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چکیده
مطابق پژوهشهای پیشین ،بسیاری از بیماریها منشأ غذايي دارند و مواد غذايي که به شیوه طبیعي تولید مي شوند؛ برای
سلامتي ،مفیدتر هستند .به همین علت ،توجه به محصولات غذايي ارگانیک در حال افزايش است .ازآنجاييکه کسبوکارهای
زيادی در حوزه محصولات غذايي ارگانیک مشغول به فعالیت هستند ،هدف اصلي اين پژوهش ،ارائه چارچوبي برای
توانمندسازی کسبوکارهای کوچک و متوسط در صنعت محصولات غذايي ارگانیک هست .پژوهش حاضر به لحاظ هدف،
کاربردی ،ازنظر روش ،توصیفي -پیمايشي و از حیث نحوه گردآوری داده ها کیفي است .جامعه آماری را خبرگان حوزه
کسبوکارهای کوچک و متوسط در حوزه محصولات غذايي ارگانیک تشکیل دادند .نمونه آماری اين تحقیق با روش غیر
احتمالي و هدفمند انتخاب گرديده و مبتني بر قاعده اشباع نظری 31 ،نفر مصاحبهشونده است .جهت تجزيهوتحلیل دادهها از
روش تحلیل مضمون استفادهشده است .بر اساس نتايج بهدستآمده ،عوامل مؤثر بر توانمندسازی و ورود موفق به
کسبوکارهای کوچک و متوسط در حوزه محصولات غذايي ارگانیک شامل قابلیتهای دروني ،عوامل برانگیزاننده مشتری،
عوامل تسهیلکننده و قابلیتهای تعاملي با محیط ميباشند .بر اساس نتايج ،پیشنهاد مي شود کسبوکارهای محصولات غذايي
ارگانیک با عنايت به ويژگيهای اين صنعت و بازار آن ،به افزايش توانمندی خود در سه بعد ديگر مدل پژوهش يعني ارتقای
قابلیتهای دروني شرکت در حوزه منابع فیزيکي و مهارتهای انساني ،افزايش اعتماد مشتريان به محصولات ارگانیک و
افزايش تعاملات شرکت با محیط بهويژه از طريق شبکهسازی نهادی اقدام نمايند.
واژههای کلیدی :توانمندسازی ،قابلیتهای دروني ،عوامل برانگیزاننده مشتری ،عوامل تسهیلکننده ،قابلیتهای
تعاملي ،محصولات غذايي ارگانیک
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يکي از صنايعي که در سالهای اخیر در چرخه اقتصاد ،نقش بيچون و چرايي در مباحث
اقتصادی و سللامت ايفلا کلرده ،صلنعت محصلولات ارگانیلک اسلت .)Kai et al., 2013
دراينبین ،تعداد فزايندهای از مصرفکنندگان ،الگوهای مصرف خود را تغییلر داده و اسلتفاده
از محصولات پايدارتری را در زندگي روزمره خود شروع کردهاند Vega-Zamora et al.,
 .)2019مواد غذايي سالم و ارگانیک ،تشکیلشلده از تولیلدات ،فلرآوردههلای کشلاورزی و
دامي است که حاصل تدوين برنامههای مديريتي تولیلد ،اسلتانداردها ،عملیلات کشلاورزی و
نظللام ارگانیللک ،هسللتند ترکمللان و همکللاران .)31۳2 ،غللذاهای ارگانیللک دارای مزايللای
چشمگیری در ارتقاء سلامت انسان ،حفاظت از محیطزيست و حفظ تنوع زيستي است و بله
همین دلیل ،توسط مصرفکنندگان بلهويژه مصلرفکنندگان کشلورهای توسلعهيافتله بلهطور
گستردهای مورد استقبال قرارگرفتله اسلت  .)Liu et al., 2013شلواهدی وجلود دارد کله
نشان ميدهد توانمندی ذهني ،تأثیرات مثبتي بر سلامتي دارد .از طرفلي ،تلأثیر مصلرف ملواد
غذايي ارگانیک بر توانمندی ذهني نشان دادهشلده اسلت  .)Seconda et al., 2017ضلمنا
مصرفکنندگان با واردکردن مواد غذايي ارگانیک در رژيم غذايي خود مليتواننلد توانمنلدی
ذهني خود را بهبود بخشند .)Apaolaza et al., 2018
صنعت محصولات غذايي ارگانیک شامل ويژگيهايي است که از جهات زيلادی بلا سلاير
کسبوکارها متفاوت است و اين تفاوتها بر چگونگي ملديريت ايلن صلنعت تلأثیر بسلیار
زيادی ميگذارد و بر آن سايه ميافکند .اين صنعت ،صنعتي کاربر تلقي شده و نقش نیروهای
انساني در عرضه محصولات آن چشمگیر و قابلتوجه است داداشي و همکلاران .)31۳1 ،بلا
توجه به ويژگيهای خاص صنعت محصولات غذايي ارگانیک و مقیاس تولید ،عرصه تولیلد
اين نوع محصولات را ميتوان در محدوده کسبوکارهای کوچک و متوسط تعريف نمود.
در حال حاضلر کسلبوکارهای کوچلک و متوسلط بلهعنوان سلتون فقلرات بسلیاری از
اقتصلادهای توسلعهيافته و درحالتوسلعه در نظلر گرفتهشلده اسلت Perera & Chand,
 )2015و بخش بزرگي از جمعیت جهان در معرض تأثیر فعالیتهای اقتصادی ،اجتملاعي و
زيستمحیطي شرکتهلای کوچلک و متوسلط قلرار دارنلد  .)Lin & Koh, 2019باآنکله
کسبوکارهای کوچک و متوسط ،منبع اصللي مهلارتهلای کلارآفريني ،نلوآوری و اشلتغال
هستند؛ بااينوجود شکلگیری کسبوکارهای کوچک و متوسط با مشلکلات فراوانلي هملراه
است؛ زيرا منابع محدود آنها ،دسترسي به فناوریهای جديد را کاهش مليدهلد کريملي و
رحماني .)31۳1 ،به دلیل وجود تفاوتهای زياد در شرکتهلا ،فرهنلو و وضلعیت توسلعه
اقتصادهايي که کسبوکارهای کوچک و متوسلط در آن فعالیلت ميکننلد ،تعريفلي جلامع و
دقیق از کسبوکارهای کوچک و متوسط بسیار دشوار است .)Perera & Chand, 2015
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ازجمله کارکردهای منحصربهفرد کسبوکارهای کوچک و متوسلط ،اشلتغالزايي ،توزيلع
ثروت در جامعه ،پیشرفت مناطق حاشیهای ،تأمین تولیدات موردنیاز کشورها و تربیت نیروی
انساني موردنیاز صنايع و کسبوکارهای بزرگ است .امروزه ،بنگلاههلای کوچلک و متوسلط
علاوه بر کارکردهای پیشین خود ،هسته اصلي توسعه کشورها محسوب ميشوند و حمايلت-
های بسیاری توسط مؤسسات دولتي و غیرانتفلاعي از آنهلا بله عملل مليآيلد ملاشلاهي و
همکاران .)31۳1 ،بسیاری از دولتها متقاعد شدهاند که بايد بسلتر رشلد و توسلعه را بلرای
واحدهای کوچک و متوسط فلراهم سلازند و آنهلا را حمايلت کننلد کريملي و همکلاران،
 .)31۳1با در نظر گرفتن اهمیت بنگاههای کوچک و متوسلط و بلا توجله بله تجربله موفلق
بسیاری از کشورها ،در ايران از سال  3131رويکلرد ايجلاد و توسلعه بنگلاههلای کوچلک و
متوسط جهت ايجاد اشتغال ،تقويت روحیه رقابت و توسعه کارآفريني در اقتصلاد و افلزايش
بهرهوری ،موردتوجه جدی قرار گرفت رضائي و صفا.)31۳1 ،
با توجه به اينکه محصولات غذايي ارگانیک تأثیر بسزايي در سلامتي مردم داشته و از ابعاد
متفاوتي حائز اهمیت است ميتوان با گسترش اين صنعت به ارتقای سلامتي در جامعه کمک
نمود .همچنین ،از طرف ديگر کسلبوکارهای کوچلک و متوسلط يکلي از پايلههای اصللي
توسعه اقتصاد محسوب ميشوند .لذا ،در راستای کمک بهسلامت جامعله و رونلق اقتصلادی
کشور ،مسئله اصلي ايلن پلژوهش شناسلايي عواملل ملؤثر بلر توانمندسلازی و ورود موفلق
کسبوکارهای کوچک و متوسط به حوزه محصولات غلذايي ارگانیلک و اولويتبنلدی ايلن
عوامل است.

مبانی نظري
كسبوكارهاي كوچک و متوسط
بحث بنگاههای کوچک و متوسط به اواخر دهه  05و اوايل دهه  15میللادی يعنلي دوران
طرح بحثهای توسعهای در قالب جديد ،بازميگردد .بنگاههای کوچلک و متوسلط بلهعنوان
موتور رشد اقتصادی در کشورهای توسعهيافته و درحالتوسعه مطلرح مليشلوند و بنلابراين
موفقیت آنها مليتوانلد بلهطور مسلتقیم در توسلعه اقتصلادی کشلورها نقلش داشلته باشلد
 .)Sadeghi, 2018اصطلاح «کسبوکارهای کوچک و متوسلط» معموللا بله شلرکتهلايي
اطلللام ملليشللود کلله مقیللاس کارکنللان يللا فللروش آنهللا از حللد معینللي کوچللکتللر اسللت.
کسبوکارهای کوچک و متوسط ميتوانند با توجه بله اهلداف مختللف ،ماننلد تعلداد افلراد
شاغل ،حجم تولید يا فروش يا ارزش دارايي مورداستفاده ،متفاوت باشند .رايلجتلرين معیلار،
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تعداد افراد شاغل است .تقريبا يکسوم کشورها ،کسبوکارهای کوچک و متوسط را تلا 205
کارمند تعريف ميکنند .اتحاديه اروپا صنايع را به اين صورت طبقهبندی ميکنلد :کمتلر از 35
کارمند بهعنوان خُرد 1۳-35 ،کارمند ،کوچک و  21۳-05کارمند بلهعنوان متوسلط هسلتند و
صنايعي که بیش از  205کارمند دارند ،بزرگ هسلتند  .)Lin & Koh, 2019هلی تعريلف
منحصربهفرد و استانداردی برای شلرکتهلای کوچلک و متوسلط در ايلران وجلود نلدارد و
وزارتخانهها ،مؤسسات و سازمانهای مختللف ،دسلتهبندیهلا و تعلاريف خاصلي را بلرای
کسبوکارهای کوچک و متوسط ارائه ميدهنلد .بلر اسلاس تعريلف قلديم وزارت صلنايع و
معادن ،کسبوکارهای کوچک و متوسط را بهعنوان مشاغل بلا کمتلر از  05کارمنلد تعريلف
ميکنیم .تعداد کسبوکارهای کوچک و متوسط صنعتي که بهطور رسمي ثبتشدهاند در سال
 255۳حدود  110.555بوده است .)Sadeghi, 2018
اهمیت کسبوکارهای کوچلک و متوسلط بلرای فعالیلتهلای اقتصلادی جهلاني بلهطور
گستردهای شناختهشده است .شرکتهای کوچک و متوسلط بلیش از  ٪۳0کلل شلرکتهلای
اتحاديه اروپا و سازمان همکاری اقتصلادی و کشلورهای توسلعهيافته را تشلکیل مليدهنلد.
کسبوکارهای کوچک و متوسط همچنین نقلش مهملي در ايجلاد اشلتغال دارنلد و بلیش از
دوسوم اشتغال را در سطح جهان به خلود اختصلاص مليدهنلد؛ بنلابراين بخلش بزرگلي از
جمعیت جهان در معرض تأثیر فعالیتهای اقتصادی ،اجتماعي و زيستمحیطي شرکتهلای
کوچک و متوسط قرار دارند  .)Lin & Koh, 2019شرکتهلای کوچلک و متوسلط بلرای
اکثر اقتصادهای جهان ،خصوصا برای اقتصادهای درحالتوسعه و نوظهور بسیار مهم هسلتند.
بانک جهاني اظهار داشته است ،شرکتهای کوچک و متوسط بهطور رسمي تلا  15درصلد از
کل اشتغال و  15درصد درآمد ملي تولید ناخالص داخلي) اقتصادهای پرتحلر را تشلکیل
ميدهند و در صورت در نظر گرفتن کسبوکارهای کوچک و متوسط غیررسمي ،اين آمار به
طرز چشمگیری افزايش مييابد .)Ndiaye et al.,2018
استروی  )3۳۳1بامطالعه جامع کسبوکارهای کوچک و تحلیل رشد آنها به اين نتیجله
رسید که سه دسته عوامل ميتوانند در رشد و موفقیت کسبوکارهای کوچک و متوسط مؤثر
باشند که عبارتاند از الف) ويژگيهای فرد کارآفرين شامل سن ،جنس ،زمینه شخصي مثلل
تجربه مرتبط با شغل و تحصیلات؛ ب) ويژگيهلای خلود بنگلاه مثلل پیلدايش کسلبوکار،
مدتزمان عملیاتي شدن ،اندازه شرکت و منبع سرمايه و ج) متغیرهای زمینهای که بهصورت
سیستمي يا با عنوان «استراتژی» در هر کسبوکاری به وجود ميآيلد نوبخلت و همکلاران،
.)31۳1
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ادبیات کسبوکارهای کوچک و متوسط نشان ميدهد که مهلارتهلای رهبلری ناکلافي و
ضعیف از عوامل اصلي عدم موفقیت کسبوکارهای کوچک و متوسط است .به همین دلیلل،
کسبوکارهای کوچک و متوسط بايد رفتار رهبری خود را توسعه داده تا بتوانند بنگلاههلا را
در هر شرايطي و حتي در شرايط بحراني مديريت کننلد Madanchian & Taherdoost,
 .)2019تینو )2551 3چالشهای بسیاری را که هنوز هم کسبوکارهای کوچک و متوسط
با آن روبرو هستند ،برجسته کرد .وی پنج چالش اساسي را شناسلايي کلرد کله عبارتانلد از
عدم دسترسي به امور مالي ،محدوديت منابع انساني ،محدوديت يا عدم توانايي در اسلتفاده از
فناوری ،عدم اطلاعرساني در مورد بازارهای بالقوه و مشتريان و رقابلت جهلاني & Muda
 .)Rahman, 2016همچنین شش مشکل اصلي چالشبرانگیز درباره شرکتهای کوچلک و
متوسط در سال  2531عبارت بودند از :يلافتن مشلتری  ،)٪22/1دسترسلي بله منلابع ملالي
 ،)٪30/1مقررات  ،)٪31/2در دسترس بلودن کارکنلان ملاهر  ،)٪31/2رقابلت  )٪31/3و
هزينه نیروی کار .)Moreira, 2016 )٪32/۳

محصولات ارگانیک
در اواخر قرن بیستم ،جهان شاهد تغییر در میزان آموزش و نگرش مردم بله زنلدگي بلود.
بهعنوان بخشي از اين تغییر ،افزايش قابلتوجهي در اولويت غلذای ارگانیلک مشلاهده شلد.
ازاينرو ،بررسي عوامل مؤثر بر بهبود آگاهي مصرفکنندگان از محصولات ارگانیک بلهمنظور
افزايش تولید و مصرف اين محصولات ضروری است قرباني و همکاران.)31۳3 ،
بهطور سنتي ،بسیاری از کشاورزان از روشهای نوين و علمي تولید مواد غذايي بياطلاع
بودند و بنابراين در فرآيند تولید مواد غذايي از کودهای مصنوعي ،سموم دفع آفات يلا سلاير
مواد شیمیايي نگهدارندهی محصولات استفاده نميکردند .آنها قبلا فقط برای مصلرف خلود،
مواد غذايي بدون استفاده از آفتکش پرورش ميدادنلد .در حقیقلت ،مصلرف ملواد غلذايي
ارگانیک ،نمادی از سیستم ارزشي اخلاقي بود .لیکن باگذشت زمان و تغییر شلیوههای تولیلد
محصولات کشاورزی ،شیوع بالای بیماریهای روزمره مانند ديابت و اختلاللات قلبلي ،زنلو
خطر را به صدا درآورد که مصرفکنندگان متوجه اهمیت کیفیت و ايمني مواد غلذايي شلدند
 .)Rana & Paul, 2017کلمه «ارگانیک» بیانگر تأثیر مثبت در مورد فوايلد يلک محصلول
1.Ting
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برای سلامتي و محیطزيست است ،اما برخي از مصرفکنندگان ،در ملورد ويژگليهلای يلک
محصول ارگانیک و چگونگي تشخیص آن فاقد دانش هستند .)Massey et al., 2018
محصولات ارگانیک دارای مقادير بالايي از مواد مغذی حاوی سلامتي ،برخي ويتامینهلا و
مواد معدني و مقادير پايینتری از موادی مانند حشرهکشها هستند .ميتوان فلرض کلرد کله
آنها باعث سلامتي بیشتر بشر ميشوند .بسیاری از مطالعات گزارش ميدهنلد کله ترکیبلات
ارگانیک گیاهي دارای خواص ضد سرطان ،ضدالتهاب ،ضد میکروبلي ،آنتلياکسلیدان ،ضلد
فشارخون ،تعديلکننده سیستم ايمني ،ضد گرفتگي عروم و ضد درد هستند Popa et al.,
 .)2019غذاهای ارگانیک دارای مزايای چشلمگیری در ارتقلاء سللامت انسلان ،حفاظلت از
محیطزيست و حفظ تنوع زيستي است که حفلظ منلافع زيسلتمحیطي در صلدر قلرار دارد
 )Bryła, 2016و به همین دلیل توسط مصلرفکنندگان بلهويژه در کشلورهای توسلعهيافته
بهطور گسترده مورد استقبال قرارگرفته است  .)Liu et al., 2013رشد شايع در بازار ملواد
غذايي ارگانیک در کشلورهای آسلیايي نشلاندهنده نگرانلي روزافلزون مصلرفکننلدگان از
محصولات ارگانیک در کشورهای درحالتوسعه به دلیل پیشرفت در کیفیت زندگي و نوسلان
ادراکي از رژيمهای معمولي تا رژيمهای سالم است .)Asif et al., 2018
جهان نسبت به سال  2531رشد چشمگیری درفروش جهاني محصولات غذايي ارگانیلک
در حدود  35میلیارد دلار داشته است .گرچله بیشلتر ملواد غلذايي ارگانیلک در اقتصلادهای
توسعهيافته مانند آمريکای شمالي و اروپا مصرف ميشود  ٪۳5از کل مصلرف ملواد غلذايي
ارگانیلک) ،امللا بیشللتر تولیدکننلدگان مللواد غللذايي ارگانیلک يعنللي بللیش از  31درصللد ،در
کشورهای درحالتوسعه وجود دارنلد .بلر اسلاس طبقهبنلدی منطقلهای ،آسلیا ازنظلر تعلداد
تولیدکنندگان ارگانیک در رده اول ايستاده است ٪15 .از تولیدکنندگان ارگانیک جهان در اين
منطقه يافت ميشوند و بلهعنوان سلومین بلازار بلزرگ بلرای محصلولات ارگانیلک در ايلن
ردهبندی قرار دارد .)Willer & Lernoud, 2019
بخش کشاورزی ،تقريبا  ٪20از تولید ناخالص داخلي ايران را تشکیل ميدهد؛ بااينحال بازار
محصولات ارگانیک در ايران همانند ساير کشورهای درحالتوسلعه ،بلازاری تلازه متولدشلده
است که البته با افزايش سطح درآمد و آگاهي مصرفکنندگان از مصرف رژيم غلذايي سلالم،
بازار مواد غذايي ارگانیک داخلي درحالتوسعه است .)Asif et al., 2018
بهطورکلي انگیزههای مصرف مواد غذايي ارگانیک عبارتاند از اعتقلاد بله کیفیلت باللای
چنین محصولاتي ،در اينکه غذای ارگانیلک سلالمتر از غلذای معملولي اسلت ،مراقبلت از
سلامتي و کیفیت مواد غذايي فرد ،طعم بهتر ،مراقبلت از محیطزيسلت ،ايمنلي ملواد غلذايي،
عدم اعتماد به صنايع غذايي معمولي ،ملاحظات رفلاه حیوانلات ،حمايلت از اقتصلاد محللي،
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احساس غربت نوستالژی) ،مد ،کنجکاوی ،منشأ محللي غلذاهای ارگانیلک ،آللودگي کلم و
اضطراب نسبت به مواد افزودني مصنوعي  .)Bryła, 2016با توجه به افزايش آگاهي ملردم
در مورد سلامتي ،ايمني مواد غذايي و نگرانيهلای زيسلتمحیطي ،تقاضلا بلرای محصلولات
سازگاربامحیطزيست مانند غذاهای ارگانیک بهطور قابلتوجهي افزايشيافته است .آگلاهي و
دانش ،به عامل مهمي در تغییر نگرش و رفتار مصرفکنندگان نسلبت بله غلذاهای ارگانیلک
تبديلشده است  .)Altarawneh, 2013کارشناسان داخلي بیان ميکننلد کله علدم آگلاهي
مردم از محصولات ارگانیک و گرانتر بودن اين محصولات نسبت به محصولات مشلابه غیلر
ارگانیک ،از عوامل مؤثر بر عدم استقبال جامعه از محصولات ارگانیک در عرصه کشاورزی و
فرآوردههای دامي در ايران است شیرخدايي.)31۳0 ،
آپاوللازا و همکلاران  )Apaolaza et al., 2018در تحقیلق خلود بلا عنلوان «ارگانیلک
بخوريد احساس خوبي داريد؟ رابطه بین مصرف مواد غذايي ارگانیک ،نگرانلي از سللامتي و
بهزيستي ذهني» به بررسي تأثیر مصرف مواد غذايي ارگانیک بر توانمندی ذهنلي پرداختهانلد.
يافتهها حاکي از آن است که مصرفکنندگان با وارد کلردن ملواد غلذايي ارگانیلک در رژيلم
غذايي خود ،ميتوانند توانمندی ذهني خلود را بهبلود بخشلند .)Apaolaza et al., 2018
همچنین نتايج پژوهش زيائوفان يوو همکاران  )Xiaofan Yu et al., 2018که به بررسلي
«پیشرفت محصولات ارگانیک نسبت به محصولات معمولي با توجه به کیفیت غلذا و امنیلت
غذايي» پرداخته ،نشان ميدهد که در بازاريابي ،مصرفکنندگان به غلذاهای ارگانیلک اعتملاد
ندارند که اين مسئله عمدتا به علت ناکافي بودن اطلاعات در مورد محصولات ارگانیک است
و در اين خصوص ميبايسلت تبلیغلات آگاهيدهنلده در رابطله بلا مفهلوم و اسلتانداردهای
محصولات ارگانیک بايد تقويت شود .)Yu et al., 2018
در تحقیقي که توسط سینو و ورملا  )Singh & Verma, 2017بلا موضلوع شناسلايي
عوامل مؤثر بر رفتار واقعي خريد مصرفکنندگان هندی نسبت به محصولات غذايي ارگانیک
انجامشده ،نتايج نشان داد کله چهلار عاملل آگلاهي بهداشلتي ،اطللاع از غلذاهای ارگانیلک،
هنجارهای ذهني و قیمت ادرا شده بر نگرش مصرفکنندگان نسبت به محصلولات غلذايي
ارگانیک تأثیر مليگلذارد  .)Singh & Verma, 2017بريللا  ) Bryła, 2016در تحقیلق
خود با عنوان «مصرف مواد غذايي آلي در لهستان :انگیزهها و موانع» نشان ميدهلد کله ملانع
اساسي برای توسعه بازار مواد غذايي ارگانیک در لهستان؛ قیمت بالا ،به دنبال آن عدم آگلاهي
مصرفکننده ،در دسترس بودن کم محصولات ارگانیک ،تاريخ انقضلاء کوتلاه و ديلد کلم در
مغازهها است .انگیزههلای اصللي انتخلاب ملواد غلذايي ارگانیلک در لهسلتان عبارتانلد از:
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سلامتي ،ويژگي اکولوژيکي محصول ،ملاحظات ايمنلي ملواد غلذايي ،طعلم برتلر و تضلمین
کیفیت .)Bryła, 2016
همچنین در تحقیقي که توسط بیلال باشا و همکلاران  ) Bilal Basha, 2015انجامشلده
«نگرش مصرفکنندگان به مواد غذايي ارگانیک» موردبررسلي قرارگرفتله اسلت .نتلايج ايلن
تحقیق نشان ميدهد که دلايل مصرفکنندگان برای خريد محصولات غذايي ارگانیک ،متنلوع
است و انگیزههای ابتدايي تصمیمگیری در مورد خريد آنها شلامل نگرانليهلای مربلوب بله
محیطزيست ،نگراني از سلامتي و سبک زندگي ،کیفیت محصول غذايي و هنجارهلای ذهنلي
آنهاست .)Basha et al., 2015
درنهايت در تحقیقي که توسط موللايي و زارعلي  )Molaei & Zarei, 2018بلا عنلوان
«ترجیحات مصرفکنندگان برای محصولات کشاورزی ارگانیک مطالعه موردی :سبزیهلای
خوراکي در شهر ارومیه)» باهدف برآورد تمايل به پرداخلت خانوارهلای شلهر ارومیله بلرای
خريد سبزیهای خوراکي سالم و عاری از سلموم و کودهلای شلیمیايي بلا اسلتفاده از روش
ارزشگذاری مشروب انجامشده است ،نتايج نشان داد که متغیرهای مبلغ پیشنهادی ،تمايل بله
خريد محصولات سالم ،غذا خوردن در بیرون ،سن ،وضعیت تأهلل ،تعلداد اعضلای خلانوار،
میزان تحصیلات و درآمد ،تأثیر معنيداری در احتمال پذيرش مبللغ پیشلنهادی بلرای خريلد
محصول دارند.

روششناسی تحقیق
با توجه به اينکه هدف اصلي ايلن پلژوهش ،شناسلايي پیشلرانهای ملؤثر بلر توانمنلدی
کسبوکارهای کوچک و متوسط در حوزه محصولات غذايي ارگانیک است؛ لذا اين تحقیلق
ازنظر هدف ،کاربردی و ازنظر روش ،توصیفي -پیمايشي است .در ايلن پلژوهش از رويکلرد
کیفي برای شناسايي عوامل اصلي استفادهشده اسلت؛ بهطوریکله دادههلا از طريلق مصلاحبه
اکتشافي استخراج و با استفاده از روش تحلیل مضمون ،مفاهیم تبیین شده است.
جامعه آماری اين تحقیق را متخصصان و خبرگان حلوزه محصلولات سلبز و کسلبوکارهای
کوچک و متوسط بهخصوص افرادی که تألیفات و تحقیقاتي در اين زمینه داشلتهاند ،تشلکیل
ميدهند که با استفاده از روش نمونهگیری گلوله برفي ،انتخاب و دادهها در مصلاحبه بلا نفلر
 31ام به مرحله اشباع رسیده است.
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ابزار گردآوری اطلاعات ،در بخش کیفي ،مصاحبه نیمه ساختاريافته است .مصلاحبههلا بلا
دقت نظلر کلافي ثبلت و ضبطشلده و بلا کسلب اجلازه از مشلارکتکننلدگان بلهطور کاملل
پیادهسازی شد .برای اطمینان بیشتر از روايي و پايايي مصاحبهها ،محققان پس از کدگلذاری،
از برخي خبرگان واجد شرايط کله دارای توانمنلدی و شايسلتگي للازم بودنلد ،خواسلتند تلا
مجددا به بررسلي و اظهلارنظر دربلاره مفلاهیم ايجادشلده ،بپردازنلد .بلرای محاسلبه پايلايي
مصاحبهها نیز از روش محاسبه توافق بین دو کدگذار استفادهشده است که جلدول  ،3میلزان
توافقات و درصد پايايي را نشان ميدهد.
ابزار گردآوری اطلاعات ،در بخش کیفي ،مصاحبه نیمه ساختاريافته اسلت .بلرای سلنجش
روايي و پايايي مصاحبهها ،محققان از خبرگلاني کله توانمنلدی و قابلیلت للازم را داشلتهاند،
خواستهاند تا مجددا به بررسي و اظهارنظر درباره تکرارپذيریهای صورت گرفتله ،بپردازنلد.
همچنین دقت نظر کافي داشتن در انجام عملِ ثبت و ضبط مصاحبههلا و اسلتفاده از دسلتگاه
ضبط صدای باکیفیت و مناسب برای ضبط و ثبت مصاحبهها و پیادهسازی کامل مصاحبههای
ضبطشده با کسب اجازه از مشارکتکنندگان و درنهايت ،مصاحبهها توسط يک فرد آگلاه بله
ادبیات تحقیق مجدد کدگذاری شده است .برای محاسلبه پايلايي مصلاحبه از روش محاسلبه
توافق بین دو کدگذار استفادهشده است که جدول  ،3میزان توافقات و درصد پايايي را نشلان
ميدهد.
جدول  .0محاسبه پایایی مصاحبهها از طریق توافق بین دو كدگذار
مصاحبه

تعداد کل کدها

تعداد توافقات

تعداد عدم توافقات

درصد پايايي

3

31

۳

0

11/2

1

33

3

1

52/5

1
کل

3

11

1
21

2
35

50

52/5

بللرای تجزيللهوتحلیل مللتن مصللاحبهها از روش تحلیللل مضللمون استفادهشللده اسللت .تحلیللل
مضمون ،روشي برای تعیین ،تحلیل و بیان الگوهای مضامین) موجود در درون دادهها است .ايلن
روش ،دادهها را سازماندهي و در قاللب جزئیلات توصلیف ميکنلد .ابلويي اردکلان و همکلاران
 )31۳1مراحل ششگانه تحلیل مضلمون را ارائله نمودهانلد .در مرحلله اول ،آشلنايي بلا دادههلا
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صورت ميگیرد؛ در اين مرحله هدف ،آشنايي با عمق محتوای دادهها است .مرحله دوم بله ايجلاد
کدهای اولیه ميپردازد؛ کدها ويژگي دادههايي را معرفي مينمايند که به نظر محقق ،جالب است.
جدول  .2مفاهیم شناساييشده در متن يک نمونه مصاحبه
ردیف
0

نکات كلیدي
محصولات ارگانیک بهدرستي در جامعه معرفي نشده و در خصوص اهمیت اسلتفاده

كدها
فرهنوسازی

از اين نوع محصولات هم بهاندازه کافي فرهنوسازی انجامنشده است.
6

باآنکه مصرف مواد غلذايي ارگانیلک خاصلیت در سللامتي ملردم بسلیار تلأثیر دارد

ايجاد سلامتي

بااينوجود مردم اطلاعات کمي در ايلن خصلوص دارنلد و ميبايسلت اطلاعرسلاني
بیشتری در اين خصوص انجام گیرد.
7

برای آشنايي و استفاده بیشتر مردم از محصولات ارگانیلک نیلاز بله حمايلت دوللت

حمايت دولت

است تا با تسهیل فرايند کسبوکار و کار ،کاهش مالیاتها و نرخ بهره بانکي ،زمینله
رقابت با محصولات غیر ارگانیک فراهم آيد.
0

در جامعه ما اطلاعرسلاني خلوبي در خصلوص محصلولات ارگانیلک و خلواص آن

اطلاعرساني

انجامنشده است و مردم تفاوت محصولات ارگانیک و غیر ارگانیک را نميدانند.
5

يکي از مسائل مهم در تولید محصولات ارگانیک ،نیاز به سرمايه اولیه باللا در شلروع

داشتن سرمايه اولیه

کار است که باعث عدم رغبت سرمايهگذاران به سرمايهگذاری در ايلن صلنعت شلده
است.
2

غالبا برای ورود به اين نوع کسبوکار ،نیاز به دانش بالايي در زمینه نوع تولید ،بسلته

داشللتن دانللش بللرای

بندی ،شیوه توزيع و غیره است که بايد در اين مورد سرمايهگذاری ويلژهای صلورت

ورود

گیرد.
3

توجه به مسئولیت اجتماعي بسیار مهم است و اين در و آگاهي در جامعه بايلد بله
وجود آيد که صنعتي که از مواد سمي استفاده نميکند بله محیطزيسلت هلم آسلیبي
نميرسد و اين برای آيندگان هم است.

سلامت زيستمحیطي

000
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در اين مرحله  331کد از مصاحبهها استخراج شد .در مرحله سوم که جستجوی مضلامین
اولیه نام دارد؛ هدف ،دستهبندی کدهای مختلف در قالب مضامین اولیه و مرتب کلردن همله
خلاصه دادههای کدگذاری است که  25مضمون اولیه بهدستآمده اسلت .در مرحلله چهلارم
مضامین سازمان دهنده شکل ميگیرد؛ اين مرحله شامل بازبیني و تصلفیه شلامل بلازبیني در
سطح خلاصه دادههای کدگذاری) و شلکلدهي بله مضلامین سلطح باللاتر اعتبلار مضلامین
سازمان دهنده در رابطه با مجموعله دادههلا) اسلت .مرحلله پلنجم بله تعريلف و نامگلذاری
مضامین اصلي يا فراگیر ميپردازد؛ در اين مرحله ،مضامین اصلي که برای تحلیلل ارائهشلده،
تعريف و مورد بازبیني مجدد قرار ميگیرد .سپس دادههای هر مضمون اصلي تحلیل ميشود.
بهوسیله تعريف و بازبیني کردن ،ماهیت آن چیزی که يک مضمون در مورد آن بحث ميکنلد
مشخصشده و تعیین ميگردد که هر مضمون اصلي ،کدام جنبه از دادهها را در خود دارد .در
اين مرحله از میان مضامین فرعي ،چهار مضلمون اصللي يلا فراگیلر بهدسلتآمده اسلت .در
مرحله آخر ،گزارش تهیه ميشود؛ مرحله ششم زماني شروع ميشود که محقلق ،مجموعلهای
از مضامین اصلي کاملا انتزاعي و منطبق با ساختارهای زمینلهای تحقیلق را در اختیلار داشلته
باشد .اين مرحله شامل تحلیل پاياني و نگارش گزارش است .جدول شماره  2حاوی مفلاهیم
شناساييشده در متن يک نمونه مصاحبه است کله در قاللب مضلامین اولیله دستهبندیشلده
است .چنین کاری برای هر يک از مصاحبهها انجامشده است.

یافتهها

در بخش تحلیل يافتهها که هلدف ،ارائله چلارچوبي بلرای توانمندسلازی کسلبوکارهای
کوچک و متوسط در حوزه محصولات غذايي ارگانیک بوده پس از مصاحبه با خبرگلان و بلا
استفاده از تحلیل مضمون 331 ،عنصر مفهومي در قالب  25مضمون اولیه شناسلايي شلد کله
اين تعداد در مراحل بعدی به هشت مضمون سازمان دهنده و پس از تأيید خبرگان و اسلاتید
در قالب چهار مضمون فراگیلر «قابلیتهلای درونلي ،عواملل برانگیزاننلده مشلتری ،عواملل
زمینهساز و قابلیتهای تعاملي با محیط» برچسبگذاری شدند جدول .)1

نتايج تحلیل مضمون دادهها نشان ميدهد بلرای توانمندسلازی کسلبوکارهای کوچلک و
متوسط در حوزه محصولات غذايي ارگانیک دودسته عوامل ،بسیار مهم هستند .دسته اول که
ماهیت دروني داشته و تحت کنترل شرکتها قرار دارد شلامل قابلیتهلای درونلي و عواملل
برانگیزاننده مشتری است .اين عوامل در ساختار خود موجب بسترسازی و ايجاد انگیزه للازم
جهت ورود موفق به حوزه کسبوکارهای ارگانیک ميگردد«.قابلیتهای دروني» که موجب
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جدول  .1مفاهیم مستخرج از مصاحبههای اکتشافي
ردیف
3
2
1
1
0
1
5
3
۳

مضامین اولیه (پایه)

کفايت سرمايه مالي

استفاده از فناوریهای نوين

ريسکپذيری

مديريت صحیح
اطلاعرساني

تبلیغات

اعتمادسازی در مصرفکنندگان

32

سلامت محصول

31
30
31
35
33
3۳
25
23
22
21
21
20
21
25

مهارتهای کارآفرين

قابلیتهای دروني

کاهش هزينههای تولید

35

31

منابع در دسترس

دانش کافي نسبت به کسبوکار

فرهنوسازی

33

مضامین سازمان دهنده

مضامین فراگیر

اقناع مصرفکننده
عوامل برانگیزاننده
مشتری

تمايز محصولات ارگانیک

کیفیت محصول

ويژگيهای محصول

صرفه اقتصادی

سودآوری

زمان بازدهي صنعت
ثبات اقتصادی

ويژگيهای صنعت
عوامل زمینهساز

رقابتي بودن بازار

وجود مشتريان خاص
قیمت محصول

ويژگيهای بازار

عدم حساسیت مشتری به قیمت

تشکیل اتحاديه

حمايت دولت

داشتن مشاوران خبره کسبوکار
سلامت زيستمحیطي
ايجاد سلامتي عمومي

اشتغالزايي

شبکهسازی

پیامدهای اجتماعي صنعت

قابلیتهای تعاملي با
محیط
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ايجاد بستری خاص برای توانمندی اين نوع کسبوکارها ميشلود دربرگیرنلده «منلابع در
دسترس» و «مهارتهای کارآفريني» است .عواملي ماننلد کفايلت سلرمايه ملالي و اسلتفاده از
فناوریهای نوين ازيکطرف و داشتن دانلش کلافي از کسلبوکار ،ريسلکپذيری ،ملديريت
صللحیح و کللاهش هزينللههای تولیللد از سللوی ديگللر ميتوانللد ظرفیللت لللازم بللرای توفیللق
کسبوکارهای ارگانیک در حوزه محصولات غذايي را فراهم نمايد.
علاوه بر عوامل ظرفیت ساز« ،عوامل برانگیزاننده مشتری» و محر نیز برای توانمندسازی
کسبوکارهای کوچک و متوسط در حوزه محصولات غذايي ارگانیلک بسلیار اهمیلت دارد.
عوامل برانگیزنده در اين تحقیق شامل دودسته عواملل «اقنلاع مصلرفکننده» و «ويژگيهلای
محصول» است که از نگاه مشتری بسیار اهمیلت دارد تلا تمايلل بیشلتری نسلبت بله خريلد
محصولات ارگانیک پیدا نمايد .کسبوکارهای کوچک و متوسط بلا اطلاعرسلاني ،تبلیغلات،
اعتمادسازی و فرهنوسازی نسبت به خريد محصولات ارگانیک ميتوانند در راسلتای اقنلاع
مصرفکننده و درنتیجه فروش و درآمد بیشتر اقدام نمايند .ويژگيهای شاخص محصول نیلز
در موفقیت کسبوکارهای کوچک و متوسط بسیار اهمیت دارد که بر اسلاس يافتلهها شلامل
تمايز محصولات ارگانیک ،سلامت محصول ،کیفیت محصول و صلرفه اقتصلادی خريلد ايلن
محصولات است.
بااينحال ،دسته دوم مؤلفهها بلرای توانمندسلازی کسلبوکارهای کوچلک و متوسلط در
حوزه محصولات غذايي ارگانیک ،ماهیتي برونزا داشته و توسلط محلیط کنتلرل ميشلوند و
دربرگیرنده عواملي مانند «عوامل زمینهساز» و «قابلیتهای تعاملي» است« .عواملل زمینهسلاز»
دربرگیرنده ويژگيهای صنعت و بازار است .اين عوامل موجلب تمرکلز شلرکت بلر محلیط
جهت بهرهبرداری حداکثری از فرصتها ميشلود .تمرکلز بلر «تقويلت ويژگلي صلنعت» بلا
عواملي مانند سودآوری ،زمان بازدهي صنعت و ثبلات اقتصلادی از يکسلو و «ويژگليهلای
بازار» با عواملي مانند رقابتي بودن بازار ،وجلود مشلتريان خلاص ،قیملت محصلول و علدم
حساسیت مشتری به قیمت از سوی ديگر ميتواند موجلب توانمنلد شلدن کسلبوکارها در
حوزه محصولات غذايي ارگانیک شود.
«بهبود قابلیتهای تعاملي با محیط» نیز در توانمندی و موفقیلت کسلبوکارهای فعلال در
رابطه با محصولات غذايي ارگانیک بسیار تأثیرگذار است .در اين تحقیق قابلیتهای تعلاملي
در دودسته «شبکهسازی» و «پیامدهای اجتماعي صلنعت» طبقهبندیشلدهاند .شبکهسلازی در
محیط موجب استفاده از فرصتهای ارتباطي با بیرون ميشود که نتیجله آن اسلتفاده ملؤثر از
ظرفیت اتحاديهها و مشاوران خبره و کسب حمايت دولت خواهد بود.
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منابع در

مهارتهای

دسترس

کارآفرین

اقناع

ویژگیهای محصول

مصرفکننده

قابلیتهای درونی

عوامل برانگیزاننده مشتری

توانمندسازی کسب و کارهای کوچک و
متوسط برای ورود به حوزه محصولات
غذایی ارگانیک
عوامل زمینهساز
ویژگیهای
صنعت

ویژگیهای بازار

قابلیتهای تعاملی با محیط
پیامدهای اجتماعی
صنعت

شبکهسازی

شکل  :3چارچوب مفهومي تحقیق محقق ساخته)

همچنین توجه بهسلامت زيستمحیطي ،ايجاد سلامت عمومي و اشتغالزايي کله دربرگیرنلده
پیامدهای اجتماعي صنعت اسلت نیلز در ايجلاد انگیلزه جهلت ورود بله حلوزه محصلولات
ارگانیک مؤثر بوده و ميتواند نقش مؤثری در تشويق جامعله نسلبت بله خريلد محصلولات
ارگانیک داشته باشد .با توجه به نتايج تحلیل مضمون ،چارچوب مفهومي تحقیلق بهصلورت
زير ارائه ميگردد.
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نتیجهگیري و پیشنهادها
با توجه به اهمیت توانمندسازی کسبوکارهای کوچلک و متوسلط در حوزههلای مختللف،
هدف اصلي اين پژوهش ،شناسايي و رتبهبندی عوامل مؤثر بر توانمندسلازی کسلبوکارهای
کوچک و متوسط در حوزه محصولات غذايي ارگانیک است .در اين تحقیق بلرای شناسلايي
عوامل مؤثر بلر توانمندسلازی ،اقلدام بله مصلاحبههای عمیلق اکتشلافي بلا خبرگلان حلوزه
محصللولات ارگانیللک و کس لبوکارهای کوچللک و متوسللط نمللوده و پللس از شناسللايي و
تجزيهوتحلیل دادهها ،با روش تحلیل مضمون 331 ،مفهوم اولیه شناسايي گرديد کله پلس از
بررسي و طبقهبندی آنها 25 ،کد و مضمون اولیه کشف و در ادامه تعلداد کلدهای اولیله بله
هشت مضمون سازمان دهنده تقلیل و در نهايت ،چهار مضمون اصلي شناسايي شد.
«قابلیتهای دروني»« ،عواملل برانگیزاننلده مشلتری»« ،عواملل زمینهسلاز» و «قابلیتهلای
تعاملي» ،مضامین اصلي بهدستآمده در اين تحقیق هستند .با توجه بله يافتلههلا ،بلهطورکلي
عوامل برانگیزاننده مشتری جهت توانمندسازی کسبوکارهای کوچلک و متوسلط در حلوزه
محصولات غذايي ارگانیک شامل ويژگيهای محصول هماننلد تملايز محصلولات ارگانیلک،
سلامت محصول ،کیفیت محصول ،صرفه اقتصادی همسلو بلا نتلايج پژوهشهلای Bryła,
2016؛ Bilal Basha, 2015؛ Apaolaza et al., 2018؛  )Singh & Verma, 2017و
اقنللاع مصللرفکننده ماننللد اطلاعرسللاني ،تبلیغللات ،اعتمادسللازی در مصللرفکنندگان و
فرهنوسازی همسو با نتايج پژوهشهای Muda & Rahman, 2016؛ امیدی و همکاران،
31۳1؛  )Yu et al, 2018است.
همچنین قابلیتهای دروني با شاخصهايي مانند منابع در دسترس شامل :کفايلت سلرمايه
مالي و استفاده از فناوریهای نوين همسو با نتايج پژوهشهلای Yu et al, 2018؛ Singh
& Verma, 2017؛ Sadeghi, 2018؛ Pletnev & Barkhatov, 2016؛ غنجللي و
خشنودیفلر )31۳0 ،و مهارتهلای کلارآفرين بلا عناصلری چلون دانلش کلافي نسلبت بله
کسبوکار ،ريسکپذيری ،مديريت صلحیح و کلاهش هزينلههای تولیلد سلازگار بلا نتلايج
پژوهشهای امیدی و همکاران31۳1 ،؛ نوبخت و همکاران )31۳1 ،نقش مهملي در موفقیلت
کسبوکارهای کوچک و متوسط در حوزه محصولات غذايي ارگانیک دارند.
عوامل ديگری که در ورود موفق و توانمندسلازی کسلبوکارهای کوچلک و متوسلط در
حوزه محصولات غذايي ارگانیک نقش دارند عوامل زمینهسلاز و قابلیتهلای تعلاملي اسلت.
عوامل زمینهساز با مفاهیمي چون ويژگيهای صنعت شامل :سودآوری ،زمان بازدهي صلنعت
و ثبلات اقتصلادی همسلو بلا نتلايج پژوهشهلای Bozga, 2015؛ Bilal Basha, 2015؛
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 )Gaganis et al, 2019از يکسو و ويژگيهای بازار شامل :رقابتي بودن بازار ،وجلود مشلتريان
خاص ،قیمت محصول و علدم حساسلیت مشلتری بله قیملت سلازگار بلا نتلايج پژوهشهلای
Gaganis et al, 2019؛ نوبخلت و همکلاران )31۳1 ،از سلوی ديگلر ،عواملل ظرفیتسلاز در
کسبوکارهای کوچک و متوسط در حوزه محصولات غذايي ارگانیک محسوب ميشوند.
همچنین قابلیتهای تعلاملي بلا سلازوکارهايي همچلون اللف -شبکهسلازی شلامل عناصلری
همچون تشکیل اتحاديه ،حمايت دولت و داشتن مشاوران خبلره کسلبوکار همراسلتا بلا نتلايج
پژوهشهلای Bilal Basha, 2015؛ نوبخللت و همکلاران )31۳1 ،و ب -پیامللدهای اجتمللاعي
صنعت که از سلامت زيسلتمحیطي ،ايجلاد سللامتي عملومي و اشلتغالزايلي همسلو بلا نتلايج
پژوهشهای Bilal Basha, 2015؛ Bryła, 2016؛ امیلدی )31۳1 ،نقلش مهملي در اسلتفاده از
فرصتهای محیطي و در نتیجه موفقیت کسبوکارهای کوچک و متوسلط در حلوزه محصلولات
غذايي ارگانیک دارد .با توجه به يافتههای پژوهش پیشنهاد ميشود:








نهادها و سازمانهای دولتي مرتبط ،قبل از صدور مجوز بلرای ورود کارآفرينلان بله
حوزه محصولات غذايي ارگانیک در جهت پیشگیری از شکست و همچنین بهبلود
فعالیتها ،با ارائه آموزشهای تخصصي و حرفهای ،زمینهی ارتقلای سلطح دانلش
افراد نسبت به اين کسبوکار را فراهم نمايند.
با توجله بله کمبلود دانلش ،شلناخت و اطلاعلات عملومي در حلوزه محصلولات
ارگانیک ،پیشنهاد ميشود مديران و مسئولان مرتبط برای رشلد ،توسلعه و موفقیلت
اين نوع کسبوکارها از طرم مختلف مثل رسانهها تلويزيون ،روزنامه و غیره ) بله
اطلاعرساني عمومي و تخصصي بپردازند.
بللا توجلله بلله اينکلله يکللي از مشللکلات اصلللي سللرمايهگللذاران و تولیدکننللدگان
محصولات ارگانیک ،دانش و آگاهي اند آنها نسبت بله مشلتری ،شلیوه تولیلد،
بستهبندی ،بازار فروش و ساير موارد مانند ايلن اسلت؛ پیشلنهاد ميگلردد بلا ارائله
آموزشهای حضوری و غیرحضوری و با اعزام مشاوران حرفهای بله مراکلز تولیلد
اين نوع محصولات توسط نهادهای ذیربط ،میزان آگاهي و دانلش متصلديان ايلن
حوزه بهبود يابد.
آموزش و آگاهي دادن به مصرفکنندگان در خصوص ارزش محصولات ارگانیلک،
بسیار اهمیت دارد؛ زيرا هراندازه مصرفکنندگان ،آگلاهي بیشلتری از ماهیلت ايلن
نوع محصولات داشته باشند به همان میزان ،تمايل بیشتری به خريد پیلدا مليکننلد.
لذا با فرهنوسازی در خصوص لزوم اسلتفاده از غلذای سلالم از طريلق برگلزاری
کارگاهها و سمینارهای آموزشي در مدارس ،دانشگاهها و در سلطح جامعله ،سلطح
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آگاهى مصرفکنندگان در خصوص اهمیت مصرف محصلولات ارگانیلک باللابرده
شود.
يکي از مسائل مهم در ترغیب مشتری به مصرف محصلولات ارگانیلک ،کیفیلت و
سلامت اين نوع محصولات است .مديران ،صاحبان و فعالان کسبوکارهايي کله در
حوزه محصولات ارگانیک کار ميکننلد بايسلتي بلرای ارتقلای کیفیلت و سللامت
محصولات خود سرمايهگذاری ويژهای داشته باشند.
يکي از ابزارهای ترغیب سرمايهگذاران جهت ورود به حوزه تولید محصولات ملواد
غللذايي ،ايجللاد و توسللعه منللابع مللالي پايللدار اسللت کلله ايللن موضللوع در مللورد
کسبوکارهای ارگانیک بسیار چالشبرانگیز و حساس اسلت .دراينبلین ،يکلي از
راههای مطمئن در کسب منابع مالي پايدار ،اسلتفاده از منلابع ملالي اعضلا در قاللب
تعاونيها اسلت؛ للذا پیشلنهاد ميشلود سلرمايهگذاری و حمايتهلای للازم بلرای
تأسیس تعاونيهای تخصصي محصولات غذايي ارگانیلک از سلوی ادارات تعلاون
استانها انجام شود.
يکللي ديگللر از ابزارهللايي کلله ميتوانللد در رشللد و توانمندسللازی کسللبوکارهای
ارگانیک مؤثر باشد ايجاد اتحاديه صنفي تخصصي است .تشکیل اين اتحاديه عللاوه
بر جلب کمکها برای توسعه ايلن کسلبوکارها ميتوانلد نقلش بسلیار مهملي در
زمینه ارائه آموزشهای تخصصلي بله کارآفرينلان و همچنلین نظلارت بلر کیفیلت
محصولات ارگانیک تولیدی داشته باشد.
امروزه استفاده از ابزارهای نلوين بازاريلابي بهخصلوص تبلیغلات آگاهيدهنلده در
شبکههای مجازی ميتواند در گسترش و ترغیب مشتری بله مصلرف محصلولات
ارگانیک بسیار مؤثر باشد .با توجه به ويژگيهای منحصلربهفرد و خلاص مشلتريان
محصللولات ارگانیللک و حضللور گسللترده ايللن طیللف از مشللتريان در شللبکههای
اجتماعي ،استفاده بهینه از ظرفیت شبکههای اجتملاعي جهلت معرفلي محصلولات
ارگانیک و برقراری ارتباب دوسويه با آنها ،بله شناسلايي بهتلر بازارهلای هلدف و
فروش بیشتر ،کمک مؤثری خواهد کرد.
يکي از مهمترين ابزارهای گسترش و توسعه بازارهای جديلد ،ايجلاد بازارچلههای
اختصاصي ويژه محصولات ارگانیک با حمايت و نظارت نهادهلای دولتلي ملرتبط
است .در اين خصوص اين بازارچهها علاوه بلر ايجلاد رقابلت بلین تولیدکننلدگان
ميتواند موجب به اشترا گذاری توانمندیها جهت تولید محصولات مشتر نیلز
شود.
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مطللابق يافتللههای تحقیللق ،يکللي از مشللکلات اصلللي کسللبوکارهای مللرتبط بللا
محصولات ارگانیک ،عدم اعتماد جامعه بله ارگانیلک بلودن ايلن نلوع محصلولات
است .در اين خصوص پیشنهاد ميشود با راهاندازی مراکز اعتبارسنجي و همچنلین
تدوين استانداردهای خاص و ارزيابي کیفیلت محصلولات و درجهبنلدی کیفلي و
ارائه مستمر نتايج اين ارزيابيها به عملوم ملردم ،اعتملاد مشلتريان نسلبت بله ايلن
محصولات جلب شود.
با توجه به بالاتر بودن قیمت محصولات ارگانیلک و علدم تمايلل برخلي افلراد بله
خريد اين محصولات؛ پیشنهاد ميشود با اطلاعرساني و آگاهيبخشي بله مشلتريان،
بر اين موضوع تأکید شود که با خريلد و مصلرف محصلولات ارگانیلک عللاوه بلر
حفظ سلامتي آنها و کاهش هزينههای درمان ،عملا به صرفهجويي ملالي خانوارهلا
در بلندمدت منجر ميشود .دراينبین ،اتخاذ استراتژی يکپارچگي باهلدف ورود بله
حوزه خردهفروشي و تملک تأمینکنندگان مواد اولیه ،موجب کاهش هزينلهها و در
نتیجه رقابتي شدن قیمت اين نوع محصولات ميشود.
يکي ديگر از علواملي کله ميتوانلد در موفقیلت کسلبوکارهای فعلال در حلوزه
محصولات ارگانیک مؤثر باشد ،حمايت مالي مستقیم و غیرمسلتقیم دوللت اسلت.
در اين خصوص پیشنهاد ميشود دولت از طريق معافیتهای مالیلاتي ،بخشلودگي
سود يا جريمههای بانکي ،تخفیفهای گمرکي و وضع تعرفه بر محصلولات دارای
مشابه داخلي به حمايت از اين کسبوکارها بپردازد.
در اين تحقیق مشخص شد که يکي از موانع اساسي توسعه اين کسبوکارها ،نیلاز
به سرمايه اولیه بالا است .در اين خصوص ضرورت دارد دولت بلا وضلع مقلررات
لازم ،سرمايه مالي موردنیاز اين شرکتها را چه از طريلق تسلهیلات نظلام بلانکي و
چه از طريق هدايت نقدينگي سرگردان بخش خصوصي تلأمین نمايلد .بله عبلارتي
ايجاد بسترهای لازم برای پیوند بین کارآفرين و سلرمايهگلذار و تعهلد سلرمايهگذار
به تأمین مالي کسبوکار کارآفرين ميتواند توسلعه سلريعي را در کسلبوکارهايي
که در صنعت ارگانیک فعالیت دارند ايجاد نمايد.
با توجه به اينکه وجود يک بازار رقابتي از علل مهلم موفقیلت ايلن کسلبوکارها
محسوب ميشود؛ نظارت جدی دولت و شورای رقابلت بلر رعايلت قلوانین ضلد
انحصار و تشکیل يک بازار رقابتي بلرای ورود آزاد کارآفرينلان جديلد بله عرصله
کسبوکار ارگانیک ،ميتواند زمینه پیشرفت اين صنعت را ايجاد نمايد.
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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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