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Abstract
The present study aims to analyze the factors and
strategies for strengthening national production in the
agricultural sector. Since it attempts to measure
quantitative variables with a focus on survey activities,
on the other hand, it intends to apply the results obtained
in the development of specific executive plans, of a
quantitative and applied type is. The statistical
population of the research is the active operation of
agricultural production and production in Semnan
province, and the number of productive productive
activities of the province has been exploited in 1391, and
all of them have succeeded in completing 30
questionnaires. Data collection methods were library
studies, questionnaires and interviews. The data
collection tools in the present study include checking,
questionnaires and recording of interviewing axes. In this
study, based on the views expressed by 20 experts, as
well as some of the researchers and external experts, they
have tried to measure the apparent validity, content,
benchmark and structure. The reliability of the research
instrument was calculated using the Cronbach's alpha
coefficient, and its rate was 0.78. SPSS software was
used for data analysis. The results show that 5 factors
explain about 57.3 percent of the factors affecting the
development and strengthening of national production in
agriculture and fisheries. These five factors or groups,
the educational-motivational factor, the factor of
investment-innovation, the supporting factor, are the
factor of partnership and the factor of infrastructure
development.
Keywords: Agriculture, Fisheries, National production.

چ یک ده
     شخب

تحقيق حاضر به تحلیل عوامل و راهبردهای تقوی رد یلم دیلوت ت

هك اقدام به سنجش متغيرهاي كمي

 از آنجا يي.کشاورزی وشیالت پرداخت

       با محوريت فعاليت پيمايش و هدرك ي دصق رگيد فرط زا جياتن دربراك
 از نوع كم  ي ووو،بدستآمده در تكاملبخشي طرحهاي اجرا يي خاص را دارد
   یهاای فع ديلوت لا
  جامع يقحت يرامآ ة ق ب هرهب  ر اد رر ر رر رررررر... كاربردي ميباشد
   یهای تولی روحم د
  تعداد بهره بردار،كشاورزي وشیالت استان سمنان است
 که با مراجعه هب، بهره برداری بوده84 ،1931 مشارکتی فعال استان در سال
عآوري
شه مج يا عع عع
دش شش شش.  پرسش همان ور30      ا، تمامی آنه لیمکت هب قفوم
   هبحاصم

يي، اطالعات مورد استفاده شامل مطالعات كتابخان ههها و همانشسرپ

يرادر، شب
 وسايل جمعآوري اطالعات در تحقيق حاضر ش يف لما شش شش.بودهاند
   د قيقحت رد. پرسشنامه و يادداشتبرداري از محورهاي مصاحبها يي م يييباش
    ناسانشراك زا ر ن،  نف ينچمه20

حاضر باتوجه به نظرات ارائهشده توسط

      ع، تعدادي از محققين و صاحبنظران بيروني مطل يياور شجنس هب مادقا
     پايا يي اب كمك اب قيقحت راز. محك و سازه گرديده است، محتوا،ظاهري
.....  ب تسا هدو0/ 78

 و ميزان آنها ب يار،آلفايكرونباخ محاسبه گرديد

ضر بي

     نت هدمآ تسدب جيا. استفاده شدSPSS 18 برای تحلیل دادهها از نرم افزار
 درصد از عوامل مؤثر ب و هعسوت ر75/3  عامل در حدود5 یدهد که
 نشان م
    که نیا.ينمايددد
 تقویت تولید ملی در بخش کشاورزی و شیالت را تب يي ن م

- ي ههههههه،  انگيزش يامرس لماع-  عامل آموزش ييي،پنج عامل یا گروه به نامهاای
 عامل شراکت و عام تخاسريز هعسوت ل ييييييي، عامل حمايتي، نوآوري-گذاري
.یباشند
م
 شیالت، کشاورزی، تولید ملی:کلمات کلیدی
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مقدمه و کلیات

سرمایه و کار نیز با توجه به اینکه

از دیدگاه توسعه اقتصادی ،بخش کشاورزی در فرایند

کشاورزی خصوصی اس اب شخب نیا نیاربانب ،ت

رش و د

فیاظو ،روشک هعسوت هم م ار یساسا و 

  

       

 ٩٨درص شخب د   

یش ،دو
سرمایه و کار کشاورزان سختک م هرادا شو یی یی
لذا تحقق تولید مل رد یزرواشک شخب رد ی

برعهده دارد .به دلیل وضعیت سیاسی و تح یر مممه یا

   

نیهر     

تان ناراکرد
یکجانبه علیه کشورمان مسئوالن و دست ت

ایفای نقش بایسته از سوی دولت خواهد بودد .بخش

ذیربط باید تأمین امنیت غذایی را با حمایت از تولید

كشاورزي برخالف بسياري از ادعاه هدش حرطم يا    

محصوالت کشاورزی داخلی به مراتب با حساسیت و
دقت و توجه بیشتری دنبال شود از سویی دیگر جهاد
کشاورزی نقش بسیار مهم دیلوت زا تیامح رد ار ی    

وو ووو بي

در خصوص ناكارآمدي آن هك ازع  تخانش مد

لهااای ذات تاشن نارياداصتقا ي       
ت ناتپ هب يهجو سسسس سسسی 
یگیرد .هم زيربناي اقتصاد ماست و هم در ص ترو
م

ملی دارد که باید گفت تحقق این مهم منوط به حفظ

یتواند تحول بس اي ررر ب  گرز ووو مب د كرا ررر
فعال شدن م 

هلمج    

یهاای
نظام اجتماعي كشور رقم بزند و منشاء سازندگ 

روحیه جهادی و ت زا فلتخم یاهشخب شال

جهاد کشاورزی است و کار و فعالیت و کشاورزی به

فراوان د ي رر ر رواب  يداصتقا ط وووو وو اجتم وشك يعا رررر رر

عنوان یک افتخار ملی باید م درو توجه ارق ر ریگ  ددد دددد.

قرارگيرد .متاس هناف زا رتمكزورما   

وجود مواد اولی آ عونت ،کاخ ،بآ ،ه ببببببب و ه یاو ی و 

بخ ك ش ش افتسادرومروشك يزروا د يم رارق ه

نیروی انسانی با استعداد مجموعهی ک لماوع زا یلما   

گيردوعملكرد آب د يراي ررر ا  تسا نيياپ شخب ني وووو ووووو

تولید را در بخشهای مختلف اقتصادی در اختی ام را   

درصد باال يي ازمحصوالت زراع د ي ررر اثررر نب اظن دو م   

قرار داده که در مقایسه با دیگر کشورها بینظیر است.

جامعي هك استراتژي اين بخش را تب يي ن كند و وظايف

وجود این ظرفیتها باعث میگردد ت یرحت ا مممممه نآ ا

بخشهای مرتبط رامشخص نموده و زیرس خا تتتهاای

گونه که غربیها میخواهند بر ضد ایران عمل نکن .د

یش نو ددد
مورد نياز فعاليت آنها را فراهم سازد ضايع مم 

حال با یک سیاست گذاری ص حیح

یت او ننن
 اجب و مم ممممم 

با توجه به شرايط دشواري هك جهان از نظر تأمین غذا
آن بوجود خواهد آمد بسيار بجاست هك كي

مثال ،اگر در بخش کشاورزی بهرهوری آب را از زیر

ينيبزاب   

اساسي ازسوي اقتصاددانان و نهادهاي سياس اذگت ررر در

 40درصد به  80درصد برسانیم ،تولی یزرواشک تاد   

موقع  تي ووو و فرص يزرواشك شخب يتاذ ياهت

کشور به  2برابر افزایش مییابد .در بخش کش یزروا

          

كشورصورت گيرد و با تجديد نظري اساسي از سوي

بر خالف تمایل جامعه به هب ـ یجراخ تاعونصم   
داخل ،ذائقه م  ناریا مدر ن عو ًاًا  فرصم  ،م تالوصح

             

در آن قرارگرفته است و بحرانهاي بزرگي هك دررر پي

بسیاری از این تحریمها را در نطفه یارب درک هفخ     

دلیل نامرغوب ب رد یتعنص تادیلوت زا یخرب ندو

 % 40ازت يتاذ ناو   

  

     

دولت با اين بخش سازوكاري توسعه گرا و بص يترو
واق انيب ع ن  يزاسروزاب يارب ه وووووووو و توانمندس نيا يزا     

بومی کش یلد هب ار یزروا ل هزم و معط  عاونا هب       

بخش تعب هي و بسرعت اجرا يي شود .در مقاله رضاح   

خارجی ترجیح میدهد .از اینرو در بخش کشاورزی

به بررسی راهبرده  دیلوت هعسوت یا م شخب رد یل     

سهم م تادیلوت فرصم رد مدر    

داخل بتارم هب ی    

فراهمتر از بخش ص سا تعن تت تت
ت .در خص صو

هس م

کش زروا یی ی وش الی تت ت و رتب اهنآ لیلحت و یدنب ه
خواهیم پرداخت .تحقيق حاضر از آنجا يي

      

هك اقدام به

تحلیل عوامل و راهبردهای تقویت تولید ملی55 ...

    2نف ،داصتقا ر     2نفر

سنجش متغيرهاي كمي با محوريت فعاليت پيمايشي

کشاورزي 4 ،نف ورپماد ر ر ،ي

تآم هد
كرده و از طرف ديگر قصد كاربرد نتايج بدست ت

یباشند و  3نفر هم به
مديريت 7 ،نفر ساير رشتهها م 

در تكاملبخشي طرحهاي اجرا ،دراد ار صاخ يي    از

اين گو هي پاسخ ندادهاند .ميانگين س هقبا رهب رد راک ه    

نوع كمي و كاربردي ميباشد .جامع يقحت يرامآ ة ق    

برداری  8/ 33سال است ،بيشترين فراواني مرب هب طو

یهای فعال توليد كشاورزي وشیالت استان
بهره بردار 

یباشد .ح هقباس لقاد
طبقه  5تا  01سال م 

یهاای تولی روحم د   
سمنان است ،تعداد به ادرب هر رر ررر 

حداکثر  20سال است.

مشارکتی فعال استان در سال  84 ،1931بهره ب یرادر

راهکارهاي توسعه تول :يزرواشک رد یلم دی     به

بوده ،که با مراجعه به تمامی آنها ،موفق به تکمیل

30

منظور دسته بندي راهکارهاي توس هع

 2س  لا ووو

  

رد یلم دیلوت

پرسشنامه شد .روشهاي جمعآوري اطالع دروم تا   

یهاای تول زا نانمس ناتسا يزرواشک دي
بهره بردار 

اس اش هدافت م ك تاعلاطم ل ت خبا ان ههههههههها انشسرپ ،ييم و ه

تحليل عاملي استفاده شده است .بدين منظور در ابت اد

عآوري اطالع رد تا
مصاحبه ب دو ههان .د مج لياسو ععع ععع

یهاای
 32راهکار توسعه تولی رهب رد یلم د ه ادرب  رر رر ررررر 

شب انشسرپ ،يرادر م و ه
تحق يف لماش رضاح قي شششششششش ش

کشاورزي مدنظر ق  هب .تفرگ رار م صيخشت روظن      

يادداشتبرداري از محورهاي مصاحبها يي ميباشد .در

مناس داد ندوب ب هههه هه  ا ا صخاش ز     

تحقيق حاضر باتوجه به نظرات ارائهش طسوت هد   

  

20

 KMOو آزم نو   

یدهددد
بارتلت استفاده شد .نتايج بدست آمده نشان مم 

نف زا ر    كارشناس ينچمه ،نا ن و نيققحم زا يدادعت        

یباشددد .نت جيا
که دادهها براي تحليل عاملي مناسب م 

صاحبنظران بيروني مطل يياور شجنس هب مادقا ،ع      

در جدول ( )1آمده است.

ظاهري ،محتوا ،محك و سازه گرد ياپ .تسا هدي ا يي    
آلفا يييكرونب هبساحم خا

ابزار تحقيق با كمك ضر بي

گرديد و ميزان آنها براي  0/ 78بوده است.
یدهددد،
ويژگيهاي فردي پاسخگويان :نتايج نشان مم 
بيش وارف نيرت ا  ين م طوبر ب هقبط ه   
یباشددد .ح نس رثکاد   
م
یباشد .همچن ني
م

 42 / 03س  لا ا و تس   
     

 30تا    40سلا   

 60س لقادحو لا   

 30س لا

 39/3درص درم نايوگخساپ زا د    

یباشند ،بيشترين فراواني مربوط به جنس مرد است.
م
از نظر وضعيت تأهل بيشترين فراواني با  39/3درصد
اف د ار .دندوب لهأتم      

KMO

0/ 789

بارتلت

2128 /9

561

0/ 00

در اين تحقيق مبناي تع يي ن تعداد عوامل مع رادقم راي   

نتایج و بحث
م نايوگخساپ ينس نيگناي       

جدول  :1مقدار بدست آمده از آزمون  KMOو بارتلت

Table 1: The value obtained from the KMO and Bartlett tests
مقدار
نوع آزمون
س حط معني داري
درجه آزادي

 18نف د نايوگخساپ زا ر ا يار     

مدرک تحصيلي ليسانس و  8نفر ديپلم وزير د ،ملپي 3
یباشددد.
نفرفوق ديپلم و  1نفر داراي فوق ليس  سنا ممممم 
بيشترين فراواني در رشته تحصيلي مرب هتشر هب طو   

و و هژي  تسا هدوب سنايراو دصرد و شور زا 

      

واريماكس براي چرخش عاملها استفاده شده است و
متغيره عراب هك ييا ا آ يلم نننن نننه زا رتگرزب ا     0/5ب هدو   
بعنوان بارهاي عاملي معنيدار استخراج گرديد .تع داد
عاملها ،مق و هژيو راد يراو نازيم ا هدش نييبت سن

    

توسط ه  لودج رد لماع ر ((( (((( )2آم تسا هد  .....نت جيا
یدهد که  5عامل در ح دود
بدست آمده نشان م 

75/3

درصد از عوامل مؤثر بر توسعه و تقویت تولی یلم د   
در بخش کشاورزی و شیالت را تب يي ن مينما .دي هک
یشود:
در ادامه به بررسي اين عوامل پرداخته م 
عامل اول :اين عامل که ب شزومآ لماع ناونع ا ييييييييي -
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انگيزشي نامگذاري شدهاست ،حدود  21 / 55درصد از

عامل سوم :اين عامل به نام عام يراذگمان يتيامح ل    

واريانس عوامل مؤثر بر تولید کننده را تب يي ن م يييکن .د

گرديد .اين عامل ب هژيو رادقم ا    

اين عامل با مقدار ويژه  7/ 32اشاره به ضوم نيا وع    

درصد از تغيرات مربوط به دیلوت هعسوت ياهراکهار     

دارد که به منظور توسعه تولید ملی عالوه بر آموزش-

ملی را تب يي ن م ييي نما دام يتيامح هب هراشا و ،دي ييييييييييي و

هاي الزم بايد مشوق و انگيزههاي الزم نيز براي افراد
ايجاد گردد.
عامل دوم :اين عام ودح ل د     11/39درص لماوع زا د   
یهای کشاورزي
مؤثر بر توسعه تولید ملی در بهره بردار 
را تب يي ن ميکند و با نام عامل سرما هي گ راذ ييي  -ن يروآو
نامگذاري شده است .اين عامل با مقدار و هژي

 4/ 05به

عنوان دومين عامل مهم شناخته شد .اين عامل اشاره به
اين موضوع دارد که در توسعه تولید ملی سرما هي گذاري
يهاي بهرهبرداری در تول يزرواشک تادي   
بروي نوآور 
عامل توسعه خواهد بود.
جدول  :2عوامل استخراج شده همراه با مقدار ويژه ،درصد واريانسودرصد واريانس تجمعي
Table 2: Extracted factors with specific value, percentage of variance
and percentage of cumulative variance
فراواني تجمعي
درصد    
مقدار
ل ها
عام 
رديف
درصد واريانس
واريانس
ويژه
1

عامل اول

7/ 32

21 / 55

21 / 55

2

عامل دوم

4/ 05

11 / 39

33 / 48

3

عامل سوم

3/ 46

01/ 19

43 / 68

4
5

عامل       
چهارم
عامل پنجم

2/ 37

6/ 97

50 / 65

2 / 52

6/ 64

75/ 30

 3/ 46ح دود

01/ 19

معنوي از طرحهاي تولیدی دارد.
عامل چهارم :اين عام هژيو رادقم اب ل       2/ 37ح دود
 6/ 97درصد از واريانس مربوطه را تب يي ن م ييي کن هب و د
نام عامل شراکت نامگذاري شد .اين عامل ب تکارش ر   
اعضاي بهره برداری ،ذينفع رط زا نايماح و نا ححححححح ه يا
تولیدی دارد و بر سهمبري آنها از منافع حاصله تاک دي
دارد.
عامل پنجم :اين عامل که با عن يتخاسريز هعسوت ناو    
نامگذاري شده است و حدود  6/ 64درصد از وار سناي
مربوطه را تب يي ن ميکند .اين عامل اشاره به هلاسم نيا   
دارد که به منظور توسعه تولید ملی بايستي زمن هي ياه   
زيرساختي مناسبي اعم از بازار ،حمل و نقل ،تاسيس تا
و  ...فراهم باشد.
متغيرهاي مربوط به هر كي

از عوامل مؤث هعسوت رب ر   

تولید ملی و م م زا هدمآ تسدب بيارض نازي ا سيرت      
دوران يافته در جدول ( )3آمده است.

جدول  :3متغيرهاي مربوط به هر يك از عوامل مؤثر بر توسعه تولید ملی و ميزان ضرايب بدست آمده از ماتريس دوران يافته

Table 3: Variables related to each of the effective factors effective on the development of national production and the coefficients obtained from the
elapsed matrix
نام عامل

آموزشي -انگيزشي

متغيرها

ايجاد واحدهاي مستقل و نيمه مستقل به منظور پژوهشي در كسب و كار

0/ 636

تأسيس و ايجاد رشتههای تقویت کننده تولید ملی در دانشگاههاي كشور

0/ 663

آموزش ضمن خدمت به كاركنان براي ايجاد روح هي تولید ملی

0/ 689

توجه بخشهاي دولتي بر تشويق فعاليتهاي تولیدی
ت يكأ د بر وجود روح هي تولید در سازمانها و ارگانهای درگیر در امر تولید
تقويت روح هي حمایت از سرمایه ایرانی
ايجاد سازمانها و نهادهاي مشاورهای در زمينه توسعه تولید ملی
ايجاد تغ يي رات برای افزایش بهره وری
حداقل كردن ريسك مالي ،تيمي و بازاري به منظور حمایت از سرمایه ایرانی

سرما هي گذاري -نوآوري

توسعه اقدامات جديد و كنارگذاشتن رویههای قديمي
شروي و تصم مي گيري در مورد آن
ارزيابي و انتخاب فرصتهاي موجود پي 

حمايتي

شراکت

زيرساختي

ميزان ضرا بي

0 /8 1 8
0/ 851
0 /9 1 8
0/ 685
0/ 853
0 /2 4 8
0/ 635
0 /7 2 7

سرما هي گذاري براي نسلهاي جوان به منظور ارتقاء روح هي حمایت از تولید ملی

0/ 609

توسعه فرآیندها و شیوههای جديد در دولت و بخش خصوصی به منظور ارتقاء تولید ملی

0/ 604

حفظ منابع و امكانات موجود در بخش کشاورزی

0 /0 2 6

شناسا يي فرصتهاي بوجود آمده در منطقه و س حط ملی و استفاده از آنها

0 /8 2 6

شهای دانشگاهی با بخش کشاورزی برای توسعه نو آوری
شراکت بخ 

0/ 675

شهای کمتر نو آور در کشاورزی و شیالت
همکاری با بخ 

0/ 608

ایجاد خوشههای توسعهای کشاورزی و صنایع تبدیلی در مناطق ازاد

0/ 674

ايجاد زير ساختهاي مناسب فيز يكي براي توسعه تولید ملی در بخش کشاورزی و شیالت

0/ 770

یهای تولیدی و توزیعی بخش کشاورزی و شیالت
ايجاد تجهيزات و امكانات مناسب براي شكل گيري تعاون 

0/ 690

تحلیل عوامل و راهبردهای تقویت تولید ملی57 ...

نتيجهگيري کلی
نتايج بدست آمده نشان داد که مهمترين عامل توس هع
یهای کش و شزومآ يزروا
تولید ملی در بهره بردار 
    

انگيزش است ،که متاس هناف اظن م نيا يارب يعماج 

یهاای توليدکش دوجوم يزروا   
منظور در بهره ب ادر ررر 
نيست و اگر نيز باشد به صورت ناقص عمل ميکن .د
از ديگر عوامل مؤثر س يامر ههه گ رهب شخب رد يراذ ه    
یهای توليد کشاورزي است .باتوجه هکنيا هب   
بردار 
بخ هيامرس يارب ينادنچ تيباذج يزرواشک ش    

       

گذاران ندارد ،اين بخش عم ًالًال با کمبود سرما هي روبرو
بوده و قدرت رقابت ب ر اهشخب رياس ا ا اذل .درادن     
      

ض ور ر  نيا هب هک تسا ي م تروص هب عوضو         

یتررری برخ يعطقم ياهدروخرب .دوش درو و       
بنیییاد 
سلیقهای کارساز نيست و بايستي سياسته نالک يا   
دول ن ریيغت يزرواشک شخب رد ت م هعومجم .ديا       
دولت بايستي نقش حمايتي خود را حفظ کند در عين
حال اين حمايت صرف ًاًا نبايد مربوط به تسهيالت مالي
رد يتخا ار      

نباشد در اين م هک يددعتم ياهماو درو

یگیرد در طوالني مدت دشواريهاي
کشاورزان قرار م 
زيادي براي آنها بوجود مياورد و حتي منجر به توقف
یشود د ا هكنيا دوجواب رما ني    
تهاي آنه  ا ممممم 
فعالي 
یتواند در پيش و اهراك درب  عفر م شيپ عناو يور
م

   

کشاورزان و فعاالن تولید کشاورزی مؤثر باشد.
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