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Abstract  

Objectives: The major aim of this study was to determine the effective driving factors on the development of 

agricultural conversion and complementary industries. 

  

Materials and Methods: In this study, the structural-interpretive modeling method was used. This research 

applied a descriptive-survey in terms of data collection. Data collection tool was a researcher-made 

questionnaire with a matrix nature. The statistical population of the study included 29 managers of conversion 

and complementary industries. In order to collect information through purposive sampling, 15 managers of 

relevant industry units were interviewed, which based on theoretical saturation, the data collection process was 

stopped.  

 

Results: According to MICMAC analysis, self-governing factors with low dependence and low influence 

power included: supportive policy, R&D support, special and preferential support and subsidies, market 

organizing and marketing. Also, dependent factors with high dependence and low influence power included 

institutional support and rural development orientations. Institutional support and rural development 

orientations due to their nature have a great influence on other factors and are somehow subject to other 

independent factors in industries. Other independent factors with high influence and low dependence included 

banking system support, existence of plans, scheme, decisions and long-term actions instead of transitory 

behaviors. 

 

Conclusion: Based on the independent components: banking system support and the existence of long-term 

program, plan, decision and actions which were determined the key factors for the development of conversion 

and complementary industries. It is suggested that the necessary financial resources including facilities, credits, 

subsidies. be allocated to the conversion and complementary industries, as well as to some financial incentives 

such as: low interest rates, increasing the breathing period of credit use, provide export incentive subsidies. 

Regarding the necessity of implementing programs, plans and projects related to conversion and 

complementary industries, it is suggested to be predicted and implemented in three formats: short-term, 

medium-term and long-term plans, all of which have a single strategy for the development of conversion and 

complementary industries.  
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ازنظر هدف کاربردی، این پژوهش تفسیری استفاده شد.  -سازی ساختاریحاضر از روش مدل تحقیق در ها:مواد و روش

ساخته با ماهیت ماتریسی نامه محققبزار گردآوری اطلاعات، پرسشبود و اپیمایشی  -توصیفی از نظر گردآوری اطلاعات
نفر از مدیران واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بودند. برای گردآوری اطلاعات از طریق  22تحقیق شامل آماری . جامعهبود
نفر از مدیران واحدهای صنایع مربوطه گردید، که براساس رسیدن به اشباع  01گیری هدفمند، اقدام به مصاحبه با نمونه

 ها متوقف گردید. آوری دادهتئوریک، روند جمع
 

های حمایتی، سیاستشامل: وابستگی و قدرت نفوذ کم با میزان های خودگردان عامل مکل میکتحلی بر اساس ها:یافته
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های توسعه روستایی گیریهای نهادی و جهتشامل: حمایتهای وابسته با میزان وابستگی بالا و قدرت نفوذ کم عامل

دلیل ماهیت خود، تاثیرپذیری زیادی از دیگر عوامل دارد و های توسعه روستایی بهگیریهای نهادی و جهتبودند. حمایت
تگی و وابس های مستقل با قدرت نفوذ بالانوعی تابع عوامل مستقل دیگری است که در صنایع هستند. دسته دیگر عاملبه

  جای رفتارهای مقطعی بودند.های نظام بانکی، وجود برنامه، طرح، تصمیم و اقدامات بلندمدت بهکم شامل: حمایت
 

طرح، تصمیم و اقدامات بلندمدت و  وجود برنامهو  های نظام بانکیحمایت: عاملهای های مستقلمولفهبر اساس  گیری:نتیجه
گردد، می پیشنهادتعیین شدند. های کلیدی برای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی عامل،که به عنوان جای رفتارهای مقطعیبه
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 مقدمه

درصد  83تا  ۰3در کشوورهای توسعه یافته حدود 
که این شووووند. درحالیتولیدات کشووواورزی فرآوری می

رسوود. ضایعات درصوود می 03رقم در کشوور ما به زیر 
درصد  03الی  21محصولات کشاورزی در ایران حدود 

میلیارد  1ارزش اقتصووادی آن معادل وشووود برآورد می
در صووورت کنترل باشوود. این میزان ضووایعات دلار می

میلیون نفر را توویمین نمووایوود. این در  23توانوود اووذای می
درصد از جمعیت کل کشور  03الی 21شرایطی است که 

هووا از نظر میزان مصووورف انرژی، پروتئین و ویتووامین
های درصووود آنان دچار کمبود 03پذیر بوده و آسووویوب

ای هسوتند و از بیماری ها و عوار  ناشی شودید تذذیه
برند. )شعبانعلی فمی و محمد زاده تذذیه رنج میاز سوء 
میلیون 033بخش کشوواورزی از در  (.2300 ینصوورآباد

میلیون تن هدر  03تن محصوووول تولید شوووده، نزدیک به 
الی  21بار در بخش میوه و ترهکوه این آموارهوا رود، می
و در  درصد 03، در برنج درصد  03، در نان درصود 03

شوووند )سازمان به ضوایعات تبدیل می درصود 21خرما 
بخش کشوواورزی یکی از  .( 2323 خواروبار کشوواورزی

های مهم و توانای اقتصوووادی کشوووور اسوووت که بخش
از تولید ناخالص داخلی،  درصووود 08کننده حدوداً  تیمین
 درصد 83از اشوتذال و تیمین اذای بیش از  درصود 21

ن لزوم دهد، بنابرایپوشووش می 0033جامعه را در سووال 
توان و امکووانووات جهووت افزایش کووارگیری تمووامی بووه

های تولیدی این بخش و حمایت از تولیدکنندگان فعوالیت
تر احسووواس های تولید، بیشها در کانونو ماندگاری آن

 (.  2320 )صندوق بیمه کشاورزیشود می

 های کوچکصنایع تبدیلی و تکمیلی در قالب کارگاه
بندی مناطق براساس ظرفیت محصولات باای و و قطب

گیری از صنایع کشاورزی، بهترین روش در بهره
صنایع نقش بسیار مهمی در این  شود.محسوب می

توسعه شهرها دارند و هر روستا در صورت داشتن 
رمایه صنایع مذکور در واحدهای کوچک مقیاس با س

اندک و تقویت آن، باعث ایجاد اشتذال برای جوانان و 
شود، ضمناً شاهد ها به شهر میعدم مهاجرت آن

مهاجرت معکوس مردم از شهرها به روستا برای 

 لیدلدر کشور ما به اشتذال و درآمد خواهیم بود.
 یحضور در بازارها ،یجهان اتیو مقتض طیشرا
در  یلیمتک وی لیتبد عیتوسعه صنا ،یالمللنیو ب یامنطقه

 شودیم تریروز به روز ضرور یبخش کشاورز
قانون  08در ماده  کهیطور(، به233۰و همکاران  ی)نور

ز ا تیبر حما زیبرنامه پنج ساله چهارم توسعه کشور ن
 دیتاک یبخش کشاورز یلیو تکم یلیتبد عیگسترش صنا

و  یلیتبد عیدر صنا یگذارهیسرما ن،یشده است. بنابرا
 یروین یریکارگو به یشذل یهافرصت جادیابا  یلیتکم

 آموزش یبه همراه ارتقا یکار مازاد در بخش کشاورز
توسعه  یمناسب برا ییهانهیها، زمسطح مهارت و

)کارشناسان و  آورندیفراهم م ییمناطق روستا
  (.230۰همکاران 
 از یکی روستاها در تبدیلی صنایع ایجاد

 و صنعت بخش دو بین ارتباطات سودمندترین
 دائمی هایبیکاری میزان صنایع از این است، کشاورزی

 چنینهم کاهد،می روستایی مناطق در فصلی و

را  روستایی مناطق توسعه جهت مناسب هایزمینه
 روستایی، تولیدات افزایش به و آوردمی فراهم

 نیازهای تیمین شذلی، هایفرصت ایجاد وری،بهره

 کاهش و های اقتصادیبخش دیگر با پیوند اساسی،

 گونه اینو  شد خواهد منجر ایمنطقه هاینابرابری

 و شدنصنعتی استراتژی نیازتواند پیشمی صنایع
 مرادی موفار ) باشد کشور در اذایی امنیت تیمین کننده

 تکمیلی و تبدیلی صنایع توسعه و ایجاد .(2302

 از جلوگیری برای مناسب راهکاری تواندمی کشاورزی

 کشاورزی محصولات افزودهافزایش ارزش و ضایعات

 افزایش باعث توانندمی زاییاشتذال طریق از و باشد

 حسینی و همکاران)ند وش هامهاجرت کاهش و آمددر
 و صنعتی هایکمبود فعالیت یا فقداناز آنجاکه (. 2302
 درون از برخاسته خدماتی هایفعالیت بودن راکد

 از کسب درآمد، جهت کشاورزی بخش به اتکا و روستا

است.  کشور روستایی اقتصاد اصلی هایمشخصه
 تواندمی روستایی نواحی در صنعت بخش کردن فعال

 اقتصاد و شده نیز خدمات بخش کردن موجب فعال

 تا آنجاکه نماید تازه هایقابلیت واجد را روستایی
 تحلیل پرداختن به روستایی توسعه در امروزه
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 دارد مهمی جایگاه جذرافیایی فضاهای اقتصادی
  .(2300 )پورطاهری و افتخاری

 تواندیبه دو راه م یکشاورز یفرآور عیتوسعه صنا
 (0شود:  ییروستا یهاموجب کاهش فقر در منطقه

 یریکارگبه (2و  یکشاورز یهامحصول دیخر
واتانابه و همکاران )ها در کارخانه ریکشاورزان فق

کنندگان و مصرف ادیز تیبه مطلوب یابیدست(. 2332
ل محصو ییحفظ ارزش اذا دکنندگان،یتول ترشیسود ب
 گریاز د زین یااستفاده از منابع منطقه ،یکشاورز

 یلیمو تک یلیتبد عیتوسعه صنا یاست که برا ییهاتیمز
ترین مهم (.2330و همکاران  یفیبرشمرد )شر توانیم

اشتذال و افزایش درآمد مناطق  های توسعهروش
صنایع تبدیلی و تکمیلی در  روستایی، ایجاد و توسعه

شدن کشاورزی و بخش کشاورزی است. صنعتی
توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی دارای 
ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر هستند و در تعامل با یکدیگر 

یابی به ای از صنایع را برای دستتوانند مجموعهمی
ی پایدار مناطق طور خاص توسعهی پایدار و بهتوسعه

  .(2302)نوری و همکاران روستایی معرفی کنند 
 مناسووب دیبا توجه به سووطح تول شووهرسووتان تبریز

 عیبا توسووعه صنا تواندیم یباا ی زراعی وهامحصوول
شووودن  یصووونعت یمؤثر برا یمرتبط با آن گام یلیتبود

 نیکه ا دیآیبرم نیچن هابردارد. از نشووانه شووهرسووتان
اگرچه همواره تلاش کرده است تا خود را در  شهرستان
 درک لیدلقرار دهود اموا به یصووونعت شوووهرهوایزمره 

 یشکلخود، نتوانسوته است به یهالینامناسوب از پتانسو
هووا و . قووابلیووتامر شوووود نیفق بووه اؤقووابوول قبول م

یز به لحاظ تولیدات زراعی های شوهرستان تبرتوانمندی
گیر بوده، اما هنوز مطالعه جامعی در زمینه و باای چشم

واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در  توسوعه
شووهرسووتان تبریز صووورت نگرفته اسووت، که این باعث 

های ذیربط از عدم ریزان و سوووازماناطلواعی برنوامهبی
هرستان شپیشورفت فیزیکی صونایع تبدیلی و تکمیلی در 

ی کنون تیوضووع یبررسوو ن،یبنابراتبریز شووده اسووت. 
و  کشووواورزی یهامحصوووول ی و تکمیلی تبدل عیصووونا
ضووروری اسووت تا  عیصوونا نیا یخارج طیمح یابیارز
واحدهای صوونایع تبدیلی و تکمیلی  های توسووعهرانپیش

کشاورزی در شهرستان تبریز مورد بررسی علمی قرار 

 های توسووعهرانپیشضوومن شووناسووایی و تعیین و گیرد
واحدهای این صوونایع، شوواهد اقدامات اسوواسووی توسووط 

های ذیربط برای اسوووتقرار و ریزان و سوووازمانبرنوامه
  صنایع مذکور در این شهرستان باشیم. توسعه
 بیکرد که ترا انیب ،(2330) قینسیریاداین رابطه  در
سووالم و  یتجار یتوسووعه یبرا بانیپشووت یهاسیورسوو
 یابیگوذاشوووتن اطلاعات بازار اریوهموه در اختتر از مهم
 یلیتبد عیگسترش صنا یبرا یمناسوب یراهکارها ،یمحل
، (2332و همکاران ) یکلانتر .هستند یورزکشا یلیو تکم
 تیحما ،یتیحما اسوووتیسووو ،ینظام رقابت :عوامل چهوار
 یهبرنده توسوووعشیرا از عوامل پ یو نظام بانک ینهواد
 یمعرف یدر اسووتان خراسووان شوومال ییروسووتا عیصوونا

( در پژوهشوووی در زمینووه 2308پوواهووانوو  ) نمودنوود.
های توسووعه کارآفرینی در توسووعه صوونایع اسووتراتژی

ه به این نتیجه رسیدند ک سوات تبدیلی و تکمیلی با روش
تر محصوولات فرآوری شوده صنایع امکان فروش راحت

ا بهای حمایتی مرتبط تبدیلی کشووواورزی و فقدان انجمن
ترین عامل در صووونایع تبدیلی و تکمیلی کشووواورزی مهم

میوان عوامل داخلی و وجود بازار و موقعیت جذرافیایی 
ترین مناسب و وجود مشاال کاذب و ایرقانونی نیز مهم

اسووودی و بنیباشووود. عوامل در میان عوامل خارجی می
( در تحقیقی بوه این نتیجه رسووویدند که 2302همکواران )

ها در توسووعه در اولویت اسووتراتژی اسووتراتژی تدافعی
ها و دلیل توانمندیصوونایع تبدیلی و تکمیلی قرار دارد. به

، آستانه نوآوری و مورد مطالعه های بالای منطقهظرفیت
بوودیلی و تکمیلی منوواطق تخلوواقیووت در بخش صووونووایع 

 های مناسبی سیاستروستایی نیازمند بازنگری و ارائه
های موجود اسوووتفاده از توانها و برای رفع محودودیت

( در تحقیقی 2302) کرمیروسوتایی و کشواورزی است. 
که در بعد اقتصوووادی: گسوووترش جایگاه گرفوت نتیجوه 

کشوواورزی و افزایش مشووارکت بخش خصوووصووی در 
گذاری، در بعد اجتماعی: نیاز منطقه به صوونایع سوورمایه

تبودیلی مربوطووه و افزایش انسوووجووام و پیوسوووتگی بین 
های: کاهش در بعد زیسووت محیطی مولفهکشوواورزان و 

تر ضوایعات محصوولات کشواورزی و عرضووه بهداشتی
ترین پیامد اسووتقرار صوونایع محصووولات اذایی، از مهم

نژاد امیرتبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی بوده است. 
(، در پژوهشووی به این نتیجه رسوویدند 2323و همکاران )
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 استان در بااداری و زراعت زیربخش توسوعه برایکه 

. مفیدباشوود تواندمی تهاجمی هایاسووتراتژی مازندران،
 با که داد نشووان راهبردها بندیاولویت نتایج چنین،هم

 و عتزرا زیربخش در جمی،اته هایاسووتراتژی به توجه
 تهواجمی، ایجاد نژادیبوه تحقیقوات بوااوداری، افزایش

 صوونایع بار و توسووعهتره و میوه صووادرات هایپایانه

 سوووازیمقاوم هتج در راهبردهوایی عنوانتبودیلی بوه
 و حمایت گیرد و  قرار مدنظر تواندمی اسووتان اقتصوواد
 کشاورزی محصولات تکمیلی و تبدیلی صونایع توسوعه

 و محصوووولات صوووادرات افزایش و بازار توسوووعه و
سووواری شووود. می پیشوونهاد کشوواورزی، هایفرآورده

 درارزیووابیگرفووت کووه نتیجووه (، در پژوهشوووی 2323)

 و قوت تهدید، ضووعف، نقاط ،ی توسووعه صوونایعمعیارها
 اختصوواص خود به را چهار تا اول هایاولویت فرصووت

 بر آمیزمخاطره فضای بودن االب دهندهکه نشان دادند

 ضووعف نقاط به ترتیبکه داد نشووانو  بود مفید فضووای
 توان عدم و فناوری ضعف ،منجر به عدم توسعه صنایع

 خرما، نقاط فرصوووت کننده تولید کشوووورهای با رقابت
رهایی  و صووادراتی محصووولات ترکیب ، تذییرمورد نظر

مترتب  تهدید نقاط، و ایفله و محصولی تک صوادرات از
گذاری در بخش کشوواورزی و سوورمایه  ، کاهششووامل

 توسووعه به یابیدسووت درتوسووعه زیرکشووت نخیلات، 

 یمحمد هسووتند. نقاط تریناز مهم تکمیلی تبدیلی صوونایع
 که دندیرس جهینت نیبه ا ی( در پژوهش2323و همکاران )
 یامرکبات بر لوگرمیهر ک یازابه دکنندهیتول ییسود نها
 شوووود،یم هیووبوده و توصووو ترشیبوهوتور، ب اتدرجوو
 یمرکبات، به سووود ناش یدر کنار انباردار دکنندگانیتول

شوووکوهی و همکاران  .ندیتوجوه نموا زین یبنوداز درجوه
صوونایع تبدیلی و گرفتند که ( در پژوهشووی نتیجه 2320)

تکمیلی باابانی اسوووتان فارس در ناحیه چهارم ماتریس 
خارجی قرار دارد و راهبرد رقابتی  -هوای داخلیعوامول

 پیشووونهوادی آنهوا بود. همچنین تاکید بر بهترین راهبرد
های دانش بنیان در صووونایع ایجاد و گسوووترش شووورکت

  مطالعه داشتند. مورد 
 

 هامواد و روش
تحقیق حوواضووور براسووواس هوودف از نوع تحقیقووات 

ی گردآوری کاربردی اسوووت. این پژوهش از لحاظ نحوه

همبسوووتگی و از نظر  -ها از نوع تحقیقات توصوویفیداده
مل تحقیق شا ی آماریکیفی اسوت. جامعه -رویکرد کمی

نفر از مودیران واحودهوای صووونایع تبدیلی و تکمیلی  22
که تا سال بودند شوهرسوتان تبریز  کشواورزی فعال در

از مدیریت جهاد  (پروانه تیسویس )موافقت اصولی 0033
کشواورزی یا اداره کل صنایع و معادن شهرستان تبریز 

ابزار اصووولی این تحقیق شوووامل  .بودند دریوافت نموده
آوری اطلاعات ماتریسی برای جمع نامه با ماهیتپرسش

 این نوع صنایع بود. پیشورانهای توسوعه در خصووص 

گیری هودفمند، برای گردآوری اطلواعوات از طریق نمونوه
نفر از مدیران واحدهای صوونایع  01اقدام به مصوواحبه با 

مربوطه گردید، که براسوواس رسوویدن به اشووباع تئوریک، 
این پژوهش،  هوا متوقف گردیود.درآوری دادهرونود جمع

تجزیه و تحلیل آماری در دو سطح آمار توصیفی و آمار 
و   SPSSاسوووتنبواطی بووا اسوووتفوواده از نرم افزارهوای  

MICMAC یابی سوواختاری تفسوویری بر اسوواس مدل
 صورت گرفت.

ساختاری تفسیری قادر است ارتباط بین یابی لمد
صورت تکی یا گروهی به یکدیگر که به هاشاخص
 -سازی ساختاریرا تعیین نماید. مدلاند، وابسته

تفسیری روشی برای بررسی اثر هر کدام از متذیرهای 
 ماتریس خودتعاملی ساختاری در این روش دیگر است.

ها با استفاده های مطالعه ومقایسه آناز ابعاد و شاخص
شود. تشکیل میبین اجزا از چهار حالت روابط مفهومی 

ری محوصصین فرآینداین ماتریس توسط خبرگان و متخ
سازی اطلاعات حاصله بر اساس متد مدل. گرددتکمیل می
بندی و ماتریس خودتعاملی تفسیری جمع -ساختاری

منطق مدل سازی  د.گردمی ساختاری نهایی تشکیل 
های ناپارامتریک و منطبق بر روشتفسیری  -ساختاری

  .(0)شکل کندها عمل میبر مبنای مد در فراوانی

 
 توصیفی تحلیلهای یافته

های فردی و تولیدی با استفاده از دراین بخش ویژگی
با های فراوانی و درصد نسبی، محاسبه شد. شاخص

 0/20دست آمده به لحاظ جنسیت، توجه به نتایج به
گویان را درصد پاسخ ۰/2گویان را مرد و درصد پاسخ

 درصد دارای ۰/22لحاظ تحصیلات، زنان تشکیل دادند. به
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 تفسیری -ساختاری سازیمدل اجرایی مراحل -1 شکل

 
درصد  ۰/22دیپلم، درصد فوق  0/00تحصیلات دیپلم، 

لیسانس/دکترا  درصد دارای مدرک فوق 0/00لیسانس و 
بودند. برای سنجش وضعیت سن پاسخگویان از یک 

 هاآناز  هر کدامکه درصد فراوانی  استفاده شدسوال باز 
نشان داده شده است. مطابق با این جدول  0در جدول 

 0/10سال،  00تر از جامعه آماری این تحقیق کم 0/00
چنین سال و هم 10-01درصد  ۰/22سال،  00-00درصد 

میانگین سن  سال سن داشتند. 10تر از درصد بیش ۰/2
سال  10ها ترین آنسال بود که مسن 00ها آزمودنی
لحاظ وسعت . بهبودندساله  02ترین و کم داشت

متر  133-3درصد کارخانجات دارای  ۰/22کارخانجات، 
درصد دارای  0/00، 0333-130درصد دارای  ۰/22مربع، 

 0/00، 0130-2333درصد دارای  0/00، 0330-0133
درصد دارای وسعت  ۰/2 ، و2133-2330درصد دارای 

متر مربع بودند. توزیع صنایع تبدیلی بر   2130-0333
 ۰/02صورت اسمی تولید کارخانه، بهحسب ظرفیت
 0333 -130درصد دارای  0/00تن،  133-3درصد دارای 

تن بودند. بر حسب  0133-0330درصد دارای  3/23تن،
درصد دارای  0/00صورت تولید کارخانه به، عملیظرفیت

 ۰/2 وتن،  0333 -130درصد دارای  2/83تن،  3-133
سال لحاظ تن بودند. به 1333-0130درصد دارای 

درصد فراوانی در سال  0/00تیسیس صنایع تبدیلی، 
 0/00 و 0020-21های درصد در بین سال ۰/10، 0023
 تیسیس شده بودند.  0022-22 هایدر سال درصد

 
 توزیع پاسخگویان بر حسب سن -1جدول 

 متذیرسازه میانگین انحراف معیار چولگی ماکزیمم مینیمم دامنه ی تذییرات

 سن  83/02 18/2 81/3 10 02 22

 

 مرورادبیاتمسئله  شناسایی عناصر مرتبط با موضوع

هامؤلفهدهی روابط میان شکل اخذ نظر خبرگان i,j 

یابیدست آوردن ماتریس دستبه  
 ایجاد ماتریس خودتعاملی ساختاری

عنصرتعیین قدرت نفوذ و وابستگی برای هر   
یابیسازگار کردن ماتریس دست  

سازی ماتریس قدرت نفوذ و وابستگیآماده یابیبندی عناصر ماتریس دستسطح   

سازی نمودارآماده  

بندی عناصر در چهارگروه دسته

 خودمختار، وابسته، پیوندی، و مستقل
دارترسیم گراف جهت  

بررسیگیری جهت حل مسئله یا موضوع تحت تصمیم  
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 3/23فعالیت عمده صنایع تبدیلی و تکمیلی، به صورت 

درصد فعالیت تبدیلی و  3/83درصد فعالیت تبدیلی و 
درصددارای  0/10صادرات، از نظر تکمیلی بودند. 

درصد عدم صادرات به دیگر کشورها  ۰/02صادرات و 
 بودند.را دارا 

دراین تحقیق با بررسی ادبیات موضوع ابعاد و     
ران توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی شهای پیشاخص

برای تفسیر  (ISM)تفسیری -شناسایی و مدل ساختاری
کار رفته است. زیرا های آن بهروابط بین ابعاد و شاخص

مدل، سه گام اصلی ضروری است که در ادامه هر یک از 
گام اول: شناسایی ابعاد و  شود.ها تشریح میآن

تبدیلی و تکمیلی، در ران توسعه صنایع های پیششاخص
آمده است. گام دوم: تعیین رابطه مفهومی بین  0جدول 

تشکیل ماتریس ) ISMها با استفاده از ابعاد و شاخص
مشاهده  2و  1و  0جدول خودتعاملی ساختاری، در 

های توسعه صنایع گام روابط و شاخصدر اینشود. می

 -سازی ساختاریکارگیری مدلتبدیلی و تکمیلی با به
مورد  "منجر به"تفسیری و استفاده از رابطه مفهومی 

تحلیل قرار گرفته است. تشکیل ماتریس دریافتی، در 
بندی بین ابعاد تعیین روابط و سطح آمده است. ۰جدول 

گام سوم: ترسیم شبکه تعاملات ابعاد و (. هاو شاخص
ران توسعه صنایع تبدیلی وتکمیلی )با های پیششاخص

، در MICMACدر نرم افزار  ISMاستفاده از داده مدل 
 MICMACآمده است. گام بعدی تجزیه و تحلیل  2شکل 
ها بر اساس دو شاخص قدرت نفوذ و باشد که مؤلفهمی

بندی تقسیم 0قدرت وابستگی به چهار دسته مطابق شکل 
درت نفوذ از حاصل جمع اعداد شوند. برای محاسبه قمی

سطر هر مؤلفه و قدرت وابستگی از حاصل جمع اعداد 
به تفکیک  2شود، که در شکل ستون هر مؤلفه استفاده می

است و فرآیند انجام تحلیل به ها نشان داده شده مؤلفه
 باشد:شرح ذیل می

 

   
 هارانهای توسعه و کدهای متناظر آنهای استخراج شده برای پیشمؤلفه -3جدول 

 مؤلفه ها کد

D1 های حمایتیسیاست 

D2 های نهادیحمایت 

D3 های نظام بانکیحمایت 

D4 های بخش تحقیق و توسعهحمایت 

D5 های توسعه روستاییگیریجهت 

D6 ایهای خاص و ترجیهی و یارانهحمایت 

D7 سازماندهی بازار و بازاریابی 

D8 جای رفتارهای مقطعیوجود برنامه، طرح، تصمیم و اقدامات بلندمدت به 

 رانماتریس خودتعاملی ساختاری پیش -4جدول 

 j D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 ردیف
i 

D1 های حمایتیسیاست - X A O O V O O 
D2 های نهادیحمایت  - A A V O O O 

D3 های نظام بانکیحمایت   - V O O V O 
D4 های بخش تحقیق و توسعهحمایت    - O O O A 

D5 های توسعه روستاییگیریجهت     - O O A 
D6 ایهای خاص و ترجیهی و یارانهحمایت      - O O 

D7 سازماندهی بازار و بازاریابی       - A 
D8 جای بلندمدت به وجود برنامه، طرح، تصمیم و اقدامات

 رفتارهای مقطعی
       - 
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 رانماتریس خودتعاملی ساختاری پیش -5جدول 

 j D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 ردیف
i 

D1 3 3 0 3 3 -0 2 - های حمایتیسیاست 

D2 3 3 3 0 -0 -0 -  های نهادیحمایت 

D3 3 0 3 3 0 -   های نظام بانکیحمایت 

D4 0 3 3 3 -    های بخش تحقیق و توسعهحمایت- 

D5 0 3 3 -     های توسعه روستاییگیریجهت- 

D6 3 3 -      ایهای خاص و ترجیهی و یارانهحمایت 

D7 0 -       سازماندهی بازار و بازاریابی- 

D8 جای وجود برنامه، طرح، تصمیم و اقدامات بلندمدت به
 رفتارهای مقطعی

       - 

 
 

 رانماتریس سازگار شده پیش -6جدول 
 J D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 ردیف

I 
D1 3 3 0 3 3 -0 2 - های حمایتیسیاست 

D2 3 3 3 0 -0 -0 - 2 های نهادیحمایت 

D3 3 0 3 3 0 - 0 0 های نظام بانکیحمایت 

D4 0 3 3 3 - -0 0 3 های بخش تحقیق و توسعهحمایت- 

D5 0 3 3 - 3 3 -0 3 های توسعه روستاییگیریجهت- 

D6 3 3 - 3 3 3 3 -0 ایهای خاص و ترجیهی و یارانهحمایت 

D7 0 - 3 3 3 -0 3 3 سازماندهی بازار و بازاریابی- 

D8 جای وجود برنامه، طرح، تصمیم و اقدامات بلندمدت به
 رفتارهای مقطعی

3 3 3 0 0 3 0 - 

 
 

 رانماتریس دریافتی اولیه پیش -7جدول 
 j D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 ردیف

i 
D1 3 3 0 3 3 3 0 0 های حمایتیسیاست 

D2 3 3 3 0 3 3 0 0 های نهادیحمایت 

D3 3 0 3 3 0 0 0 0 های نظام بانکیحمایت 

D4 3 3 3 3 0 3 0 3 های بخش تحقیق و توسعهحمایت 

D5 3 3 3 0 3 3 3 3 های توسعه روستاییگیریجهت 

D6 3 3 0 3 3 3 3 3 ایهای خاص و ترجیهی و یارانهحمایت 

D7 3 0 3 3 3 3 3 3 سازماندهی بازار و بازاریابی 

D8 جای وجود برنامه، طرح، تصمیم و اقدامات بلندمدت به
 رفتارهای مقطعی

3 3 3 0 0 3 0 0 
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 رانماتریس دریافتی نهایی پیش -8جدول 
 j D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 ردیف

i 

D1 3 3 0 *0 3 3 0 0 های حمایتیسیاست 

D2 3 3 *0 0 3 3 0 0 های نهادیحمایت 

D3 3 0 *0 *0 0 0 0 0 های نظام بانکیحمایت 

D4 3 3 3 *0 0 3 0 *0 های بخش تحقیق و توسعهحمایت 

D5 3 3 3 0 3 3 3 3 های توسعه روستاییگیریجهت 

D6 3 3 0 3 3 3 3 3 ایهای خاص و ترجیهی و یارانهحمایت 

D7 3 0 3 3 3 3 3 3 سازماندهی بازار و بازاریابی 

D8 جای وجود برنامه، طرح، تصمیم و اقدامات بلندمدت به
 رفتارهای مقطعی

3 0* 3 0 0 3 0 0 

 
ران توسعه نهایی پیشپس از استخراج ماتریس سازگار 

 هاصنایع تبدیلی و تکمیلی ، نوبت تعیین اولویت مؤلفه
ها، ابتدا باید مجموعه اشد، برای تعیین سطح مؤلفهبمی

دریافتی و مجموعه مقدماتی برای هر مؤلفه تعیین شود. 
سپس اشتراکات مجموعه دریافتی و مقدماتی همه عوامل 

شود و در صورت برابر بودن مجموعه دریافتی تعیین می
عنوان اولویت ها )عامل( بهبا مجموعه اشتراک آن مؤلفه

دست آوردن سایر شود. برای بهبالا در نظر گرفته می
سطوح باید سطوح قبلی از ماتریس جدا گردند. این فرایند 

شود تا دیگر هیچ عاملی باقی نماند. انجام آنقدر تکرار می
ها در ن مراحل برای استخراج اولویت مؤلفهتکرار ای
شود. پس از تعیین سطوح دوباره مشاهده می 2جدول 

ترتیب سطوح مرتب کرده،  ماتریس ماتریس دریافتی را به
شود )تاکار و همکاران جدید ماتریس مخروطی نامیده می

در دور اول از تکرار این مرحله یک عامل  (.233۰

یی در اولویت اول قرار های توسعه روستاگیریجهت
عامل گیرد. در دور دوم از تکرار این مرحله یکمی

ای در اولویت دوم و های خاص و ترجیحی یارانهحمایت
عامل سازماندهی بازار و بازاریابی دراولویت سوم قرار 

گیرد. دردور سوم از تکرار این مرحله، دو عامل می
لویت های نهادی در اوهای حمایتی و حمایتسیاست

چهارم قرارگرفتند. در دور چهارم از تکرار این مرحله، 
های بخش تحقیق و توسعه در اولویت عامل حمایتیک

گیرد. در دور پنجم از تکرار این مرحله، پنجم قرار می
های نظام بانکی در اولویت ششم و عامل عامل حمایتدو

جای وجود برنامه، طرح، تصمیم و اقدامات بلندمدت به
گیرد. این رهای مقطعی در اولویت هفتم قرار میرفتا

از مدل استخراج گردید.  2صورت جدول شماره فرآیند به
اولویت اصلی در  ۰های این پژوهش درکلی عاملطوربه

 در جدول زیر قرار گرفتند.  2شکل 
 

 رانپیشهای تکرار دوراول از جداسازی سطوح مؤلفه -9جدول 
 سطح مجموعه اشتراک ها مجموعه مقدماتی مجموعه دریافتی مولفه

D1 1-2-5-6 1-2-3-4 1-2 4 

D2 1-2-5-6 1-2-3-4-8 1-2 4 

D3 1-2-3-4-5-6-7 3 3 6 

D4 1-2-4-5 3-4-8 4 5 

D5 5 1-2-3-4-5-8 5 1 

D6 6 1-2-3-6 6 2 

D7 7 3-7-8 7 3 

D8 2-4-5-7-8 8 8 7 
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 ران توسعههای پیشمدل ارتباطی مؤلفه -2شکل 
 
 

 نفوذ قدرت ناحیه مستقل 4گروه        ناحیه ارتباطی3گروه 

       D3 7 

        6 

       D8 5 

   D2 D1 D4   4 

 3 ناحیه خودگردان 1گروه          ناحیه وابسته 2گروه 

            2 

  D5  D6 D7    1 

   1 2 4 4 5 6 7 قدرت وابستگی

 
 ران توسعههای پیشقدرت نفوذ و میزان وابستگی مؤلفه  -3شکل 

 
های خودگردان عامل MICMAC تحلیل بر اساس

باشند، دارای وابستگی کم و قدرت نفوذ کم نیز می
شود، عوامل مشاهده می 0همانگونه که در شکل 

های بخش تحقیق و توسعه، های حمایتی، حمایتسیاست
ای، سازماندهی های خاص و ترجیهی و یارانهحمایت

دسته قرار گرفته است. نوع دوم و بازاریابی در اینبازار 
باشند که دارای های وابسته میها شامل مؤلفهاز عامل

قدرت نفوذ کم و قدرت وابستگی بالا هستند. در این 
های نوع ها شامل مؤلفهدسته از عاملتحلیل، این

های توسعه روستایی میگیریهای نهادی، جهتحمایت

1سطح              

 های توسعه روستاییگیریجهت

ایهای خاص و ترجیهی و یارانهحمایت  
2سطح                

 سازماندهی بازار و بازاریابی

های نهادیحمایت  های حمایتیسیاست  

3سطح              

4سطح              

های بخش تحقیق و توسعهحمایت 5سطح               

های نظام بانکیحمایت 6سطح               

جای رفتارهای مقطعیرنامه، طرح، تصمیم و اقدامات بلندمدت بهوجود ب 7سطح               
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درتوسعه دارای قدرت نفوذ پایین و  هاشود. این مؤلفه
رین تها بیشدسته از مؤلفهباشند. اینوابستگی بالا می

 توانند ماهیت جداگانهوابستگی و اثرپذیری را دارند و نمی
که قادر به طوریو مستقلی از خود نشان دهند، به
سته از دها نیستند. ایناثرگذاری مستقیم روی دیگر مؤلفه

 -در سطوح بالای مدلهای ساختاری ها اصولامؤلفه
 ترین سطح تماس و ارتباطگیرند و بیشتفسیری قرار می

را در کسب نتیجه نهایی مدل بر عهده دارند. عوامل 
های توسعه روستایی گیریهای نهادی، جهتحمایت

دلیل ماهیت و جنس مباحث تاثیرپذیری زیادی از دیگر به
مستقل دیگری است که نوعی تابع عوامل عوامل دارد و به

ها، شامل مؤلفهدر صنایع هستند. دسته سوم از عامل
ها قدرت نفوذ و دسته از مؤلفهشوند. اینهای ارتباطی می

 0گونه که در شکل میزان وابستگی بالا دارند. همان
ها دسته از عاملای در اینشود، هیچ مؤلفهمشاهده می

ها این از مؤلفهقرار نگرفته است. ویژگی عمده این نوع 
های مختلف مدل بر عنوان تسهیلگر اثر عاملاست که به

های میانی های ارتباطی اصولا در لایهیکدیگرند. عامل
لف های مختگیرند که نقش انتقال اثرات مؤلفهمدل قرار می

گونه که بیان شده است بر یکدیگر را دارند، البته همان
صورت واضح و به ای که این نقش راطور خاص مؤلفهبه

ها آشکار بازی کند موجود نیست. دسته چهارم عامل
ها دارای شود. این عاملهای مستقل میشامل مؤلفه

قدرت نفوذ بالا و وابستگی کم هستند. دراین تحلیل 
های نظام بانکی، وجود برنامه، طرح، های حمایتمؤلفه

جای رفتارهای مقطعی تصمیم و اقدامات بلندمدت به
گیرند. البته هر کدام اشد که نقش کلیدی را دربر میبمی

ها، میزان خاصی از اثر استقلالی بر دیگر از این مؤلفه
های نظام عنوان مثال: مؤلفه حمایتها دارد، بهمؤلفه

پایه  باشد کهترین مؤلفه در مدل میعنوان مستقلبانکی به
ران توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی واساس پیش

مشخص شده است،  0 شکلگونه که در باشد. همانمی
ن  ترین وابستگی و بالاتریهای نظام بانکی کممؤلفه حمایت

درجه نفوذ را دارد، بعداز آن نیز مؤلفه وجود برنامه، 
جای رفتارهای مقطعی طرح، تصمیم و اقدامات بلندمدت به

ترین درجه وابستگی به اندازه مؤلفه است که با کم
تری از نظام بانکی دارد ولی با درجه نفوذ کمهای حمایت

همین خاطر دریک اولویت های نظام بانکی بهمؤلفه حمایت
 بالاتر ازاین مؤلفه در سطح دوم مدل قراردارد.         

 
  گیریبحث و نتیجه

تر از درصد واحدهای مورد مطالعه کم 13از بیش     
ظرفیت  متر مربع مساحت دارند لذا واحدهای با 0333

شوند که این امر اقتصادی و فنی تولیدی کم محسوب می
شود، لذا پیشنهاد باعث عدم امکان رقابت بالا در بازار می

هایی در راستای واحدهای کوچک گردد دولت حمایتمی
مقیاس انجام دهد. با توجه به تفاوت در ظرفیت اسمی 

درصد و ظرفیت عملی تولیدی  ۰/02تولیدی صنایع با  
تن،  مشاهده  133-3درصد دارای  0/00یع با صنا
شود که متیسفانه نصف صنایع با یک سوم ظرفیت می

کنند که توجیه اقتصادی نداشته و منجر به خود کار می
شود، احتمال تعطیلی واحدها و افزایش ضایعات می

شود نسبت به تیمین محصولات لازم برای پیشنهاد می
ات لازم معمول گردد. ادامه فعالیت این واحدها اقدام

دهد که روند اخذ بررسی سال تیسیس صنایع نشان می
سیر نزولی پیدا کرده است که این  002۰مجوزها از سال 

امر منجر به مستهلک شدن صنایع و افزایش ضایعات و 
شود گردد، لذا پیشنهاد میافت ظرفیت صنایع تبدیلی می

ان ها و براساس ظرفیت شهرستاز طریق اعطای مشوق
های عملیاتی تدوین گردد. با توجه دراین خصوص برنامه

توان درصد، می 0/10به درصد بالای صادرات صنایع 
نتیجه گرفت که دراین واحدها حتی با ظرفیت اندک و 

چنین با وجود مشکلات گوناگون، محصول وسعت کم، هم
ود. شبا کیفیت و توان رقابت و  قدرت صادرات تولید می

شود ین ظرفیت صادراتی، پیشنهاد میبا توجه به ا
اقدامات لازم با اداره گمرک برای تحصیل فرآیند 

چنین تشریفات اداری در صادرات انجام شود. هم
خصوص تحصیلی صادرات به حداقل ممکن برسد تا 

 ی تیخیر احتمالیای بر کیفیت محصولات در نتیجهصدمه
ایع ندر صادرات اتفاق نیافتد. بررسی وضعیت فعالیت ص

دهد، صنایعی که همزمان به امر تبدیل و تکمیل نشان می
تر پردازند از صنایعی که صرفاً تبدیلی هستند فعالمی
های اقتصادی باشند. دراین وضعیت از منظر شاخصمی

نظیر توان مقابله با ریسک و بحران، صنایع تبدیلی و 
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تری خواهند داشت، تکمیلی قدرت بازدارندگی بیش
شود فرآیند صدور مجوز برای فعالیت یپیشنهاد م

صورت تبدیلی و تکمیلی باشد و از واحدهای آتی به
 الامکان پرهیز شود.صدور صرف صنایع تبدیلی حتی

های صورت گرفته با تکیه بر با توجه به تجزیه و تحلیل
های بخش توسعه و ، عوامل: حمایتMICMACتحلیل 

ا میزان قدرت ترتیب بهای حمایتی،  بهتحقیق، سیاست
های سازماندهی و مؤلفه  0و  0و وابستگی  0و  0نفوذ  

های خاص و ترجیهی و بازار و بازاریابی و حمایت
و  0و وابستگی  0ترتیب با میزان قدرت نفوذ ای بهیارانه
های خودگردان قرار گرفتند. این در گروه مؤلفه  0

ز و اهای نسبتاً ایرمتصل به سیستم ها جزء عاملمؤلفه
های قدرت نفوذ و وابستگی پایینی هستند. عامل

 های توسعه روستایی،گیریهای نهادی و جهتحمایت

در   2و  1و وابستگی  0و  0ترتیب با میزان قدرت نفوذ به
ترین تاثیر را در توسعه صنایع ناحیه وابسته بودند که کم

تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، با قدرت نفوذ پایین و 
ترین تاثیرپذیری را نسبت به سایر بالا، و بیشوابستگی 

عبارتی دیگر برای ایجاد و ارتقاء این عوامل دارد. به
تر ها کمها، عوامل بسیاری دخالت دارند و خود آنمؤلفه
ساز تذییر و تاثیر در توسعه صنایع توانند زمینهمی

تبدیلی و تکمیلی شهر تبریز شوند. ضمناً در ناحیه 
ای مشاهده نشد و این به مفهوم عدم مؤلفهارتباطی هیچ 
های های حمایتدیگر است. مؤلفهها بر یکانتفال اثر مؤلفه

نظام بانکی و وجود برنامه، طرح، تصمیم و اقدامات 
ترتیب با بالاترین جای رفتارهای مقطعی بهبلندمدت به

های ، جزء عامل0و وابستگی  1و  ۰قدرت نفوذ و تاثیر 
سعه صنایع تبدیلی و تکمیلی محسوب کلیدی برای تو

گردند که با نفوذ بالا و وابستگی پایین تاثیر بسیار می
زیادی بر تحقق و ارتقای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی 

ها سبب تذییر دارند. در واقع هر گونه عملی بر این مؤلفه
شود. درهر گونه اقدام برای توسعه ها میسایر مؤلفه

ه میلی شهر تبریز باید به نقش و جایگاصنایع تبدیلی و تک

این عوامل کلیدی توجه شود. در واقع هر گونه عملی بر 
 شود. در سطحها میها سبب تذییر سایر مؤلفهاین مؤلفه

های تاثیرگذار اصلی عوامل، نتایج مؤید این است که عامل
های نظام بانکی و وجود برنامه، های حمایتجزء مؤلفه

جای رفتارهای مقطعی دامات بلندمدت بهطرح، تصمیم و اق
ترین وابستگی است. با بالاترین قدرت نفوذ و کم

 ترینهای نظام بانکی نخستین و مهماساس حمایتبراین
عامل تیثیرگذار در توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی 

گردد، کشاورزی شهر تبریز قرار دارد. لذا پیشنهاد می
، اعتبارات، یارانه و ی لازم شامل )تسهیلاتمنابع مال

ایره(، به صنایع تبدیلی و تکمیلی تخصیص یابد و 
های مالی همچون: نرخ چنین نسبت به برخی مشوقهم

بهره پایین، افزایش دوره تنفس استفاده از اعتبارات، ارائه 
معمول  های مشوق صادرات و ایره، اقدامات لازمیارانه
قدامات عامل وجود برنامه، طرح، تصمیم و ا .گردد

ترتیب در مراحل جای رفتارهای مقطعی بهبلندمدت به
بعدی اهمیت و تاثیر برای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی 
کشاورزی شهر تبریز قرار دارد. در رابطه با ضرورت 

های مرتبط با صنایع ها و پروژهها، طرحاجرای برنامه
شود در سه قالب، تبدیلی و تکمیلی، پیشنهاد می

ها مدت، که همه آنمدت و بلندمدت، میانهای کوتاهبرنامه
دارای استراتژی واحد برای توسعه صنایع تبدیلی و 

بینی و اجرا گردد. نتایج یاد شده با باشند پیشتکمیلی می
و همکاران  یکلانتر، (2330) قینسیریادنتیجه پژوهش 

(، بنی 2323سواری ) (،2302و همکاران ) کرمی، (2332)
 (،2323(، امیرنژاد و همکاران )2323کاران )اسدی و هم

های سازگار است. یافته  (،2320شکوهی و همکاران )
 خوانی دارد.های این پژوهش همتحقیقات فوق با یافته

 
 سپاسگزاری

تیم تحقیق از معاونت پژوهشی دانشگاه تبریز به      
جهت مساعدت در انجام این تحقیق کمال تشکر را دارا 

 باشد. می
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