مطالعـات قبلـی سـیمزاري (     
)، مرادي و 1394)، بهزاد نسب (1395براري و مدیر (

 Patel)، 1391)، کرمـی و مردانـی (  1394همکـاران ( 

and Chavda  ) 2013( ،Bass )2012( دهـد  نشان می
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ي دیگـر و حتـی صـنایع    هـا و اسـتان  هـا در شهرستان
خارج از کشور نیـز ایـن   تبدیلی موجود در روستاهاي 

و صـنایع   هـا مسائل و مشـکالت سـبب رکـود واحـد    
  روستایی شده است.

از دیگـــر مشـــکالت صـــنایع غـــذایی تبـــدیلی   
کبودراهنــگ کــه در ایــن پــژوهش مشــخص گردیــد  

توان به موانع قانونی دست و پا گیر اشاره کرد  که می
نه تنها بیشتر مالکان واحدها به آن اذعان داشتند بلکـه  

) نیـز ضـمن تأییـد    1394هش مرادي و همکاران (پژو
این موضوع بیان داشت که موانع و مشـکالت قـانونی   
که در توسعه و ایجاد واحدها وجـود دارد سـبب بـی    
انگیزگی بسیاري از مالکان براي ادامه ي فعالیت شـده  

ــت.  ــررات  اس ــوانین و مق ــع ق ــبوض ــتر و  مناس بس
را تسهیل اقتصادي  فعالیت و رقابت در عرصه  شرایط

شـود،   کار گرفتـه   نادرستی به  و اگر به کندو مهیا می
ي هـا بـر سـر راه فعالیـت     یعنـوان مـانع    تواند بهمی

سـازمانی نیـز از    -مشکل دولتـی عمل کند.   اقتصادي
 -هاي پیش روي صنایع  غذایی تبـدیلی جمله عارضه

کارگاهی بود که اکثر مالکان این صـنایع بـه آن تأکیـد    
و  هاد. در این زمینه توان به اخذ مالیات از واحدداشتن

صنایع اشاره نمود کـه امـروزه  بـه دغدغـه و مشـکل      
اصلی بسیاري از مالکان تبدیل شده است. در بسیاري 
از مطالعات دیگر بـه مشـکل نیـز اشـاره شـده اسـت       

؛ لفمجانی 1384 ،؛ سیمزاري1394(مرادي و همکاران، 
  .)Bass, 2012؛ 1391 ،کارانو هم
مشکل در وضعیت بازار و بازاریابی نیـز از جملـه     

روي واحـدهاي صـنایع غـذایی تبـدیلی     مسایل پـیش 
بودند. با مقایسه نتایج این پژوهش با مطالعات مـرادي  

 Kazungu & Tang Guuroh)، 1394و همکــاران (
(2014) ،Patel & Chavda 2013)( توان گفت اگر می

راهم نمـودن  دولت در زمینه ي فروش محصوالت و ف
بستر و زمینه ي الزم جهت فروش محصـوالت  ایـن   
واحدها را حمایت ننماید توسعه فعالیـت واحـدها بـا    

تولیــد مشــکالت اساســی مواجــه خواهــد شــد زیــرا 
واحدهاي صنایع غذایی اغلب به شیوه سنتی  گانکنند

و نیاز ذائقه مصرف کنندگان  پیش رفته و در خصوص
نمی کنند. مشکل نیروي  بازار مطالعه و تحقیق چندانی

هایی واحـدهاي  انسانی و مدیریتی نیز از دیگر عارضه
هـاي تحقیـق  همـان    صنایع غذایی تبدیلی بود. نمونه

)، کرمـی و مردانـی   1394طور که مرادي و همکاران (
)1391 ،( Kazungu & Tang Guuroh 2014) ،(Patel 

& Chavda 2013)(    ،نیز در این مـورد اذعـان داشـتند 
ي متخصص در زمینه صنایع غذایی در منطقه کـم  نیرو

است. همچنین آنها بیان داشتند که با توجـه بـه گـران    
بودن حق بیمه کارگري، آنها مجبور هستند که نیـروي  
ــد، لــذا ایــن امــر   ــه صــورت روزمــزد بگیرن کــار را ب
مشکالتی را براي آنان بـه وجـود آورده اسـت، چـون     

شـوند و در  مـی  برخی مواقع با نبود نیروي کار مواجه
مواردي، نیروي روزمزد دلسوزي نیروي دائمی را براي 

  آنها ندارد.  
هاي مناسب، یکی دیگر از مسایلی مشکل عدم آموزش
هاي پژوهش به آن تأکیـد داشـتند   بود که نه تنها نمونه

ــود   )(Patel & Chavda 2013بلکــه  ــدم وج ــز ع نی
ي مناسب و نداشتن تخصص و مهارت الزم هاآموزش

مناسـب ایـن واحـدها و نبـود     سبب عـدم توسـعه   را 
کیفیت مناسب و بازار پسـند در محصـوالت تولیـدي    

هاي پژوهش در این مورد بیـان داشـتند   دانستند. نمونه
هاي الزم به پرسـنل (عـدم برگـزاري    که عدم آموزش

هاي آموزشـی مـنظم و مـورد  نیـاز واحـدها) از      دوره
ــدم     ــذایی و ع ــواد غ ــرل م ــداري و کنت ــه نگه  جمل

هاي زیست محیطی به پرسنل به جاي قـوانین  آموزش
سخت و دسـت و پـا گیـر محـیط زیسـت، از جملـه       
نیازهاي آموزشی بود که افراد مورد مطالعه به آن اشاره 

هـاي  هـا ارگـان  داشتند و بیان داشتند که در این زمینـه 
مــرتبط فعالیــت چنــدانی بــراي آمــوزش آنــان انجــام 

بیعی نیز عارضه دیگـري  اند. در نهایت، بالیاي طنداده
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هاي پژوهش به آن اشاره داشتند و همـان  بود که نمونه
) اشـاره  (Kazungu & Tang Guuroh  2014 گونه که

ــد پیامــد ایــن قبیــل مســایل، عــدم رضــایت و   نمودن
انگیزگی مالکان واحدها جهت ادامه فعالیـت خـود   بی
  باشد.می
 

  پیشنهادها
کالت  پـیش  با توجه به اینکه یکی از مهمترین مشـ -

روي صنایع غذایی تبدیلی موانـع قـانونی موجـود    
شود کـه بـازنگري   بود، طبق این نتیجه پیشنهاد می

ثبـات قـوانین،   در قوانین سخت و دست و پا گیر، 
هاي اجرایی در راستاي باالبردن ها و رویهنامهآیین

سـازي  شـفاف  ،صـنایع غـذایی  ریزي قدرت برنامه
اندازي یا توسعه صنایع اهبه منظور رقوانین مالیاتی 

  تبدیلی روستایی، مورد نظر قرار گیرد. 
ــت    - ــدم پرداخ ــود و ع ــاري ب ــالی و اعتب ــکل م مش

ــن    ــه ای ــز از جمل ــن واحــدها نی ــه ای تســهیالت ب
و موسسـات   هـا بانکمشکالت بود، لذا الزم است 

اعتباري غیربانکی با احساس مسـئولیت و اهتمـام   
قش و رسالت ي دولت، نهاعالی، همگام با سیاست

خویش را به نحو شایسته بـه انجـام رسـانده و بـا     
بهره گیري بهینـه و هـدایت صـحیح منـابع مـالی      

صـنایع غـذایی   موجود، بسـترهاي خـارج نمـودن    
  . از رکود را فراهم نمایندتبدیلی 

نتایج تحقیق نشان داد کـه از  مشـکالت دیگـر ایـن     -
ها، وجود تولیدکنندگان غیر مجاز اسـت، بـا   کارگاه

توجه بـه اینکـه ایـن صـنایع نیـاز بـه تکنولـوژي        
هاي شوریجات و پیشرفته اي ندارد (همانند کارگاه

ترشیجات)، تولیدکنندگان غیر مجاز زیادي در این 
کنند که بر بازار این محصوالت ها فعالیت میزمینه

شود کـه ایـن   گذارند، لذا پیشنهاد میتأثیر منفی می
ـ  گونه واحدها  ارتقـاي   جهـت  ارا تعطیل کـرد و ی

کیفیت تولید محصوالت بـه آنـان کمـک کـرد تـا      

فعالیـت دریافـت    شرایط الزم جهت اخـذ مجـوز  
در عرصـه   زیرا تولید واحدهاي غیرمجـاز   .نمایند

بــه  ســالمت مصــرف کننــدگان راصــنایع غــذایی 
   .مخاطره خواهد انداخت

هاي الزم به پرسنل از دیگر نتایج تحقیق عدم آموزش-
ختلف، مانند سواد زیسـت محیطـی   هاي مدر زمینه

در راستاي توسعه و  هابود، به طوري که این واحد
گسترش صنایع خود به حریم محیط زیست احترام 
نمی گذارند باعـث آلـودگی و مشـکالت زیسـت     
محیطی فراوانی می شوند، بنابراین در ایـن زمینـه   

هاي آموزشی مختلف براي مالکان برگزاري کالس
هــایی همچــون زیســت مینــهو پرســنل آنهــا در ز

ــذایی و ...   ــواد غ ــرل م ــداري و کنت محیطــی، نگه
  رسد. ضروري به نظر می

با توجه به اینکـه یکـی از نتـایج پـژوهش، مشـکل      -
مالکان این واحدها در پرداخت حق بیمه کارگري 
بود و اینکه آنها مجبور بودنـد از کارگـان روزمـزد    

نـد  استفاده کنند که خود پیامـدهاي دیگـري را مان  
عدم دلسوزي کارگر براي کارگاه بود، لذا پیشـنهاد  

شود، دولت مساعدت الزم را در پرداخت حـق  می
بیمــه کــاري توســط مالکــان واحــدهاي کوچــک  
روستایی، با پرداخت یارانه به آنها به مالکان داشته 

  باشد.
بازاریابی و فروش محصـوالت از مشـکالت دیگـر     -

هـاي  مایشـگاه واحدها بود، بنابراین بـا برگـزاري ن  
مختلــف بــه منظــور عرضــه محصــوالت تولیــدي 

تـوان  کارگاهی روسـتایی مـی   –واحدهاي تبدیلی 
همچنـین  . بخشی از این مشـکل را برطـرف کـرد   

ایجاد تنوع در محصوالت از طریق صنایع تبـدیلی  
قدرت پاسخگویی بـازار بـه مصـرف کننـدگان بـا      

ي مختلف را افزایش داده و به این ترتیب هاسلیقه
واد غـذایی  رفتن میزان صـادرات در مـ   جب باالمو

از سوي دیگر بـا کـاهش حـق گمرکـی      .می شود
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ــک،    ــدهاي کوچ ــن واح ــدي ای ــوالت تولی محص
  .صادرات این محصوالت را تسهیل کنند
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Abstract 

The development of Rural Food-Processing Industries can play an important and 
constructive role in increasing the income and promoting the livelihood of the villagers as the 
main contributors to food production and organizing the economic situation of the villages. 
These industries are very important solutions to balance and respond to challenges such as 
poverty and low income, urban and rural imbalances, low-income agriculture, migration, labor 
supply and food security, but they are facing with problems that have not been able to develop 
in terms of production, rural entrepreneurship and employment. This research was carried out 
with the aim of problems Identification of Rural Food-Processing Industries in Kaboudarahang 
Township of Hamadan province. The study population consisted of 79 units of rural food 
processing industries in kaboodarang County, Hamadan province that using purposeful 
sampling method and snowball technique. Data collection techniques were semi-structured 
interview. Based on the data analysis, the studied Food-Processing Industries had numerous 
problems in financial and credit, legal, organizational, marketing, educational, managerial 
aspects. The other major problems were the existence of speculators and unauthorized 
competitors and natural disasters. Finally, suggestions were given by unit owners about the 
problems. 
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