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 چکیده
 ی،سالمت برای شوند؛ تولید می یعیطب یوهکه به ش ییمنشأ غذایی دارند و مواد غذا هایماریاز ب یاریبس یشین،پ یهامطابق پژوهش

پژوهش،  ینا یبه فعالیت هستند، هدف اصل شغولم یکارگان ییزیادی در حوزه محصوالت غذا یوکارهاکسب کهییهستند. ازآنجا یدترمف
ه لحاظ وهش حاضر بهست. پژ یکارگان ییکوچک و متوسط در صنعت محصوالت غذا یوکارهاکسب یتوانمندساز یبرا یارائه چارچوب

حوزه  گانرا خبر یاست. جامعه آمار کیفی ها داده ینحوه گردآور یثو از ح یمایشیپ -یفیازنظر روش، توص ی،هدف، کاربرد
و  یلاحتما یربا روش غ یقتحق ینا یدادند. نمونه آمار یلتشک یکارگان ییکوچک و متوسط در حوزه محصوالت غذا یوکارهاکسب

مضمون  یلها از روش تحلداده وتحلیلیهشونده است. جهت تجزنفر مصاحبه 13 ی،و مبتنی بر قاعده اشباع نظر یدههدفمند انتخاب گرد
عوامل  ی،شترم یزانندهعوامل برانگ ی،درون هاییتشامل قابل یآمده، عوامل مؤثر بر توانمندسازدستبه یجاساس نتا برشده است. استفاده

 یتبا عنا یکارگان ییمحصوالت غذا یوکارهاکسب شود یم یشنهادپ یج،. بر اساس نتاباشندیم یطبا مح یتعامل هاییتو قابل کنندهیلتسه
شرکت در  یدرون هاییتقابل یارتقا یعنیمدل پژوهش  یگرخود در سه بعد د یتوانمند یشصنعت و بازار آن، به افزا ینا هاییژگیبه و

 یقاز طر یژهوبه طیشرکت با مح تتعامال یشو افزا یکبه محصوالت ارگان یانعتماد مشترا یشافزا ی،انسان یهاو مهارت یزیکیحوزه منابع ف
 .ینداقدام نما ینهاد یسازشبکه
 ،یعاملت یهاتیقابل کننده،لیعوامل تسه ،یمشتر زانندهیعوامل برانگ ،یدرون یهاتیقابل ،یتوانمندساز: یدیکل هایواژه
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 مقدمه
و چرایی در مباحث  چونیهای اخیر در چرخه اقتصاد، نقش بصنایعی که در سالیکی از 

(. Kai et al., 2013اقتصااادی و سااامت ایرا کرده، صاانعت ماصااویت ارگانی  اساات  
صرفبین، تعداد فزایندهدراین ستراده ای از م صرف خود را تغییر داده و ا کنندگان، الگوهای م

 Vega-Zamora etاند  ندگی روزمره خود شااروک کردهاز ماصااویت یایدارتری را در ز

al., 2019های کشاورزی و از تولیدات، فرآورده شدهلی(. مواد غذایی سالم و ارگانی ، تشک
صل تدوین برنامه ست که حا شاورزی و دامی ا ستانداردها، عملیات ک های مدیریتی تولید، ا

کاران،  مان و هم ند  ترک ی ، هسااات گان ظام ار غذ1۳۹2ن یای (.  ی  دارای مزا گان های ار ا
و حرظ تنوک زیستی است و به  ستیزطیچشمگیری در ارتقاء سامت انسان، حراظت از ما

طور به افتهیکنندگان کشااورهای توسااعهمصاارف ژهیوکنندگان بهتوسااط مصاارف ،همین دلیل
نشان (. شواهدی وجود دارد که Liu et al., 2013مورد استقبال قرارگرفته است   ایگسترده
دهد توانمندی ذهنی، تأثیرات مثبتی بر سااامتی دارد. از طرفی، تأثیر مصاارف مواد غذایی می

ضااامنا  (. Seconda et al., 2017شاااده اسااات  ارگانی  بر توانمندی ذهنی نشاااان داده
توانند توانمندی کنندگان با واردکردن مواد غذایی ارگانی  در رژیم غذایی خود میمصااارف

 (.Apaolaza et al., 2018بود بخشند  ذهنی خود را به
شامل ویژگی سایر صنعت ماصویت غذایی ارگانی   ست که از جهات زیادی با  هایی ا

ها بر چگونگی مدیریت این صاانعت تأثیر بساایار وکارها متراوت اساات و این تراوتکساا 
یروهای ن افکند. این صنعت، صنعتی کاربر تلقی شده و نقشگذارد و بر آن سایه میمیزیادی 

(. با 1۳۹6 داداشی و همکاران،توجه است  انسانی در عرضه ماصویت آن چشمگیر و قابل
مقیاس تولید، عرصه تولید و صنعت ماصویت غذایی ارگانی  های خاص به ویژگیتوجه 
 .تعریف نمودوکارهای کوچ  و متوسط کس توان در مادوده را میماصویت این نوک 

عنوان سااتون فقرات بساایاری از های کوچ  و متوسااط بهوکارکساا  در حال حاضاار
 ,Perera & Chandشااده اساات  توسااعه در نظر گرفتهیافته و درحالاقتصااادهای توسااعه

، اجتماعی و های اقتصااادیبخش بزرگی از جمعیت جهان در معرض تأثیر فعالیت و (2015
 باآنکه .(Lin & Koh, 2019 های کوچ  و متوسااط قرار دارند مایطی شاارکتزیساات
 های کارآفرینی، نوآوری و اشااتغالوکارهای کوچ  و متوسااط، منبا اصاالی مهارتکساا 
ستند ش وکارهای کوچ  و متوسطکس  گیریشکلوجود بااین ؛ه  فراوانی همراه کاتبا م
کریمی و دهد  های جدید را کاهش میها، دسااترساای به فناوریزیرا منابا مادود آناساات؛ 
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ها، فرهنگ و وضااعیت توسااعه های زیاد در شاارکت. به دلیل وجود تراوت(1۳۹6رحمانی، 
 دقیق ی جاما وکنند، تعریروکارهای کوچ  و متوسط در آن فعالیت میاقتصادهایی که کس 

 (.Perera & Chand, 2015دشوار است  بسیار وکارهای کوچ  و متوسط کس از 
صربه س ازجمله کارکردهای منا شتغالوکارهای کوچ  فرد ک سط، ا زایی، توزیا و متو

ای، تأمین تولیدات موردنیاز کشورها و تربیت نیروی ثروت در جامعه، ییشرفت مناطق حاشیه
س  صنایا و ک سانی موردنیاز  ست. امروزهان سط بنگاه ،وکارهای بزرگ ا های کوچ  و متو

شااوند و عاوه بر کارکردهای ییشااین خود، هسااته اصاالی توسااعه کشااورها ماسااو  می
 ماشاهیآید  ها به عمل میهای بسیاری توسط مؤسسات دولتی و غیرانتراعی از آنحمایت

سیاری از دولت(. 1۳۹4و همکاران،  ستر باید که اندها متقاعد شدهب  برای را توسعه و رشد ب

کریمی و همکاران،  ها را حمایت کنند و آن ساااازند فراهم متوساااط و کوچ  واحدهای
گاهبا در نظر (. 1۳۹۳ به تجربه موفق گرفتن اهمیت بن با توجه  های کوچ  و متوساااط و 

های کوچ  و رویکرد ایجاد و توسااعه بنگاه 1۳84بساایاری از کشااورها، در ایران از سااال 
صاد و افزایش  سعه کارآفرینی در اقت شتغال، تقویت روحیه رقابت و تو سط جهت ایجاد ا متو

 (.1۳۹4صرا،  رضائی و وری، موردتوجه جدی قرار گرفت بهره
شته و از  سامتی مردم دا سزایی در  صویت غذایی ارگانی  تأثیر ب با توجه به اینکه ما

توان با گسترش این صنعت به ارتقای سامتی در جامعه ابعاد متراوتی حائز اهمیت است می
های اصلی وکارهای کوچ  و متوسط یکی از یایهاز طرف دیگر کس  ،کم  نمود. همچنین

سعه اق صاد ماسو  میتو ستای کم  به ،. لذاشوندت صادی در را سامت جامعه و رونق اقت
ی و ورود موفق سااازعوامل مؤثر بر توانمند شااناسااایی کشااور، مساائله اصاالی این یژوهش

بندی این اولویتحوزه ماصااویت غذایی ارگانی  و  بهوکارهای کوچ  و متوسااط کساا 
 عوامل است.

 
 مبانی نظری

 و متوسطوکارهای کوچک کسب
 دوران یعنی میادی 60 دهه اوایل و 50 دهه اواخر به متوسط و کوچ  هایبنگاه باث

عنوان های کوچ  و متوسااط بهبنگاه. گرددیبازم جدید، قال  در ایتوسااعه هایباث طرح
سعه شورهای تو صادی در ک شد اقت سعه مطرح مییافته و درحالموتور ر  شوند و بنابراینتو

طور مسااتقیم در توسااعه اقتصااادی کشااورها نقش داشااته باشااد تواند بهمیها موفقیت آن
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 Sadeghi, 2018).  هایی معموی  به شاارکت «وکارهای کوچ  و متوسااطکساا »اصااطاح
یا فروش آناطاق می نان  کارک یاس  که مق چ شاااود  حد معینی کو تر اساااات. ها از 
مختلف، مانند تعداد افراد توانند با توجه به اهداف وکارهای کوچ  و متوساااط میکسااا 

شند. رایج ستراده، متراوت با یار، ترین معشاغل، حجم تولید یا فروش یا ارزش دارایی موردا
 250وکارهای کوچ  و متوسط را تا کشورها، کس  سوم یتعداد افراد شاغل است. تقریبا  

صورت طبقهکارمند تعریف می صنایا را به این   10ر از کند: کمتیبندی مکنند. اتاادیه ارویا 
هسااتند و عنوان متوسااط کارمند به 24۹-50کارمند، کوچ  و  4۹-10عنوان خُرد، کارمند به

هیچ تعریف (. Lin & Koh, 2019کارمند دارند، بزرگ هسااتند   250صاانایعی که بیش از 
های کوچ  و متوسااط در ایران وجود ندارد و و اسااتانداردی برای شاارکت فردمناصااربه
 ها و تعاریف خاصاای را برایبندیهای مختلف، دسااتهها، مؤسااسااات و سااازماننهوزارتخا

دهند. بر اساااس تعریف قدیم وزارت صاانایا و وکارهای کوچ  و متوسااط ارائه میکساا 
کارمند تعریف  50عنوان مشاااغل با کمتر از وکارهای کوچ  و متوسااط را بهمعادن، کساا 

اند در سال شدهطور رسمی ثبتصنعتی که به سطوکارهای کوچ  و متوکس  تعدادکنیم. می
 .(Sadeghi, 2018 بوده است  ۳45.000حدود  200۹

طور های اقتصاااادی جهانی بهوکارهای کوچ  و متوساااط برای فعالیتاهمیت کسااا 
سترده شناختهگ شرکتای  ست.  سط بیش از شده ا شرکت ٪۹5های کوچ  و متو های کل 

دهند. یافته را تشااکیل میاقتصااادی و کشااورهای توسااعهاتاادیه ارویا و سااازمان همکاری 
وکارهای کوچ  و متوسااط همچنین نقش مهمی در ایجاد اشااتغال دارند و بیش از کساا 

دهند؛ بنابراین بخش بزرگی از دوسااوم اشااتغال را در سااط  جهان به خود اختصاااص می
صادیجمعیت جهان در معرض تأثیر فعالیت ستهای اقت شرکتما، اجتماعی و زی ای هیطی 

برای های کوچ  و متوسااط . شاارکت(Lin & Koh, 2019 کوچ  و متوسااط قرار دارند 
توسعه و نوظهور بسیار مهم هستند. اکثر اقتصادهای جهان، خصوصا  برای اقتصادهای درحال

درصد از  60طور رسمی تا و متوسط بههای کوچ  شرکت داشته است،بان  جهانی اظهار 
شتغال و  شکیل  40کل ا صادهای یرتارک را ت صد درآمد ملی  تولید ناخالص داخلی( اقت در

غیررسمی، این آمار به  وکارهای کوچ  و متوسطدهند و در صورت در نظر گرفتن کس می
 .(Ndiaye et al.,2018 یابد طرز چشمگیری افزایش می

 نتیجه این هب هاآن رشد تالیل و کوچ  وکارهایکس  جاما بامطالعه (1۹۹4استروی  

مؤثر  متوسط و کوچ  وکارهایکس  موفقیت و رشد در توانندمی دسته عوامل سه که رسید
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 مثل شخصی زمینه جنس، سن، شامل کارآفرین فرد هایاند از الف( ویژگیباشند که عبارت

 وکار،کساا  ییدایش بنگاه مثل خود هایتاصاایات؛  ( ویژگی و شااغل با مرتبط تجربه

 صورتبه که ایزمینه منبا سرمایه و ج( متغیرهای و شرکت اندازه شدن، عملیاتی زمانمدت

ستمی یا با عنوان  ستراتژی»سی س  هر در« ا آید  نوبخت و همکاران، می به وجود وکاریک
1۳۹4.) 

های رهبری ناکافی و دهد که مهارتوکارهای کوچ  و متوسااط نشااان میادبیات کساا 
 ،وکارهای کوچ  و متوسط است. به همین دلیلموفقیت کس ضعیف از عوامل اصلی عدم 

س  سعه داده تا بتوانند بنگاهک سط باید رفتار رهبری خود را تو ا را هوکارهای کوچ  و متو
شرایط بارانی مدیریت کنند  شرایطی و حتی در   ,Madanchian & Taherdoost در هر 

وکارهای کوچ  و متوسط م کس های بسیاری را که هنوز ه( چالش2004  1تینگ. (2019
ستند سایی کرد که عبارتبا آن روبرو ه شنا سی را  سا سته کرد. وی ینج چالش ا اند از ، برج

عدم دسترسی به امور مالی، مادودیت منابا انسانی، مادودیت یا عدم توانایی در استراده از 
شتریان و رقابفناوری، عدم اطاک سانی در مورد بازارهای بالقوه و م  & Mudaت جهانی  ر

Rahman, 2016) .صلی چالش های کوچ  و درباره شرکت زیبرانگهمچنین شش مشکل ا
(، دسااترساای به منابا مالی ٪4/22عبارت بودند از: یافتن مشااتری   201۳در سااال متوسااط 

ماهر  ٪2/14(، مقررات  4/15٪  ( و ٪8/1۳(، رقابت  ٪2/14(، در دساااترس بودن کارکنان 
 .(Moreira, 2016(  ٪۹/12ر  هزینه نیروی کا

 
 محصوالت ارگانیک
، جهان شاااهد تغییر در میزان آموزش و نگرش مردم به زندگی بود. در اواخر قرن بیسااتم

توجهی در اولویت غذای ارگانی  مشاااهده شااد. عنوان بخشاای از این تغییر، افزایش قابلبه
منظور از ماصویت ارگانی  به کنندگانبررسی عوامل مؤثر بر بهبود آگاهی مصرفرو، ازاین

 .(1۳۹8قربانی و همکاران، افزایش تولید و مصرف این ماصویت ضروری است  
های نوین و علمی تولید مواد غذایی طور سااانتی، بسااایاری از کشااااورزان از روشبه 
صنوعیبی سموم دفا آفاطاک بودند و بنابراین در فرآیند تولید مواد غذایی از کودهای م ات ، 

ها قبا  فقط برای مصرف کردند. آنماصویت استراده نمیی دارندهیا سایر مواد شیمیایی نگه
دادند. در حقیقت، مصرف مواد غذایی کش یرورش میآفتاستراده از خود، مواد غذایی بدون 

                                                                                                                                  
1.Ting 
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تولید  هایلیکن باگذشت زمان و تغییر شیوه اخاقی بود. یارگانی ، نمادی از سیستم ارزش
شاورزی، ماصوی های روزمره مانند دیابت و اختایت قلبی، زنگ شیوک بایی بیماریت ک

صرف صدا درآورد که م شدند خطر را به  کنندگان متوجه اهمیت کیریت و ایمنی مواد غذایی 
 Rana & Paul, 2017.)  بیانگر تأثیر مثبت در مورد فواید ی  ماصااول « ارگانی »کلمه

سامتی و ما ست ستیزطیبرای  صرفا های ی  کنندگان، در مورد ویژگی، اما برخی از م
 (.Massey et al., 2018ماصول ارگانی  و چگونگی تشخیص آن فاقد دانش هستند  

سامتی صویت ارگانی  دارای مقادیر باییی از مواد مغذی حاوی  ا ه، برخی ویتامینما
شره یاز مواد یترو مواد معدنی و مقادیر یایین ستند. می اهکشمانند ح توان فرض کرد که ه

شر میآن شتر ب سامتی بی سیاری از مطالعات گزارش میشوند. ها باعث   باتدهند که ترکیب

سرطان ضد  ضد میکروبی، آنتارگانی  گیاهی دارای خواص  ضدالتها ،  سی،  ضد دانیاک  ،
 ,.Popa et al  ، ضد گرفتگی عروق و ضد درد هستندسیستم ایمنی کنندهلیفشارخون، تعد

غذاهای ارگانی  دارای مزایای چشاامگیری در ارتقاء سااامت انسااان، حراظت از  .(2019
مایطی در صادر قرار دارد منافا زیساتو حرظ تنوک زیساتی اسات که حرظ  ساتیزطیما
 Bryła, 2016) صرف سط م سعه ژهیوکنندگان بهو به همین دلیل تو شورهای تو ه یافتدر ک
رشد شایا در بازار مواد . (Liu et al., 2013 ل قرارگرفته است طور گسترده مورد استقبابه

کنندگان از دهنده نگرانی روزافزون مصاارفغذایی ارگانی  در کشااورهای آساایایی نشااان
توسعه به دلیل ییشرفت در کیریت زندگی و نوسان ماصویت ارگانی  در کشورهای درحال

 (.Asif et al., 2018ت  های سالم اسهای معمولی تا رژیمادراکی از رژیم
رشد چشمگیری درفروش جهانی ماصویت غذایی ارگانی   2014جهان نسبت به سال 

میلیارد دیر داشااته اساات. گرچه بیشااتر مواد غذایی ارگانی  در اقتصااادهای  80در حدود 
سعه صرف میتو شمالی و ارویا م صرف مواد غذایی  ٪۹0شود  یافته مانند آمریکای  از کل م
درصد، در کشورهای  86، اما بیشتر تولیدکنندگان مواد غذایی ارگانی  یعنی بیش از (ارگانی 
، آساایا ازنظر تعداد تولیدکنندگان ایبندی منطقهتوسااعه وجود دارند. بر اساااس طبقهدرحال

ست.  ستاده ا از تولیدکنندگان ارگانی  جهان در این منطقه یافت  ٪40ارگانی  در رده اول ای
سومین بازار بزرگ برای ماصویت ارگانی  در شوند و بهمی  بندی قرار داردردهین اعنوان 

 Willer & Lernoud, 2019.) 
شاورزی، تقریبا   شکیل را  ایراناز تولید ناخالص داخلی  ٪25بخش ک  حالنیباا؛ دهدیمت

، بازاری تازه توساااعهبازار ماصاااویت ارگانی  در ایران همانند ساااایر کشاااورهای درحال
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ست شده ا صرفالبته  که متولد سط  درآمد و آگاهی م صرف رژیم با افزایش  کنندگان از م
 .(Asif et al., 2018توسعه است  بازار مواد غذایی ارگانی  داخلی درحال ،غذایی سالم

اند از اعتقاد به کیریت بایی های مصااارف مواد غذایی ارگانی  عبارتطورکلی انگیزهبه
تر از غذای معمولی اساات، مراقبت از اینکه غذای ارگانی  سااالم، درک چنین ماصااویتی

زیسااات، ایمنی مواد غذایی، ساااامتی و کیریت مواد غذایی فرد، طعم بهتر، مراقبت از مایط
عدم اعتماد به صااانایا غذایی معمولی، ماحظات رفاه حیوانات، حمایت از اقتصااااد مالی، 

مالی غذاهای ارگانی ، آلودگی کم و احساااس غربت  نوسااتالژی(، مد، کنجکاوی، منشااأ 
صنوعی   سبت به مواد افزودنی م ضطرا  ن با توجه به افزایش آگاهی مردم (. Bryła, 2016ا
مایطی، تقاضاا برای ماصاویت های زیساتدر مورد ساامتی، ایمنی مواد غذایی و نگرانی

ستیطسازگارباما ست. آگاهیافتوجهی افزایشطور قابلمانند غذاهای ارگانی  به زی ی و ته ا
کنندگان نسااابت به غذاهای ارگانی  دانش، به عامل مهمی در تغییر نگرش و رفتار مصااارف

کنند که عدم آگاهی . کارشااناسااان داخلی بیان می(Altarawneh, 2013 شااده اساات تبدیل
تر بودن این ماصویت نسبت به ماصویت مشابه غیر مردم از ماصویت ارگانی  و گران

شاورزی ارگانی ،  صه ک ستقبال جامعه از ماصویت ارگانی  در عر از عوامل مؤثر بر عدم ا
 (.1۳۹5های دامی در ایران است  شیرخدایی، و فرآورده

ارگانی  بخورید »در تاقیق خود با عنوان ( Apaolaza et al., 2018 آیاویزا و همکاران 
رانی از سااامتی و بهزیسااتی احساااس خوبی داریدر رابطه بین مصاارف مواد غذایی ارگانی ، نگ

صرف مواد غذایی ارگانی  بر توانمندی ذهنی یرداخته« ذهنی سی تأثیر م ها حاکی اند. یافتهبه برر
صرف ست که م  توانند، میکنندگان با وارد کردن مواد غذایی ارگانی  در رژیم غذایی خوداز آن ا

ند   ندی ذهنی خود را بهبود بخشااا تایج  (.Apaolaza et al., 2018توانم یژوهش همچنین ن
ییشاارفت ماصااویت »به بررساای  که (Xiaofan Yu et al., 2018  زیائوفان یوو همکاران

نشااان ، ختهیردا« ارگانی  نساابت به ماصااویت معمولی با توجه به کیریت غذا و امنیت غذایی
ا  به عمدت مسئلهاین کنندگان به غذاهای ارگانی  اعتماد ندارند که که در بازاریابی، مصرف دهدمی

ست صویت ارگانی  ا صوص می علت ناکافی بودن اطاعات در مورد ما ستو در این خ  بای
مرهوم و اسااتانداردهای ماصااویت ارگانی  باید تقویت شااود دهنده در رابطه با یتبلیغات آگاه

 Yu et al., 2018.) 
عوامل  ناسایی( با موضوک شSingh & Verma, 2017 سینگ و ورما در تاقیقی که توسط 

، شدهکنندگان هندی نسبت به ماصویت غذایی ارگانی  انجاممؤثر بر رفتار واقعی خرید مصرف
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نتایج نشااان داد که چهار عامل آگاهی بهداشااتی، اطاک از غذاهای ارگانی ، هنجارهای ذهنی و 
سبت به ماصویت غذایی ارگانی  تأثیر میشده بر نگرش مصرفقیمت ادراک ذارد گکنندگان ن

 Singh & Verma, 2017بریا .)  Bryła, 2016 ) مصااارف مواد » ا عنواندر تاقیق خود ب
دهد که مانا اسااسای برای توساعه بازار مواد نشاان می« ها و مواناغذایی آلی در لهساتان: انگیزه

م کننده، در دسترس بودن کغذایی ارگانی  در لهستان؛ قیمت بای، به دنبال آن عدم آگاهی مصرف
ضاء کوتاه و دید کم در مغازه صویت ارگانی ، تاریخ انق ست.ما صلی انتخا  انگیزه ها ا های ا

 ، ماحظات، ویژگی اکولوژیکی ماصااولاند از: سااامتیمواد غذایی ارگانی  در لهسااتان عبارت
 (.Bryła, 2016، طعم برتر و تضمین کیریت  ایمنی مواد غذایی
شااده انجام ( Bilal Basha, 2015  در تاقیقی که توسااط بیال باشااا و همکارانهمچنین 

صرف» س« مواد غذایی ارگانی کنندگان به نگرش م ست. نتایج این تاقی یموردبرر ق قرارگرفته ا
شان می صرفن ست و دهد که دییل م صویت غذایی ارگانی ، متنوک ا کنندگان برای خرید ما
ت، زیسااهای مربوط به مایطها شاامل نگرانیگیری در مورد خرید آنهای ابتدایی تصامیمانگیزه

هاسااات های ذهنی آنیریت ماصاااول غذایی و هنجارنگرانی از ساااامتی و ساااب  زندگی، ک
 Basha et al., 2015.) 

ها که توساااط موییی و زارعی   تیدرن با عنوان Molaei & Zarei, 2018در تاقیقی   )
 یهایکنندگان برای ماصااویت کشاااورزی ارگانی   مطالعه موردی: ساابزترجیاات مصاارف»

باهدف برآورد تمایل به یرداخت خانوارهای شااهر ارومیه برای خرید « خوراکی در شااهر ارومیه(
گذاری شیمیایی با استراده از روش ارزش یخوراکی سالم و عاری از سموم و کودها یهایسبز

شده است، نتایج نشان داد که متغیرهای مبلغ ییشنهادی، تمایل به خرید ماصویت مشروط انجام
غذا خوردن در بیرون، ساان، وضااعیت تأهل، تعداد اعضااای خانوار، میزان تاصاایات و  سااالم،

 داری در احتمال یذیرش مبلغ ییشنهادی برای خرید ماصول دارند.درآمد، تأثیر معنی
 

 تحقیق شناسیروش
های مؤثر بر توانمندی که هدف اصاالی این یژوهش، شااناسااایی ییشاارانبا توجه به این

و متوسط در حوزه ماصویت غذایی ارگانی  است؛ لذا این تاقیق  وکارهای کوچ کس 
صیری ست. در این یژوهش از رویکرد  -ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، تو شی ا ییمای

ها از طریق مصااحبه که دادهطوری؛ بهاسات شادهبرای شاناساایی عوامل اصالی اساتراده کیری
 مضمون، مراهیم تبیین شده است. اکتشافی استخراج و با استراده از روش تالیل
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وکارهای جامعه آماری این تاقیق را متخصصان و خبرگان حوزه ماصویت سبز و کس 
سط به شتهکوچ  و متو صوص افرادی که تألیرات و تاقیقاتی در این زمینه دا شکیل اند، تخ

ستراده از روش نمونهمی صگیری گلوله برفی، انتخا  و دادهدهند که با ا  1۳ر احبه با نرها در م
 .ام به مرحله اشباک رسیده است

 با اهمصااحبه ابزار گردآوری اطاعات، در بخش کیری، مصااحبه نیمه سااختاریافته اسات.
 سازیادهییکامل  طوربه کنندگانبا کس  اجازه از مشارکت و شدهثبت و ضبط دقت نظر کافی

ی برخاز یس از کدگذاری، ماققان  ها،روایی و یایایی مصاااحبه اطمینان بیشااتر ازبرای  شااد.
ی خواستند تا مجددا  به بررس واجد شرایط که دارای توانمندی و شایستگی یزم بودند، خبرگان

 از روشنیز  ها، بپردازند. برای مااساابه یایایی مصاااحبهجادشاادهیامراهیم و اظهارنظر درباره 
یزان توافقات و درصد یایایی را م ،1شده است که جدول مااسبه توافق بین دو کدگذار استراده

 دهد.نشان می
ست. ساختاریافته ا صاحبه نیمه  سنج ابزار گردآوری اطاعات، در بخش کیری، م ش برای 

، اندها، ماققان از خبرگانی که توانمندی و قابلیت یزم را داشاااتهروایی و یایایی مصااااحبه
های صااورت گرفته، بپردازند. تکراریذیریاند تا مجددا  به بررساای و اظهارنظر درباره خواسااته

صاحبه ضبط م شتن در انجام عملِ ثبت و  ستگاه همچنین دقت نظر کافی دا ستراده از د ها و ا
های بهسازی کامل مصاحها و ییادهضبط صدای باکیریت و مناس  برای ضبط و ثبت مصاحبه

شارکتضبط س  اجازه از م صاحبهشده با ک سط ی  فرد آگاه به ها کنندگان و درنهایت، م تو
ادبیات تاقیق مجدد کدگذاری شده است. برای مااسبه یایایی مصاحبه از روش مااسبه توافق 

 دهد.میزان توافقات و درصد یایایی را نشان می ،1شده است که جدول بین دو کدگذار استراده
 

 بین دو کدگذاراز طریق توافق ها . محاسبه پایایی مصاحبه1جدول 
 درصد یایایی تعداد عدم توافقات تعداد توافقات تعداد کل کدها مصاحبه
1 14 ۹ 5 2/64 
۳ 8 6 2 75 
6 11 8 ۳ 7/72 
 7/72 10 24 ۳۳ کل
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شااده اساات. تالیل ها از روش تالیل مضاامون اسااترادهوتالیل متن مصاااحبهبرای تجزیه
 ها است. ایندرون داده مضمون، روشی برای تعیین، تالیل و بیان الگوهای  مضامین( موجود در

 کند. ابویی اردکان و همکاراندهی و در قال  جزئیات توصااایف میها را ساااازمانروش، داده
ها اند. در مرحله اول، آشااانایی با دادهگانه تالیل مضااامون را ارائه نمودهمراحل شاااش (1۳۹۳ 

شنایی با عمق ماتوای دادهصورت می ست. مرحله دوم به ایجاد گیرد؛ در این مرحله هدف، آ ها ا
 نمایند که به نظر ماقق، جال  است. هایی را معرفی مییردازد؛ کدها ویژگی دادهکدهای اولیه می

 
 شده در متن ی  نمونه مصاحبه. مراهیم شناسایی2جدول 

 کدها نکات کلیدی ردیف
در خصااوص اهمیت  و نشااده معرفیدر جامعه  یدرسااتماصااویت ارگانی  به 1

 نشده است.سازی انجامفرهنگ کافی اندازهبهاستراده از این نوک ماصویت هم 
 سازیفرهنگ

صرف  2 صیت باآنکه م سیار مواد غذایی ارگانی  خا سامتی مردم ب د اریر دتأثدر 
ست اطاکوجود مردم اطاعات کمی در این خصوص دارند و میینباا سانی بای ر

 خصوص انجام گیرد.بیشتری در این 

 ایجاد سامتی

شتر مردم از ماصویت 3 ستراده بی شنایی و ا لت نیاز به حمایت دو ارگانی  برای آ
ها و نرخ بهره بانکی، یاتمال، کاهش و کاروکار تا با تسااهیل فرایند کساا  اساات

 زمینه رقابت با ماصویت غیر ارگانی  فراهم آید.

 حمایت دولت

صوص در جامعه ما اطاک 4 سانی خوبی در خ صویت ارگانی  و خواص آن ر ما
 .دانندی  را نمیارگان یرغو مردم تراوت ماصویت ارگانی  و  نشده استانجام

 رسانیاطاک

نیاز به ساارمایه اولیه بای در یکی از مسااائل مهم در تولید ماصااویت ارگانی ،  5
گذاری در این یهساارماگذاران به یهساارمااساات که باعث عدم رغبت  شااروک کار

 .صنعت شده است

 داشتن سرمایه اولیه

د، یی در زمینه نوک تولیوکار، نیاز به دانش بایکسااا  نوک برای ورود به اینغالبا   6
شیوه توزیا و غیره  سته بندی،  ستب ای ژهگذاری وییهسرماکه باید در این مورد  ا

 صورت گیرد.

داشتن دانش برای 
 ورود

سئولتوجه به  7 ست و این درک و آگاهی در جامعه باید م سیار مهم ا یت اجتماعی ب
 مه زیسااتبه مایط کندنمیاز مواد ساامی اسااتراده  به وجود آید که صاانعتی که

 .رسد و این برای آیندگان هم استی نمیآسیب

 مایطیسامت زیست
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مضامین شد. در مرحله سوم که جستجوی  استخراجها کد از مصاحبه 114در این مرحله 
و مرت  کردن همه  مضااامین اولیهبندی کدهای مختلف در قال  نام دارد؛ هدف، دسااته اولیه

صه داده ست که خا ضمون اولیه 27های کدگذاری ا ستبه م ست. در مرحله چهارم د آمده ا
شکل سازمان دهنده  ضامین  صریه گیرد؛می م شامل بازبینی و ت  شامل بازبینی در  این مرحله 

بایتر  اعتبار مضااامین سااط  دهی به مضااامین و شااکل (ی کدگذاریهاداده خاصااه سااط 
گذاری مضامین است. مرحله ینجم به تعریف و نام (هاسازمان دهنده در رابطه با مجموعه داده

یف و رشده، تعیردازد؛ در این مرحله، مضامین اصلی که برای تالیل ارائهمی یا فراگیر اصلی
صلی تالیل میگیرد. سپس دادهمورد بازبینی مجدد قرار می یله وسشود. بههای هر مضمون ا

اث می ی  مضااامون در مورد آن ب که  یت آن چیزی  ماه بازبینی کردن،  ند تعریف و  ک
ها را در خود دارد. در گردد که هر مضمون اصلی، کدام جنبه از دادهشده و تعیین میمشخص

آمده اساات. در دسااتبه یا فراگیر مضاامون اصاالی چهاران مضااامین فرعی، این مرحله از می
شروک میمرحله آخر، گزارش تهیه می ششم زمانی  ای شود که ماقق، مجموعهشود؛ مرحله 

ساختارهای زمینه صلی کاما  انتزاعی و منطبق با  ضامین ا شته از م ای تاقیق را در اختیار دا
حاوی مراهیم  2جدول شماره  ی و نگارش گزارش است.باشد. این مرحله شامل تالیل یایان

سایی ضامین شنا ست که در قال  م صاحبه ا سته اولیهشده در متن ی  نمونه م ده شبندید
 شده است.ها انجاماست. چنین کاری برای هر ی  از مصاحبه

 
 تایجن

وکارهای توانمندساااازی کسااا  ارائه چارچوبی برایکه هدف،  هاافتهتالیل یدر بخش 
صاحبه با خبرگان و با  صویت غذایی ارگانی  بوده یس از م سط در حوزه ما کوچ  و متو

ضمون،  ستراده از تالیل م صر مرهومی در قال   114ا ضمون اولیه 27عن شد که  م سایی  شنا
ساتیو  سازمان دهندههشت مضمون این تعداد در مراحل بعدی به   دیس از تأیید خبرگان و ا

عوامل مشاااتری،  عوامل برانگیزانندههای درونی، قابلیت» فراگیر مضااامون چهاردر قال  
 (. ۳گذاری شدند  جدول برچس  «های تعاملی با مایطساز و قابلیتزمینه
ضمون داده لیتال جینتا شان مم ساز یبرا دهدیها ن س  یتوانمند کوچ  و  یوکارهاک

مهم هستند. دسته اول که  اریدودسته عوامل، بس  یارگان ییمتوسط در حوزه ماصویت غذا
و عوامل  یدرون یهاتیها قرار دارد شااامل قابلداشااته و تات کنترل شاارکت یدرون تیماه
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یزم  هزیانگ جادیو ا یعوامل در ساختار خود موج  بسترساز نیاست. ا یمشتر زانندهیبرانگ
 که موج  « های درونیقابلیت».گرددیم  یارگان یوکارهاجهت ورود موفق به حوزه کس 
 ی اکتشافیهااز مصاحبه مستخرج مراهیم .۳جدول 

 ردیف مضامین اولیه )پایه( سازمان دهندهمضامین  مضامین فراگیر

 های درونیقابلیت

 منابا در دسترس
 1 مالی سرمایهکرایت 

 2 های نویناستراده از فناوری

 های کارآفرینمهارت

 ۳ وکارکس دانش کافی نسبت به 
 4 یذیریریس 

 5 مدیریت صای 
 6 های تولیدکاهش هزینه

 عوامل برانگیزاننده
 مشتری

 کنندهاقناک مصرف

 7 رسانیاطاک
 8 تبلیغات

 ۹ کنندگاندر مصرف اعتمادسازی
 10 سازیفرهنگ

 های ماصولویژگی

 11 تمایز ماصویت ارگانی 
 12 سامت ماصول
 1۳ کیریت ماصول
 14 صرفه اقتصادی

 ساززمینهعوامل 

 های صنعتویژگی

 15 سودآوری
 16 صنعت یبازدهزمان 

 17 ثبات اقتصادی

 های بازارویژگی

 18 بودن بازار رقابتی
 1۹ وجود مشتریان خاص

 20 قیمت ماصول
 21 عدم حساسیت مشتری به قیمت

های تعاملی با قابلیت
 مایط

 سازیشبکه

 22 تشکیل اتاادیه
 2۳ حمایت دولت

 24 وکارداشتن مشاوران خبره کس 

 ییامدهای اجتماعی صنعت

 25 مایطیسامت زیست
 26 عمومی ایجاد سامتی

 27 زاییاشتغال
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س  ستری خاص برای توانمندی این نوک ک در  منابا»شود دربرگیرنده وکارها میایجاد ب
اساات. عواملی مانند کرایت ساارمایه مالی و اسااتراده از « های کارآفرینیمهارت»و « دسااترس
یذیری، مدیریت وکار، ریساا طرف و داشااتن دانش کافی از کساا های نوین ازی فناوری
نه صاااای  کاهش هزی ید از ساااوی دیگر میو  یت یزم برای توفیق های تول ند ظرف توا
 یی را فراهم نماید.وکارهای ارگانی  در حوزه ماصویت غذاکس 

مل  نده»، ساااااز یتظرفعاوه بر عوا مل برانگیزان و مارک نیز برای « مشاااتری عوا
سازی  س توانمند سط ک سیار  ماصویت غذایی ارگانی  در حوزهوکارهای کوچ  و متو ب

 و« کنندهاقناک مصاارف»عوامل  دودسااتهاهمیت دارد. عوامل برانگیزنده در این تاقیق شااامل 
است که از نگاه مشتری بسیار اهمیت دارد تا تمایل بیشتری نسبت به « ولهای ماصویژگی»

، رسااانیاطاکوکارهای کوچ  و متوسااط با خرید ماصااویت ارگانی  ییدا نماید. کساا 
 توانند درخرید ماصااویت ارگانی  می نساابت به سااازیفرهنگو  اعتمادسااازی، تبلیغات

اخص های شفروش و درآمد بیشتر اقدام نمایند. ویژگی جهیدرنتکننده و راستای اقناک مصرف
س  صول نیز در موفقیت ک ساس ما سیار اهمیت دارد که بر ا سط ب وکارهای کوچ  و متو

صاارفه و  کیریت ماصااول، سااامت ماصااول، تمایز ماصااویت ارگانی ها شااامل یافته
 خرید این ماصویت است. اقتصادی
وکارهای کوچ  و متوسااط در وانمندسااازی کساا تها برای ، دسااته دوم مؤلرهحالنیباا

صویت غذایی ارگانی  سط مایط کنترل می، ماهیتی برونحوزه ما شته و تو  شوند وزا دا
ست. « های تعاملیقابلیت»و « ساززمینهعوامل »دربرگیرنده عواملی مانند  «  ازسزمینهعوامل »ا

تمرکز شاارکت بر مایط  های صاانعت و بازار اساات. این عوامل موج دربرگیرنده ویژگی
ا ب« تقویت ویژگی صااانعت»شاااود. تمرکز بر ها میبرداری حداکثری از فرصاااتجهت بهره

های ویژگی»سااو و عواملی مانند سااودآوری، زمان بازدهی صاانعت و ثبات اقتصااادی از ی 
عدم و  قیمت ماصاااول ،وجود مشاااتریان خاصبودن بازار،  رقابتیبا عواملی مانند « بازار

ش سیت م سا سوی دیگر می تری به قیمتح س از  شدن ک وکارها در تواند موج  توانمند 
 حوزه ماصویت غذایی ارگانی  شود.

عال در ی فوکارهاکساا نیز در توانمندی و موفقیت « های تعاملی با مایطبهبود قابلیت»
ست. در این تاقیق قابلیت سیار تأثیرگذار ا ی های تعاملرابطه با ماصویت غذایی ارگانی  ب

ستهدر  صنعت»و « سازیشبکه» دود شبکهشدهبندیطبقه« ییامدهای اجتماعی  در  سازیاند. 
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صت ستراده از فر ستراده مؤثر ازهای ارتباطی با بیرون میمایط موج  ا  شود که نتیجه آن ا
 ها و مشاوران خبره و کس  حمایت دولت خواهد بود. ظرفیت اتاادیه

 
 : چارچو  مرهومی تاقیق  ماقق ساخته(1شکل 

 
ه که دربرگیرند زاییاشتغالعمومی و  ایجاد سامت، مایطیسامت زیستبههمچنین توجه 

ییامدهای اجتماعی صااانعت اسااات نیز در ایجاد انگیزه جهت ورود به حوزه ماصاااویت 
تواند نقش مؤثری در تشااویق جامعه نساابت به خرید ماصااویت ارگانی  مؤثر بوده و می
شد.  شته با ضمون، چارچو  مرهومی تاقیق بهارگانی  دا صورت با توجه به نتایج تالیل م

 .گرددزیر ارائه می
 

 و پیشنهادها گیرینتیجه
های مختلف، وکارهای کوچ  و متوسااط در حوزهبا توجه به اهمیت توانمندسااازی کساا 
سایی و رتبه شنا صلی این یژوهش،  ارهای وکبندی عوامل مؤثر بر توانمندسازی کس هدف ا

سایی  شنا ست. در این تاقیق برای  کوچ  و متوسط در حوزه ماصویت غذایی ارگانی  ا
م قدام به مصااااحبهعوا با خبرگان حوزه ل مؤثر بر توانمندساااازی، ا های عمیق اکتشاااافی 

وکارهای کوچ  و متوسااط نموده و یس از شااناسااایی و ماصااویت ارگانی  و کساا 

 های درونیقابلیت
 

 مشتری برانگیزاننده عوامل

 

کسب و کارهای کوچک و دسازی توانمن
حوزه محصوالت برای ورود به متوسط 

 های تعاملی با محیطقابلیت

 

 ساززمینه عوامل

 

 سازیشبکه

 

پیامدهای اجتماعی 
صنعت

 های بازارویژگی

 

های ویژگی
 صنعت

 های محصولویژگی 

 

اقناع 
 کنندهمصرف

های مهارت 
کارآفرین

منابع در 
 دسترس
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ضمون، وتالیل دادهتجزیه سایی گردید که یس از  114ها، با روش تالیل م شنا مرهوم اولیه 
به  اولیهکشااف و در ادامه تعداد کدهای  اولیهن کد و مضاامو 27ها، بندی آنبررساای و طبقه

 مضمون اصلی شناسایی شد. چهار ،نهایت مضمون سازمان دهنده تقلیل و درهشت 
های قابلیت»و « سااااززمینهعوامل »، «مشاااتری عوامل برانگیزاننده»، «های درونیقابلیت»
ورکلی طها، بهیافته . با توجه بههسااتند آمده در این تاقیقدسااتمضااامین اصاالی به، «تعاملی

شتری عوامل برانگیزاننده س سازتوانمند جهت م سط در حوزه ی ک وکارهای کوچ  و متو
صویت غذایی ارگان صول همانندشامل ویژگی  یما صویت ارگانی ،  های ما تمایز ما

صادی  صرفه اقت صول،  صول، کیریت ما سو با نتایج یژوهشسامت ما  ,Bryłaهای  هم

 ( وSingh & Verma, 2017؛ Apaolaza et al., 2018؛ Bilal Basha, 2015؛ 2016
ند اقناک مصااارف کنندگان و در مصااارف اعتمادساااازی، تبلیغات، رساااانیاطاککننده مان

امیدی و همکاران،  ؛Muda & Rahman, 2016های ی  همسو با نتایج یژوهشسازفرهنگ
 .است (Yu et al, 2018؛ 1۳۹6

شاخصدرونهای قابلیت همچنین شامل: ی با  سترس   مایهسرکرایت هایی مانند منابا در د
ستراده از فناوریی و مال  Singh؛ Yu et al, 2018های همسو با نتایج یژوهش ن های نویا

& Verma, 2017؛ Sadeghi, 2018 ؛Pletnev & Barkhatov, 2016 ؛ غاانااجاای و
با عناصاااری چون ( و مهارت1۳۹5فر، خشااانودی به  دانشهای کارآفرین  کافی نسااابت 
 سااازگار با نتایج  های تولیدکاهش هزینهو مدیریت صااای  ، یذیریریساا ، وکارکساا 
( نقش مهمی در موفقیت 1۳۹4؛ نوبخت و همکاران، 1۳۹6امیدی و همکاران، های یژوهش
 دارند.  یوکارهای کوچ  و متوسط در حوزه ماصویت غذایی ارگانکس 

وکارهای کوچ  و متوسااط در کساا  سااازیتوانمندعوامل دیگری که در ورود موفق و 
های تعاملی اساات. ساااز و قابلیتنقش دارند عوامل زمینه  یحوزه ماصااویت غذایی ارگان

 صنعت یبازده، زمان سودآوریهای صنعت شامل: با مراهیمی چون ویژگی سازنهیزمعوامل 
؛ Bilal Basha, 2015؛ Bozga, 2015های  همساااو با نتایج یژوهش ثبات اقتصاااادیو 

Gaganis et al, 2019)  وجود مشتریان بودن بازار،  رقابتیهای بازار شامل: سو و ویژگیاز ی
های سااازگار با نتایج یژوهش  عدم حساااساایت مشااتری به قیمتو قیمت ماصااول ، خاص

Gaganis et al, 2019سااااز در ( از ساااوی دیگر، عوامل ظرفیت1۳۹4 و همکاران، ؛ نوبخت
 شوند.ماسو  می  یکوچ  و متوسط در حوزه ماصویت غذایی ارگانوکارهای کس 

سااازی شااامل عناصااری شاابکه -های تعاملی با سااازوکارهایی همچون الفهمچنین قابلیت
شکیل اتاادیههمچون  س و حمایت دولت ، ت شاوران خبره ک شتن م ستا با نتایج  هم وکاردا را
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خت و Bilal Basha, 2015های یژوهش کاران، ؛ نوب ماعی  -( و  1۳۹4هم های اجت مد یا ی
 همسااو با نتایج  زاییاشااتغال عمومی و ایجاد سااامتی، مایطیسااامت زیسااتصاانعت که از 

( نقش مهمی در اساااتراده از 1۳۹6امیدی، ؛ Bryła, 2016؛ Bilal Basha, 2015 هاییژوهش
ه ماصویت وکارهای کوچ  و متوسط در حوزکس موفقیت  جهینت درهای مایطی و فرصت

 :شودهای یژوهش ییشنهاد میبه یافته توجهبا دارد.  غذایی ارگانی 
 های دولتی مرتبط، قبل از صاادور مجوز برای ورود کارآفرینان به نهادها و سااازمان

حوزه ماصویت غذایی ارگانی  در جهت ییشگیری از شکست و همچنین بهبود 
صی و حرفهها، با ارائه آموزشفعالیت ص سط  دانش ای، زمینههای تخ ی ارتقای 

 را فراهم نمایند. وکارکس افراد نسبت به این 

  به کمبود اطاعات عمومی در حوزه ماصاااویت دانش، شاااناخت و با توجه 
قیت و موف، توسعه برای رشد مرتبطشود مدیران و مسئوین ارگانی ، ییشنهاد می

ه ( بغیره  ها  تلویزیون، روزنامه ورها از طرق مختلف مثل رسانهوکاکس نوک این 
 بپردازند. عمومی و تخصصی رسانیاطاک

 تولیدکنندگان  گذاران وسااارمایه یکی از مشاااکات اصااالیکه با توجه به این
صویت ارگانی ، دانش و آگاهی اندک آن سبت به ما شیوه تولید، ها ن شتری،  م

ائه ارگردد با ییشاانهاد می ایر موارد مانند این اساات؛فروش و ساابازار  بندی،بسااته
شاوران حرفهآموزش ضوری و با اعزام م ضوری و غیرح ای به مراکز تولید های ح

صویت  سط نهادهای ذاین نوک ما صدربطیتو این  انی، میزان آگاهی و دانش مت
 حوزه بهبود یابد.

 ماصویت ارگانی ،کنندگان در خصوص ارزش آموزش و آگاهی دادن به مصرف 
آگاهی بیشااتری از ماهیت این  ،کنندگانبساایار اهمیت دارد؛ زیرا هراندازه مصاارف

شتری به خرید ییدا م شند به همان میزان، تمایل بی شته با . کنندینوک ماصویت دا
سااازی در خصااوص لزوم اسااتراده از غذای سااالم از طریق برگزاری فرهنگبا لذا 
سمینارهای آموکارگاه شگاهها و  شی در مدارس، دان سط  جامعهز سط  ، ها و در 

ماصویت ارگانی  بایبرده اهمیت مصرف خصوص  درکنندگان آگاهى مصرف
 شود.

  صرف ماصویت ارگانی ، کیریت و شتری به م سائل مهم در ترغی  م یکی از م
وکارهایی که مدیران، صاحبان و فعاین کس سامت این نوک ماصویت است. 

ص سامت ایبرستی کنند بایویت ارگانی  کار میدر حوزه ما  ارتقای کیریت و 
 .ای داشته باشندویژه گذاریماصویت خود سرمایه

  گذاران جهت ورود به حوزه تولید ماصاااویت ابزارهای ترغی  سااارمایهیکی از
 مواد غذایی، ایجاد و توساااعه منابا مالی یایدار اسااات که این موضاااوک در مورد
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س  سیار چالش یوکارهاک ساس ارگانی  ب ست.برانگیز و ح از  یکیبین، یندرا ا
در قال   کساا  منابا مالی یایدار، اسااتراده از منابا مالی اعضااا مطمئن در هایراه

های یزم برای گذاری و حمایتشااود ساارمایهها اساات؛ لذا ییشاانهاد میتعاونی
سوی ادا های تخصصیتعاونیتأسیس  رات تعاون ماصویت غذایی ارگانی  از 
 ها انجام شود.استان

 ی وکارهادر رشاااد و توانمندساااازی کسااا تواند یکی دیگر از ابزارهایی که می
صنری ارگانی  مؤثر شد ایجاد اتاادیه  شکیل این اتاادیه  با ست. ت صی ا ص تخ

سعه این عاوه بر جل  کم  س ها برای تو سیار مهمی می وکارهاک تواند نقش ب
ی تخصااصاای به کارآفرینان و همچنین نظارت بر کیریت هادر زمینه ارائه آموزش

 ماصویت ارگانی  تولیدی داشته باشد.

  دهنده در تبلیغات آگاهی خصاااوصبهامروزه اساااتراده از ابزارهای نوین بازاریابی
صرف ماصویت های مجازی میشبکه شتری به م سترش و ترغی  م تواند در گ

شد.  سیار مؤثر با صربههای گیویژ با توجه بهارگانی  ب شتو  فردمنا ریان خاص م
های در شاابکه گسااترده این طیف از مشااتریان ماصااویت ارگانی  و حضااور

ستراده بهینه از  ،اجتماعی صویت جهت معرفی های اجتماعیشبکهظرفیت ا  ما
بازارهای هدف و  بهتر شااناسااایی ، بههاآنبا  هیو برقراری ارتباط دوسااوارگانی  

 .خواهد کردکم  مؤثری  ،فروش بیشتر
  های بازارچهایجاد ، جدیدبازارهای ین ابزارهای گساااترش و توساااعه ترمهمیکی از

با حمایت و نظارت نهادهای دولتی مرتبط  ماصااویت ارگانی ویژه اختصاااصاای 
ها عاوه بر ایجاد رقابت بین تولیدکنندگان این بازارچه در این خصاااوص .اسااات
شتراکمی شترک گذاری توانمندیتواند موج  به ا ز نیها جهت تولید ماصویت م
 شود.

 مرتبط با  یوکارهایکی از مشاااکات اصااالی کسااا های تاقیق، مطابق یافته
ت این نوک ماصاااویماصاااویت ارگانی ، عدم اعتماد جامعه به ارگانی  بودن 

اندازی مراکز اعتبارسنجی و همچنین شود با راهاست. در این خصوص ییشنهاد می
بندی کیری و و درجه تدوین اسااتانداردهای خاص و ارزیابی کیریت ماصااویت

اعتماد مشااتریان نساابت به این  ها به عموم مردم،ارائه مسااتمر نتایج این ارزیابی
 شود. جل ماصویت 

 مت ماصاااویت ارگانی  و عدم تمایل برخی افراد به با توجه به بایتر بودن قی
، بخشی به مشتریانرسانی و آگاهیشود با اطاکخرید این ماصویت؛ ییشنهاد می

بر این موضاوک تأکید شاود که با خرید و مصارف ماصاویت ارگانی  عاوه بر 
ا جویی مالی خانوارههای درمان، عما  به صرفهو کاهش هزینه هاآنحرظ سامتی 
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ستراتژی یکپارچگی باهدف ورود به  بین،یندراشود. در بلندمدت منجر می اتخاذ ا
شی و حوزه خرده  ها و درموج  کاهش هزینه ،کنندگان مواد اولیهتأمین تمل فرو

 .شودمی تماصویقیمت این نوک رقابتی شدن  جهینت
 که می یت کسااا یکی دیگر از عواملی  ند در موفق هاتوا کار عال یو در حوزه  ف

شد ستقیم و  مالی حمایت ،ماصویت ارگانی  مؤثر با ستقیم غم سیرم ت. دولت ا
شنهاد میدر این خصوص  های مالیاتی، بخشودگی شود دولت از طریق معافیتیی
گمرکی و وضا تعرفه بر ماصویت دارای  هاییفهای بانکی، تخرسود یا جریمه

 ازد.وکارها بپردمشابه داخلی به حمایت از این کس 

  یاز ، نوکارهاکس در این تاقیق مشخص شد که یکی از موانا اساسی توسعه این
به سرمایه اولیه بای است. در این خصوص ضرورت دارد دولت با وضا مقررات 

سرمایه مالی  شرکتموردنیزم،  سهیات نظام بانکی و یاز این  ها را چه از طریق ت
وصای تأمین نماید. به عبارتی چه از طریق هدایت نقدینگی سارگردان بخش خصا
گذار به گذار و تعهد سرمایهایجاد بسترهای یزم برای ییوند بین کارآفرین و سرمایه

س تأمین مالی  سریعی را در کارآفرین می وکارک س تواند توسعه  ی که یوکارهاک
 در صنعت ارگانی  فعالیت دارند ایجاد نماید.

  اوکارهکسااا تی از علل مهم موفقیت این که وجود ی  بازار رقابینابا توجه به 
شااود؛ نظارت جدی دولت و شااورای رقابت بر رعایت قوانین ضااد ماسااو  می

اناصااار و تشااکیل ی  بازار رقابتی برای ورود آزاد کارآفرینان جدید به عرصااه 
 تواند زمینه ییشرفت این صنعت را ایجاد نماید.ارگانی ، می وکارکس 

 
 قدردانی و تشکر

 له بدون کم  سازمان یا ارگانی به انجام رسیده است.این مقا
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Abstract 

Researches show that many diseases have a nutritional origin and naturally 

produced foods are more beneficial to health. So, attention to organic food products is 

on the rise. Since many businesses are engaged in organic food products, the main 

objective of this research is to provide a framework for successful performance of 

empowering small and medium-sized enterprises (SMEs) in organic food products. 

The present research is qualitative, applied and descriptive-survey in terms of data 

collection. The statistical population consists of experts in the field of small and 

medium enterprises in the field of organic food products. The statistical sample of this 

research was selected by non-probabilistic and purposeful method and based on the 

theoretical saturation rule, 13 people were interviewed. Thematic analysis method has 

been used to analyze the data. Based on the results, the factors affecting the successful 

entry and empowerment of SMEs in the field of organic food products include internal 

capabilities, customer motivating factors, facilitating factors and interactive 

capabilities. According to the findings, it is recommended that organic food businesses 

with regard to the characteristics of this industry and its market, increase their ability in 

three other dimensions of the research model include improving the company's internal 

capabilities in the field of physical resources and human skills, increasing customer 

trust in organic products and increasing the company's interactions with the 

environment, especially through institutional networking. 

 
Keywords: Empowerment, internal capabilities, motivating factors, facilitating 

factors, interactive capabilities, organic food products. 
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