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Undoubtedly, setting up agro-processing industries is one of the most profitable ways of creating com-
munication between industry and agriculture. These industries reduce seasonal unemployment in rural 
areas and serve as a strategy for entrepreneurship and employment in the agriculture sector. Despite 
their potential for expansion, such industries do not have a good status in the county of Frieden. The 
aim of this study is to investigate the barriers to the development of agro-processing industries in the 
county of Frieden. The research is of applied type in terms of objectives, non-experimental in terms of 
the control of variables, and descriptive in terms of data analysis. The study population consisted of 150 
experts, industrialists and workers in the agro-processing industries of  Frieden County. The data were 
analyzed through the confirmatory factor analysis (CFA) and the LISREL software. The results showed 
that economic, structural, environmental, infrastructure, and geographical features are the potential fac-
tors to pose the main obstacles to the processing industries in this county.
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Extended Abstract

1. Introduction

large part of farm products, including 
crops and livestock, are produced with 
hardships and at high costs.  Many prod-
ucts are wasted for various reasons such 
as low safety, lack of markets, distance 

from production centers, scatteredness of villages, lack of 

proper consumption patterns, and lack of attention to the 
experiences and knowledge of local villagers and plan-
ners. The amount of waste in our country is very high, 
and it varies from 13 to 35 percent for different products. 
If a large part of this waste is reduced, food security can 
be provided for the country, and a self-sufficiency of least 
33-43% can be reached in agricultural products. Also, ag-
ricultural products can be converted to a huge economic 
capital for the country. Agriculture, as the most impor-
tant economic sector, is faced with major problems such 
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as lack of proper marketing, high-level wastes, and low 
prices. A large part of these problems can be solved by 
creating agricultural product processing industries. Un-
doubtedly, setting up this type of industries is very profit-
able in that they can serve as an interface between indus-
try and agriculture. Such industries can reduce seasonal 
unemployment in rural areas and be used as a strategy 
for entrepreneurship and employment in the agriculture 
sector. Of course, the existence of certain factors is es-
sential for the development of conversion and comple-
mentary industries. In the meantime, the most important 
factor seems to be the potential of the region to provide 
raw materials for such industries. Despite the existence 
of potentials for expansion in this regard, the county of 
Frieden has no good status.

2. Methodology

This study is a piece of quantitative research with func-
tional goals and controlled variables. The method of the 
study is cross-sectional and descriptive. The statistical 
population of consisted of 150 agricultural experts in Frie-
den County, Isfahan, and executives and employees in the 
related industries in Isfahan province. The required data 
were collected by two methods including field study and 
library study. The data were analyzed by using the SPSS 
software, version 22. The reliability of the questionnaire 
evaluated by Cronbach's alpha was found to be 0.86. The 
validity of the questionnaire was assessed by the board of 
directors in cooperative companies and the professors at 
the department of agriculture management and develop-
ment at Tehran University. For data analysis, an explor-
atory and confirmatory factor analysis was performed by 
using the SPSS and LISLERL software programs. 

3. Results

According to the demographic data, the mean age of the 
respondents was 38.48 years with the standard deviation 
of 59.5 and in the range of 18 to 58 years. Also, 33.33% 
of the respondents with the highest frequency of 56 peo-
ple had master’s degrees. Their average work experience 
was 6.67 years with the standard deviation of 3.89, and it 
ranged from 1 to 30 years. According to the scope of work 
experience, the studied population was classified into 
four categories (Table 2). Based on the results presented 
in Table 2, the highest frequency was related to the 5th 
year and less; 62 (41.33%) persons were in this category. 
The analytical hierarchy results showed that economic, 
production, structural, environmental, and infrastructure 
factors had the most impact on the underdevelopment of 
the city's industries, at .724, .762, .613, .593, and .442 R2 
respectively.

4. Discussion

Through the second-order confirmatory factor analysis, 
the variables with which to measure convergent validity 
and combinational reliability were determined. Also, the 
results showed that economic, production, structural, en-
vironmental, and infrastructural factors had loads of .84, 
.70, .62, .61, and .57 respectively. It can be said that the 
above factors pose problems to conversion industries in 
the city. The study of fitness indicators showed that they 
were in an optimal condition. Accordingly, the model is 
in an optimal condition too. In addition, the markers and 
the factors used in the model proved to be of significant 
effects. That is, the markers were properly selected.

5. Conclusion

The hierarchy and confirmatory factor analysis per-
formed in this study indicated that economic problems 
have the greatest adverse impact on the expansion of con-
version industries in Fereidan County. This may be due 
to low investment in these industries as well as the lack 
of enthusiasm and attractiveness of this sector in the area. 
The reasons that can be mentioned for the lack of ten-
dency for investment are the existence of other profitable 
industries in the provincial capital and the long distance of 
towns and cities from the capital. Also, the inappropriate 
location of these industries in the city has made investors 
and the private sector reluctant to invest in the county. The 
production problems were ranked second. The existence 
of quality inputs especially in conversion industries is 
very important, and, due to the nature of the agricultural 
sector, any change in the quality of inputs can appear as 
a production problem in conversion and complementary 
industries. Given the fact that these industries have invest-
ment problems, they are not able to supply quality equip-
ment and technology for production and packaging. The 
structural problems are due to the lack of adequate gov-
ernment attention and the legal problems in creating and 
sustaining these industries. The lack of inputs from these 
industries as well as licensing and bureaucracy problems 
is among the structural barriers. The environmental prob-
lems point to the lack of suitable places for these indus-
tries as well as the lack of statistics and information about 
the region's products. It seems that in the field of indus-
trial placement, experts have gained no experience, nor is 
there any detailed study. Finally, infrastructure problems 
are found due to the lack of infrastructures and the diffi-
culty of transporting products from the farm to industrial 
sites or to the provincial capital. For this very reason, ex-
porting the product is not without difficulties.
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بدون تردید ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی یکی از سودمندترین راه  ارتباطات بین دو بخش صنعت و کشاورزی است. این صنایع از میزان 
بیکاری های دائمی و فصلی در مناطق روستایی می کاهد و راهکاري براي کارآفریني و اشتغال در بخش کشاورزي است. این صنایع در 
شهرستان فریدن با وجود پتانسیل ها گسترش خوبی نداشته اند. هدف از این مطالعه بررسی مشکالت گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی 
بخش کشاورزی در شهرستان فریدن بود. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نظر میزان کنترل متغیرها غیرآزمایشی و از لحاظ تحلیل 
  .)N=150( داده ها توصیفی- تحلیلی، جامعه آماری شامل کارشناسان و صاحبان صنایع و شاغالن این صنایع در شهرستان فریدن بود
که به صورت سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه بود. برای تأیید روایی از متخصصان، روایی همگرا و 
واگرا و برای تأیید پایایی از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد. براي تحلیل داده ها استفاده از  تکنیك های تحلیل سلسله مراتبی، 
تحلیل عاملی تأییدي و نرم افزارهایSPSS24, Smart pls3, LISREL8.8 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد  به ترتیب مشکالت؛ اقتصادی، 
تولیدی، ساختاری، محیطی و زیرساختی  به ترتیب با ضریب تأثیر 0/61، 0/52، 0/48، 0/0،38/46 بار عاملی 0/93، 0/71، 0/59، 0/53 

و 0/49 و مقادیرR2 0/724، 0/590، 0/423، 0/387، 0/303 از مشکالت اصلی گسترش صنایع تبدیلی در این شهرستان بودند.

کلیدواژه ها: 
صنایع تبدیلی و تکمیلي، 
شهرستان فریدن، تحلیل 

عاملی تأییدی، تحلیل 
سلسله مراتبی
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مقدمه
امروزه کاهش فقر و بیکاري و ایجاد اشتغال از دل مشغولی های 
اصلي کشور و از موضوعات بسیار مهم در توسعه استان ها به شمار 
می رود (Ahmadian et al,.2013). حل مشکل بیکاري در استان ها 
باید مبتني بر پتانسیل ها و توانمندي هاي همان منطقه انجام گیرد 
تا از پایداري الزم برخوردار گردد (Kalantari et al,2010). بخش 
عظیمی از محصوالت کشاورزی اعم از زراعی و باغی و دامی که 
با مشقت و رنج فراوان و هزینه زیادی تولید می شود به دالیل 
متعددی ازجمله غیربهداشتی بودن، نداشتن بازار فروش، فاصله 
زیاد مرحله تولید تا کارخانه، پراکندگی روستاها، نداشتن الگوی 
صحیح مصرف، عدم توجه برنامه ریزان به تجربیات و دانش بومی 
روستاییان و مواردی از این قبیل باعث از بین رفتن محصوالت 
 .(Hayati& Izadi,2013, Hall & Howe, 2012) می شود  ضایعات  و 
میزان ضایعات در کشور ما بسیار باال است و برای محصوالت 

مختلف از 13 تا 35  درصد متغیر است و به بیش از آن نیز 
می رسد. اگر حجم عظیم این ضایعات را کاهش دهیم، می توانیم 
امنیت غذایی کشور را تأمین کرده و حداقل در 33 تا 34 درصد از 
 (National Congress of Food .محصوالت کشاورزی خودکفا شویم
(Industry Report,2003 همچنین با بازیافت ضایعات محصوالت 

اقتصادی کشور  را در رگ های  کشاورزی سرمایه های عظیمی 
به جریان درآوریم. بخش کشاورزی به عنوان مهم ترین فعالیت 
اقتصادی، با مشکالت اساسی )عدم بازاریابی مناسب، باال بودن 
که  روبروست،   )... و  محصوالت  قیمت  بودن  پایین  ضایعات، 
بخش عظیمی از این مشکالت با ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی 
 (Motiie Langroodi& محصوالت کشاورزی قابل حل خواهد بود
(Ardashiri., 2007 صنایع تبدیلی و تکمیلی  بـه مجموعه ای از 

صنایعی اطالق می گردد که با انجام تغییرات فیزیکی و شیمیایی 
بر روی مواد اولیه با منشأ نباتی و حیـوانی نـسبت بـه عمـل آوری 

1- دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی،گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران.
2- استاد گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران.

بررسی مشکالت گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در شهرستان فریدن
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و فـرآوری، درجه بندی، بسته بندی، نگهداری و نیز بازار رسانی 
و توزیع فرآورده های حاصله اقـدام نمایـد. صـنایع تبـدیلی بـه 
آن گـروه از صـنایع اطالق می گردد که در آن ها یك فرآورده 
کشاورزی برای بهتر مصرف شدن، عرضه مناسب تر و افـزایش 
ارزش اقتـصادی بـه شـکل دیگری تبدیل شود. به نحوی که 
ماهیت محصول جدید با ماهیت ماده اولیه یکسان ولی محصول 
نهایی یك ماده جدید نسبت به مـاده اولیه باشد. مانند صنایع 
 (Deputy of Industry and Ruralروغنی دانه های  از  روغن کشی 
(Development, 2004 همچنین جهاد کشاورزی، صنایع تبدیلی را 

این گونه تعریف می کند: به صنایعی گفته می شود که فرآورده های 
کشاورزی و دامی را تبدیل به مواد و کاالی نیمه ساخته و یا 
آماده مصرف می سازد. این صنایع، ضایعات محصوالت کشاورزی 
می کنند  ایجاد  ارزش افزوده  کشور  برای  و  می دهند  کاهش  را 
و به همین دلیل صنایع تبدیلی یکی از شاخه های مهم رشته 
کشاورزی بشمار می آید  (Ministry of Agriculture,2004)صنایع 
تبدیلی 5/4% از ضایعات تولید و مصرف در آمریکا را مورد استفاده 
همچنین   (Bustillo-Lecompte& Mehrvar, 2015) می دهد  قرار 
صنایع تبدیلی و تکمیلی محصوالت کشاورزی ضمن بازاریابی 
مناسب برای محصوالت کشاورزی زمینه برای ایجاد اشتغال و 
 (Hadadi et al.,2012, Weng et درآمد بیشتر را فراهم می کنند
(al. 2013. بر اساس گفته کاربن و تراست در انگلیس 15 درصد 

کل تولیدات کارخانه ها در بخش صنعت مربوط به صنعت فراوري 
گردش  دالر  میلیارد  هزار  این صنایع 70  و  است  غذایي  مواد 
مالي دارند (Carbon, 2006)، همچنین این صنایع نقش مهمی 
 .(Keding et al, 2013,Muehlfeld et al, 2011) غذایي  امنیت  در 
 (shi and Margur: کشاورزي  محصـوالت  غـذایي  ارزش  حفظ 
محصوالت  مناسب  بهره وري  و  ارزش افزوده  افـزایش   ،2000)

مناطق  بـه  روستا  از  مهاجرت  کاهش   (Slee,1991)کشــاورزي
شهري و ایجاد اشتغال (Marjit,1991) ایفا می کنند. وجود عوامل 
متعدد برای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی ضروری است؛ اما در 
این میان مهم ترین عامل پتانسیل منطقه ازنظر تأمین مواد اولیه 
برای این گونه صنایع است. پتانسیل ها و مزیت های نسبی موجود 
در شهرستان فریدن حاکی از وجود زمینه های گسترش صنایع 
باید گفت ساالنه  باره  این  این شهرستان است. در  تبدیلی در 
1535 تن محصوالت باغی و 293686 تن محصوالت زراعی در 
این بخش تولید می شود. تولیدات این شهرستان بیشتر شامل 
غالت و سبزیجات که بخش اعظم آن سیب زمینی است، دارای 
رتبه اول سیب زمینی در استان و یکی از شهرستان های مطرح در 
زمینه تولید سیب زمینی در کشور است و همچنین دارای باالترین 
عملکرد دانه های روغنی در کشور است )تصویر شماره 1(. طبق 
گزارش تولیدات جهاد کشاورزی استان اصفهان شهرستان فریدن 
از لحاظ میزان تولیدات کشاورزی در میان شهرستان های استان 
در رتبه سوم قرار دارد. همچنین با توجه به فعال نبودن بخش 
صنعت و اشتغال عمده مردم این شهرستان در بخش کشاورزی 

به  توجه  باالست.  شهرستان  این  در  فصلی  و  دائمی  بیکاری 
قابلیت های تولیدی باال و وجود نیروی کار بسیاری از قابلیت های 
این ناحیه در بخش صنایع تبدیلی کشاورزی به دلیل شناخت 
نداشتن از عوامل بازدارنده، چندان مورد توجه و بهره برداری قرار 
نگرفته است. با اینکه 5 واحد از این صنایع در شهرستان فریدن 
وجود دارند (Agriculture Jihad in Isfahan Province, 2017) اما این 
تعداد نسبت به تولیدات شهرستان بسیار کم است. بنابراین هدف 
از این مطالعه بررسی موانع گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی  در 

شهرستان فریدن است. 

نشان می  دهد شهرستان   1 شماره  نتایج مندرج در جدول 
فریدن دارای 5 واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی 
است. از این تعداد 3 واحد در بخش دامی 1 واحد در بخش زراعی 
و 1 واحد نیز در بخش باغی فعال است. به لحاظ تعداد صنایع 
تبدیلی در رتبه 15 در بین شهرستان های استان اصفهان قرار 

دارد. 

در رابطه با ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی به واسطه  نقش 
مهم این صنایع در توسعه کشاورزی و همچنین توسعه روستایی 
تحقیقات زیادی انجام گرفته است؛ اما تحقیقاتی که به مشکالت 

ایجاد این صنایع پرداخته باشند کمتر مي باشند. 

کالنتری و همکاران )2010( در بررسی عوامل پیش برنده 
و بازدارنده صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان خراسان شمالی 
مهم ترین مشکالت ایجاد صنایع تبدیلی در این استان را مربوط 

به اعطای تسهیالت بانکی می داند. 

فرهمندیان )2010( در بررسی خود تحت عنوان مهم ترین 
عوامل مؤثر بر تشخیص مکان های مناسب برای استقرار صنایع، 
که؛   رسید  نتیجه  این  به  صنایع  گونه  این  ایجاد  برای  منطقه 
مهم ترین عامل را وجود قابلیت ها و پتانسیل های منطقه و در 

کشاورزي و تولید مواد خام زیرساخت ها است.

در کشورهای  بررسی صنایع  در   )2010( تیموری  و  رادفر 
منتخب به این نتیجه رسیدند، مشکل در برنامه ریزی و مدیریت، 
ضعف در بازاریابی، بازار رسانی، تحقیق و توسعه از مشکالت مهم 

این صنایع است.

عنوان  تحت  مطالعه اي  در   )2013( همکاران  و  بزرگمهر 
راهبردهاي توسعه صنایع تبدیلي و تکمیلي باغي استان خراسان 
شمالي با استفاده از رویکرد )SWOT( تحلیل عوامل استراتژیك 
نشان دادند که؛ اگرچه مشکالت متعددي در حوزه فعالیتي وجود 
باغي  تکمیلي  و  تبدیلي  واحدهاي  در  اساسي  اما مشکل  دارد 
استان، کمبود سرمایه در گردش است به طوري که، این عامل 
منجر به عدم برنامه ریزي دقیق صاحبان صنایع باغي در خرید 

مواد اولیه و به تبع آن مشکالت تولیدي گردیده است 

 )2013( همکاران  و  منصوری  و   )2012( فرد  حاتمی 
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جدول 1. تعداد پروانه های صادره تا پایان دی 1395 در شهرستان های استان اصفهان.

                        نوع صنایع

شهرستان
جمع کلشیالتدامیباغیزراعی

5-113فریدن

فصلنامه پژوهش های روستایی                                                                                                               Agriculture Jihad in Isfahan Province (2017) :منبع

موردنیاز،  ارز  تأمین  عدم  اعتبارات،  موقع  به  تخصیص  عدم 
نبود نیروهای متخصص، عدم برنامه ریزی برای توسعه این گونه 
صنایع و عدم حمایت دولت، باال بودن هزینه های تولید و نیاز به 
سرمایه گذاری زیاد برای این گونه صنایع، نبود آموزش های الزم 
در بخش کشاورزی صنعت و فروش، عدم توجه به پتانسیل های 
بخش کشاورزی را جزء موانع مؤثر بر به بهره برداری نرسیدن 

صنایع تبدیلی در استان زنجان ذکر کرده اند. 

احمدیان و همکاران )2013( عوامل مالی و تسهیالتی ،پایین 
و  قانونی  تولید،موانع  عوامل  ضعف  مکانیزاسیون،  سطح  بودن 
اداری و موانع بازار را از موانع توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در 

شهرستان مرودشت  عنوان کرده اند.

مرادی و همکاران )2015( در تحقیقی تحت عنوان تحلیل 
استان  در  میوه  انواع  تبدیلي  صنایع  فراروي  چالش های  کیفي 
کرمانشاه به این نتیجه رسیدند که؛ ضعف حمایت های دولت، 
کاغذبازی در فرایند صدور مجوز و مشکالت مرتبط با نیروی کار، 
ضعف در اطالع رسانی و فقدان برنامه ریزی راهبردی از مهم ترین 

مشکالت صنایع تبدیلی در شهرستان کرمانشاه است.

ایاالت متحده1 (USAID, 2008)وجود  بین المللي  توسعه  آژانس 
تعرفه های گمرکي نامناسب، هزینه های سنگین حمل ونقل، باال 
بودن نقطه سربه سر، رشد نه چندان سریع بخش خصوصي، رقابت 
تخریبي میان صاحبان صنایع، ضعف در زیرساخت ها، کهنگي 

1. United States Agency for International Development

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 1. کاربری اراضی و محل صنایع تبدیلی در شهرستان )منبع: یافته های تحقیق: 1395(
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پایین  کیفیت  مناسب،  یدکي  لوازم  نبود  کارگاهي،  تجهیزات 
از  را  با سایر کشورها  ارتباطات تجاري  بسته بندی و ضعف در 
مشکالت عمده بنگاه های مرتبط با صنعت خرما در کشور عراق 

معرفي نموده است

ساندر و سرینی واسان2 )2009( ضعف مؤسسات تأییدکننده 
کیفیت و استانداردسازي و نیز مدیریت ناکارآمد را از مشکالت 

صنایع تبدیلی و تکمیلی در کشور هند می دانند.

اونو و اکین3 )2009( به این نتیجه رسیدند؛ محدودیت در 
کنـار  در  دولت  نامناسب  سیاست های  و  سرمایه  به  دسترسي 
ضـعف زیرساخت ها را از مهم ترین محدودیت  های صنایع کوچك 

در نیجریه است.

عنوان  تحت  خود  مطالعه  در   )2013( ثوالندر4  و  آپینیگ 
رسیدند  نتیجه  این  به  آفریقا  در  تبدیلي  صنایع  بهبود  موانع 
محدودیت های مالي، ضعف سرمایه گذاری و عدم سیاست گذاری 

صحیح از موانع بهبود صنایع و استفاده از انرژي آنان است.

موانع گسترش  گفت  می توان  تحقیقات  یك جمع بندی  در 
صنایع تبدیلی و تکمیلی در شهرستان های مختلف به مقتضیات 
شرایط تفاوت دارند اما به طور کلی 5 مانع اصلی در تحقیقات 
مطرح شده است. اولین مانع اقتصادی است این مانع که به ضعف 
سرمایه گذاری دولت و بخش خصوصی و وجود هزینه های فراوان 
در این بخش از موانع عمده مطرح شده است. دومین عامل موانع 
عدم شکل گیری  و  مجوز  فرایند صدور  به  که  است  ساختاری 
سازمان های و نهاد مربوط و شفاف مرتبط با آن را یادآور می شود. 
ویژگی های  به  که  است  صنعتی  تولید  موانع  عامل  سومین 
محصوالت کشاورزی مانند فسادپذیری، تغییر در کیفیت تولید 

2. Sundar & Srinivasan
3. Onu & Ekine
4. Apeaning & Thollander

مواد اولیه و فصلی بودن تولید آن ها اشاره دارد. موانع محیطی 
اشاره به کمبود آمار و اطالعات در مورد منطقه و شرایط اقلیمی 
نامناسب منطقه دارد. و در نهایت موانع زیرساختی که به فراهم 
نبودن خدمات در محل شهرک ها، مشکالت در انتقال و مکان یابی 

نامناسب اشاره دارد )تصویر شماره 2(.

روش شناسی تحقیق
این پژوهش ازنظر ماهیت جزء تحقیقات کمی، ازنظر هدف 
کاربردی، ازنظر میزان کنترل متغیرها، میدانی، ازنظر گردآوری 
داده ها پیمایشی و ازلحاظ شیوه تحلیل داده ها از نوع تحقیقات 
کتابخانه ای  روش  دو  به  اطالعات  است.  تحلیلی  توصیفی- 
و میدانی گردآوری شده است به طوری که در فاز کتابخانه ای 
بامطالعه اسناد و مدارک چهارچوب نظری تدوین و با استفاده از 
آن پرسشنامه تدوین شده است؛ و در فاز میدانی نیز اطالعات از 
طریق پرسشنامه جمع آوری و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. 
جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان و شهرستان فریدن مرتبط با صنایع تبدیلی و مدیران 
عامل صنایع تبدیلی و تکمیلی و شاغالن این بخش در شهرستان 
روایی  مورد.  سرشماری  به صورت  بود،که   )N=150(فریدن
کشاورزی  جهاد  تبدیلی  صنایع  کارشناسان  توسط  پرسشنامه 
و اساتید گروه مدیریت و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران و با 
استفاده از روایی همگرا5 مورد تأیید قرار گرفت پایایی پرسشنامه 
از طریق آلفای کرون باخ و پایای ترکیبی6 به دست آمد. برای 
تحلیل داده ها  از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی با استفاده از 

نرم افزارهایLISLERL8.8 و Smart pls3 ,SPSS 24 استفاده شد.

5. Convergent Validity
6. Construct Reliability

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 2. مدل مفهومي تحقیق )منبع: یافته های تحقیق: 1395(
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جدول 2. توزیع فراوانی پاسخ گویان بر اساس سابقه کار در صنایع و مرتبط.

درصدفراوانی )نفر(سابقه کار

56241/33 سال و کمتر

6-103825/33

11-152214/66

16-20138/66

96باالتر از20

64بدون پاسخ

150100جمع
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های تحقیق، 1395                                                                                                                                

یافته ها
نتایج پژوهش نشان داد که میانگین سن پاسخ گویان 38/48 
تا  دامنه سنی 18  و در  بود  معیار 7/59 سال  انحراف  با  سال 
58 سال قرار داشتند. بر اساس یافته های پژوهش 37/33 درصد 
نفر( دارای تحصیالت  فراوانی )56  با بیش ترین  از پاسخ گویان 
کارشناسی بودند. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که میانگین 
سابقه کار جامعه مورد مطالعه 6/67 سال با انحراف معیار 3/89 
سال بود و سابقه کار آن ها در دامنه 1 تا 30 سال قرار داشت. 
طبقه  در 4  مطالعه  مورد  جامعه  کار  سابقه  دامنه  به  توجه  با 
دسته بندی گردید )جدول شماره 2(. بر اساس نتایج ارائه  شده در 
جدول شماره 2؛ مشاهده می شود که بیش ترین فراوانی مربوط به 
طبقه 5 سال و کمتر است که 62 نفر )41/33 درصد( از جامعه  

مورد مطالعه در این طبقه  قرار داشتند.

بررسی مشکالت صنایع تبدیلی و تکمیلی با استفاده از تحلیل 
سلسله مراتبی

 در این بخش با استفاده از نرم افزار Smart pls3 نشانگرهای 
مورد استفاده برای هر یك از سازه ها با استفاده از تکنیك تحلیل 
سلسله مراتبی مورد تأیید قرار گرفتند. همچنین مقادیر آلفای 
میزان  و  پرسشنامه ها  پایایی  برای  ترکیبی  پایایی  و  کرونباخ 
واریانس استخراج شده )AVE( برای روایی همگرا به دست آمد. 
از مقادیر R2 و ضریب F برای اولویت بندی موانع استفاده شد. با 
توجه به نتایج مندرج در جدول شماره 2 تمامی بارهای عاملی 
برای  استفاده  مورد  نشانگرهای  که  است   0/6 باالی  نشانگرها 
برقراری  برای  هستند.  معرف  پایای  دارای  سازه ها  اندازه گیری 
پایایی معرف بار عاملی هر نشانگر با سازه خود باالتر از 0/6 باشد، 
آنگاه این نشانگر از دقت الزم برای اندازه گیری آن سازه یا صفت 
مکنون برخوردار است (Nunnally & Bernstein, 1994). بر اساس 
نتایج مندرج در جدول شماره 3 بارهای عاملی، جدول شماره 

4 پایای ترکیبی و آلفای کرونباخ را نشان می دهد، با توجه به 
اینکه مقادیر آلفای کرونباخ و پایای ترکیبی باالتر از 0/7 است 
و CR>0.7 ، AVE>0.5 و CR>AVE نشان از پایایی نشانگرهای 
مورد استفاده دارد. همچنین با توجه به اینکه با توجه به مقادیر 
AVE و نتایج جدول شماره 5 روایی همگرا و روایی واگرا تأیید 
می شود بنابراین می توان گفت: ابزار اندازه گیری دارای اعتبار سازه 
است و شاخص های مربوط به هر متغیر سازگاری درونی وجود 

دارد.

نتایج مندرج در جدول شماره 3 نشان می دهد بارهای عاملی 
هر یك از نشانگرها در محدوده مورد قبول قرار دارد. 

در صورتی روایی واگرا برقرار است که گویه ها یا نشانگرهای 
تمامی سازه ها بیشترین بار عاملی را بر سازه خود داشته باشند؛ 
باشند  بار مقطعی7 را بر سازه های دیگر داشته  یعنی کمترین 
)گفن و اشتراب پیشنهاد می کنند که بار عاملی هر گویه بر سازه 
مربوط به خود باید حداقل 0/1 بیشتر از بار عاملی همان گویه 
بر سازه های دیگر باشد(. طبق جدول شماره 3 همبستگی بین 
سازه ها کمتر از مقدار مجذور میانگین واریانس استخراج شده هر 
یك از سازه هاست که نشان می دهد هیچ دو متغیری با یکدیگر 
همبستگی کامل نداشته و ترکیب گویه ها به گونه ای است که تمام 
سازه ها به خوبی از یکدیگر تفکیك شده اند. لذا ابزار اندازه گیری 

روایی واگرا دارد. 

بر اساس نتایج مندرج در تصویر شماره 3 و جدول شماره 
5 به ترتیب؛ مشکالت اقتصادی، تولیدی، ساختاری، محیطی، 
زیرساختی از مهم ترین مشکالت عدم گسترش صنایع تبدیلی و 

تکمیلی در این شهرستان هستند.

7. Cross-Loading
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جدول 3. بار عاملی نشانگرها.

بار عاملینماد در مدلنشانگرسازه

Infrastructure

زیرساختی

Inf10/72نبود زیرساخت های موردنیاز ایجاد صنایع

Inf20/82نبود شهرک ها و خوشه های صنایع تبدیلی

Inf30/73نبود کارشناس و متخصص در زمینه صنایع تبدیلی

Inf40/72مشکل بودن حمل ونقل و انتقال مواد اولیه و محصوالت

Inf50/80فاصله زیاد شهرستان تا مرکز استان

Production

تولیدی

Pro10/84مشکل بودن تأمین لوازم بسته بندی

Pro20/89عدم اطمینان در تأمین مواد اولیه به دلیل تغییر قیمت

Pro30/83کیفیت کم دستگاه ها،

Pro40/70عدم ثبات در کیفیت و کمیت مواد اولیه،

Pro50/79نبود فناوری

Structural

ساختاری

Struc10/88مشکالت صدور مجوز و پروانه

Struc20/78نبود اتحادیه ها و انجمن ها جهت حمایت

Struc30/70نبود سیاست های حمایتی جهت صادرات محصوالت

Struc40/80وابسته نبودن این گونه صنایع به سازمانی خاص

Struc50/68مشکالت صدور مجوز و پروانه

Econom
ical

اقتصادی

Eco10/86نیاز به سرمایه گذاری اولیه باال

Eco20/80باال بودن قیمت انرژی

Eco30/83باال بودن نرخ بهره وام ها

Eco40/79عدم ثبات در قیمت نهاده و محصوالت

Eco50/80هزینه زیاد خرید و نگهداری ماشین آالت،

 Environm
ental

محیطی

Enviro10/78مکان یابی نامناسب برای این صنایع

Enviro20/89نبود آمار و اطالعات کافی درباره منابع موجود در منطقه

Enviro30/87شرایط اقلیمی نامناسب

Enviro40/72نبود تقاضا و بازار فروش و مشکالت بازاریابی

Enviro50/86مدیریت نامناسب صنایع
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های تحقیق، 1395                                                                                                                               
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.AVE جدول 4. ضرایب همبستگی بین سازه ها و مقایسه آن ها با مقادیر جذر

اقتصادی  تولیدی زیرساختی ساختاری محیطی

اقتصادی 0٫822     

تولیدی 0٫540 0٫818    

زیرساختی 0٫436 0٫259 0٫756   

ساختاری 0٫470 0٫360 0٫287 0٫776  

محیطی 0٫407 0٫408 0٫134 0٫208 0٫831
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های تحقیق، 1395                                                                                                                                  
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تحلیل عاملی تأییدی مشکالت صنایع تبدیلی و تکمیلی

تحلیل عاملی تأییدی می کوشد تعیین کند که کدام مجموعه 
از متغیرهای آشکار در خصایص واریانس- کواریانس مشترکی 
سهیم اند و سازه ها یا عامل های نظری )متغیرهای پنهان( مشابهی 
را تعریف می کنند. در رویکرد مدل عاملی تأییدی محقق می کوشد 
تا به لحاظ آماری معناداری یك مدل عاملی مفروض را آزمون 
کند و مشخص کند که آیا داده های نمونه ای مدل را تأیید خواهد 
کرد یا خیر (Schumacker, R. E., & Lomax, R., G, 2004). در این 
مرحله تحلیل عاملی تأییدی انجام گرفت و معنی داری نشانگرها 
مورد آزمون قرار گرفت. نتایج مندرج در تصویر شماره 4 و تصویر 
شماره 5 بارهای عاملی استاندارد شده و معنی داری مدل را نشان 
می دهد. بر اساس مقادیر استاندارد شده می توان گفت نشانگرها 
)متغیرهای مشاهده شده( دارای چه میزان همبستگی با سازه 
)متغیر نهفته( خود هستند که مقادیر نشان دهنده همبستگی 

باالی نشانگرها با سازه ها )متغیرهای نهفته( می باشند. و تأثیر 
قوی نشانگرها بر متغیرها است.  معنی داری متغیرها و نشانگرها با 
استفاده از آزمون t به دست می آید. مقدار t باید بزرگ تر از1/96 
و کوچك تر 1/96- باشد. با توجه به تصویر شماره 2 مشخص 
می شود که تمام نشانگرها و متغیرهای نهفته در مدل معنی دار  

می باشند. 

همه  می دهد  نشان   6 شماره  جدول  در  مندرج  نتایج 
این  بر  دارند.  قرار  مطلوب  در حالت  مدل  برازش  شاخص های 
قرار دارد.  برازش مدل در حالت مطلوب  اساس می توان گفت 
بر اساس نتایج مندرج در تصویر شماره 4 و تصویر شماره 5 
می توان گفت: به ترتیب مشکالت اقتصادی، تولیدی، ساختاری، 
محیطی، زیرساختی از مهم ترین عدم گسترش صنایع تبدیلی در 

این شهرستان هستند. 

جدول 5. نتایج تحلیل سلسله مراتبی12345.

  R Square
Adjusted8 f Square9 Cronbach’s Alpha10 Composite Reli-

ability11 (AVE)12

اقتصادی 0٫724 0٫61 0٫880 0٫912 0٫676

تولیدی 0٫590 0٫52 0٫875 0٫909 0٫669

ساختاری 0٫423 0٫48 0٫832 0٫883 0٫603

محیطی 0٫387 0٫46 0٫886 0٫917 0٫690

زیرساختی 0٫303 0٫38 0٫814 0٫870 0٫572
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8. میزان واریانس تبیین شده  
9. ضریب تأثیر

10. آلفای کرونباخ
11. پایای ترکیبی

12. میزان واریانس تبیین شده 
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جدول 6. شاخص های برازش مدل.

وضعیتمقدار گزارش شدهحد مطلوبشاخص های برازندگی

)GFI(مطلوب0/90بزرگ تر از0/9شاخص برازندگی مطلق

)CFI(مطلوب0/96بزرگ تر از0/9شاخص برازندگی مقایسه ای

)IFI(مطلوب0/97بزرگ تر از0/9شاخص برازندگی فزاینده

)NNFI(مطلوب0/95بزرگ تر از0/9شاخص نرم نشده

)RMSEA( مطلوب0/023نزدیک به صفرریشه میانگین مجذور خطای تقریب

)RMR( مطلوب0/058نزدیک به صفرشاخص میانگین مجذور باقی مانده
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: یافته های تحقیق، 1395                                                                                                                                 

بحث و نتیجه گیری
امروزه صنایع تبدیلي و تکمیلي کشاورزي یکي از راه حل های 
توسعه کشاورزي و به تبع آن توسعه روستایي و منطقه اي در 
کشورهاي توسعه یافته و به ویژه کشورهاي درحال توسعه در نظر 
گرفته مي شوند. شهرستان فریدن نیز با داشتن اقلیمي مناسب 
داراي تولیدات مناسبي از نظر کشاورزي است. صنایع تبدیلی 
و تکمیلی کشاورزی در این شهرستان رشد چنداني نداشته اند، 
تحلیل  نتایج  می سازد.  آشکار  را  بخش  این  به  توجه  لزوم  که 
سلسله مراتبی نشان داد، پنج عامل اقتصادي، تولیدی، ساختاري، 
محیطي و زیرساختی در عدم گسترش صنایع تبدیلي و تکمیلي 
مؤثر بودند. بر اساس نتایج تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل عاملی 
تأییدی مشکالت اقتصادي داراي بیشترین تأثیر بر عدم گسترش 
صنایع تبدیلي در این شهرستان بود که؛ مقدار R2، ضریب تأثیر 
و بار عاملی استاندارد شده آن باالتر از سایر عوامل و به ترتیب 
برابر با 0/72، 2/46 و0/93 بود. می توان گفت این امر ناشي از 
سرمایه گذاری کم در این صنایع و عدم اشتیاق و جذابیت این 
بخش براي سرمایه گذاری در این شهرستان است. از دالیل این 
امر وجود صنایع سودآور و درآمدزا در مرکز استان و فاصله زیاد 
این شهرستان با مرکز استان است. همچنین مکان یابی نامناسب 
این صنایع در شهرستان باعث شده است سرمایه گذاران و بخش 
خصوصی تمایلی به سرمایه گذاری در این شهرستان نداشته باشند. 
 ،)2013( همکاران  و  بزرگمهر  نتیجه تحقیقات  با  نتیجه  این 
کالنتری و همکاران )2010(، حاتمی فرد )2012(، احمدیان 
همکاران  و  منصوری   ،USAID, 2008  ،)2013( همکاران  و 
)2013( و آپینیگ و ثوالندر )2013( همخوانی دارد. مشکالت 
تولیدی با مقدار R2، ضریب تأثیر و بار عاملی1٫454، 0٫590، 
0/71 در رتبه دوم قرار داشت. وجود نهاده های باکیفیت به ویژه 
در صنایع تبدیلی اهمیت فراوانی دارد و با توجه به طبیعت بخش 
کشاورزی تغییرپذیری کیفیت نهاده ها نیز از مشکالت تولیدی در 
صنایع تبدیلی و تکمیلی به شمار می رود. با توجه به اینکه این 
صنایع دارای مشکالت سرمایه گذاری بودند بنابراین توانایی تأمین 

دستگاه های باکیفیت و فناوری مناسب برای تولید و بسته بندی را 
ندارند. نتیجه این تحقیق با نتیجه تحقیقات احمدیان و همکاران 
)2013(، رادفر و تیموری )2010(، مرادی و همکاران )2015( 
ساختاری  مشکالت  عامل  دارد.  همخوانی   (USAID, 2008) و 
با مقدار R2، ضریب تأثیر و بار عاملی ، 0٫423،0٫742 ،0/66 
در رتبه سوم مشکالت این صنایع قرار داشت که ناشی از عدم 
توجه کافی دولت و مشکالت قانونی و اداری در ایجاد و پایداری 
این صنایع است. نبود نهاده های حمایت کننده از این صنایع و 
مشکالت صدور مجوز و بروکراسی اداری از جمله موانع ساختاری 
است. این نتیجه با نتیجه تحقیقات حاتمی فرد )2012(، رادفر 
و تیموری )2010(، احمدیان و همکاران )2013(، منصوری و 
همکاران )2013( و ساندر و سرینی واسان )2009( همخوانی 
دارد. مشکالت محیطي با مقدار R2، ضریب تأثیر و بار عاملی 
0٫387، 0٫639 0/53 نیز از مشکالت بود که عدم گسترش این 
صنایع در شهرستان را تحت تأثیر قرار داده است که به نبود مکان 
مناسب برای این صنایع و نبود آمار و اطالعات از تولیدات منطقه 
اشاره دارد. به نظر می رسد در مکان یابی صنایع از متخصصان 
این زمینه استفاده ای نشده است و مطالعه دقیقی نیز در این 
زمینه صورت نگرفته است. این نتیجه با نتیجه تحقیقات حاتمی 
فرد )2012(، فرهمندیان )USAID, 2008 ،)2010 و منصوری و 

همکاران )2013( همخوانی دارد. 

عاملی  بار  و  تأثیر  با مقدار R2، ضریب  زیرساختی  مشکالت 
0/39، 0/44و 0/49 در درجه پنجم مشکالت این صنایع قرار 
داشت که ناشی از نبود زیرساخت ها و امکانت حمل ونقل برای 
انتقال محصوالت از زمین های کشاورزی به محل صنایع و انتقال 
این  است.  آن  و همچنین صادرات  استان  مرکز  به  محصوالت 

نتیجه با نتیجه تحقیق USAID, 2008 همخوانی دارد.

پیشنهادها

تالش برای جذب سرمایه های خارجی با ارائه خدمات خاص 
به سرمایه گذاران مانند ایجاد خوشه های صنعتی و ارائه امکانات 
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مشکالت  رفع  جهت  در  خوشه ها  این  در  مناسب  زیرساختی 
اقتصادی

تبلیغات و ارائه اطالعات خوشه های صنعتی و پتانسیل تولیدی 
منطقه به سرمایه گذاران در مورد در جهت جذب سرمایه و رفع 

مشکالت اقتصادی

انجام مطالعات مناسب قبل از ایجاد خوشه های صنعتی جدید 
و دریافت نظرات شاغالن این بخش در جهت مکان یابی مناسب 

برای این صنایع 

تشکیل تیمی متخصص در جهت مشاوره در رابطه با ایجاد این 
صنایع به کشاورزان و سرمایه گذاران و کمك در تهیه دستگا ه های 

باکیفیت مرتبط با این صنایع

به  آمار  این  ارائه  و  شهرستان  تولیدات  از  دقیق  آمار  تهیه 
سرمایه گذاران این صنایع

بهبود راه های روستایی و مزارع کشاورزی برای انتقال تولیدات 
کشاورزی و اندیشیدن تدابیری برای انتقال و صادرات تولیدات 

این صنایع به اسیر استان ها و خارج از کشور

به کارگیری سیاست های قیمت های تضمینی و بیمه محصوالت 
کشاورزی در جهت اطمینان خاطر کشاورزان تولید محصوالت 

موردنیاز این صنایع

انعقاد قرارداد بین صاحبان صنایع تبدیلی و تکمیلی با کشاورزان 
تولید کننده محصوالت در جهت اطمینان از تأمین مواد اولیه

تشکر و قدردانی

این مقاله هیچ گونه حامی مالی نداشته است.
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