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مقدمه بررسیمنابع 

جامعهی عشایری ،ایران متشکل از ایالت ،طوایف ،تیره ها ،قبایل ،خانواده وخانوارهای ایلیاتی و عشییره ای اسیت
در واقع عشایر عبارتند ازاجتماعات کوچرو که بنیاد اقتصاد و شیوهی زندگی معاششان مبتنی بر دامیداری و شیبانی
است عشایر ،دام را بهعنوان اساس معیشت و کوچ را بهعنوان تکنیکی بیرای اسیتااده از مراتیع وسیایرمنابع طبیعیی
برگزیده اند و دامداری بنیاد اقتصاد آنان را تشکیل میدهد بنابراین جوامع عشایری با داشتن سوابقی بسیار طوالنی
در تاریخ فرهنگ این مرز و بوم همواره یکی از بزرگترین تولید کنندگان دام کشیور مییباشیند

)Maleki,

افزون بر تولید گوشت قرمز کیه ممیت تیرین عامیل پیرورش دام اسیت مدصیوالت دیگیر همریون فیرآوردههیای
لبنی شیر ،ماست ،کشک وغیره) و الیاف دامی مو ،پشت و کرک) تولید میکنند

 )Abdolahi,یکیی دیگیر

از مکانیستهای اقتصاد کوچ نشینان ایران ،صنایع دستی آنان میباشد که بیهعنیوان فعالییت تولییدی مکمیل و جیدا
نشدنی در زندگی آنما ریشه دوانیده اسیت

 )Nikshah,بیرای تولیید ایین صینایع ،از منیابع داخلیی اسیتااده

میشود و این تولیدات دستی ،اثر مستقیت بر درآمد ناخالص ملی دارد به طوری که هرگونه افزایش در میزان تولید
و بمبود کیایت آن ،در افزایش درآمدعشایر تاثیر میگیذارد

 )Navab Akbar et al.,بیا توجیه بیه نیازهیای

روزافزون زندگی و تالش تمامیجوامع در جمت دستیابی به امکانات و تسمیالت بیشیتر ،جامعیهی عشیایری را بیر
آن داشته تا پا را از تولید به شیوهی معیشتی فراتر گذاشته و مازاد تولیید را بیرای دسیتیابی بیه نیازهیایی کیه بیه روز
ساختن آن ها از عمدهی خودشان خارج است به نظامهای دیگر انسانی اراییه نماینید در ایین مییان یکیی از عمیده
ترین اشکال تعامل ،تعامالت اقتصادی جامعهی عشایری با جوامع انسانی پیرامون خویش از طریق فروش تولییدات
و خرید مایدتاج زندگی است لذا با توجه به اینکه بازاریابی یکی از ارکیان اساسیی اقتصیاد اسیت لیزوم توجیه بیه
بازاریابی بهعنوان رکن اصلی تولید و درآمد و معیشیت خیانواده ویرورت دارد

 .)Amir Shahy et al.,بیر

همین اساس بازاریابی بهعنوان چالش پیش روی عشایر عنوان شده است شرایط و ووعیت جدیدی کیه جامعیهی
مدنظر را از بیرون مورد هجوم قرار داده و حاظ تعادل را برای آنان دچار مشکل میکند چالش گویند از معیانی و
مترادفات چالش میتوان مشکل ،مساله ،تعارض ،بدران ،مددودیت و نقایص را نام برد ،البته میتوان برای چیالش
معنای عام و گسترده ای را که شامل معنای واژههای فوق باشد نام برد ولی وجه تمیایز چیالش بیا مترادفیات کیر
شده در آن است که چالش نظر به عوامل بیرونی دارد یعنی امواجی اند که پیش روی ما قرار دارند و از ارادهی میا
خارج میباشند در حالیکه معانی و مترادفات کر شدهی آن نظر به عوامیل درونیی دارد لیذا معالعیهی حاویر بیه
بررسی چالشهای پیش روی بازاریابی تولیدات عشایری میپردازد از طرفی چون بازاریابی را میتوان زنجیره ای
از خدمات دخیل در حرکت یک مدصول از نقعهی تولید تا نقعهی مصیرف دانسیت

 )Dixie,و فرآینیدی

مدیریت مدور در نظر گرفت که بر تمامیفعالیت ها در زمینهی تامین نیازها و خواسیتههیای مشیتری تمرکیز دارد
بنابراین اهمیت بازاریابی مورد توجه قرار میگیرد ،به طوری کیه بررسیی بازارییابی در متیون اقتصیادی سیابقه ای
طوالنی دارد و بر این اساس عملیات و فرآیندهای بازارییابی بیا توسیعهی شمرنشیینی و دور شیدن مراکیز مصیرف
ازنواحی تولید بییش از پییش اهمییت یافتیه اسیت چراکیه بازارییابی را یکیی از عوامیل میوثر بیر توسیعهی کشیور
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میدانند

 )Najafi & kazemnezad,لذا تاکید بر جایگاه بازاریابی در فرآینید تولییدات عشیایری بیهعنیوان

مدل تبلور تمامیفعالیتهای این جوامع برای دریافت سیود،ایجاد درآمید و ایجیاد اشیتغال حامزاهمییت اسیت بیه
طوری که به تدریج و با باالرفتن هزینههای دامداری ،تنوع مدصوالت تولیدی عشایرو گسیتردگی عملییات آن بیا
عوامیییل اقتصیییادی  ،میییالی ،فنیییی و جمعیتیییی بازارییییابی تولییییدات عشیییایری از ارزش ویییی ه ای برخیییوردار
میگردد

 )Keraford,باتوجه به سمت و اهمیت دامپروری عشایر در ارزش افیزوده ،رشید اقتصیادی کشیور

وتامین پروتئین مصرف کنندگان ،جایگاه وی ه در اقتصاد ملی ،ورورت وجود گوشت ،نشان دهندهی توجه ویی ه
به این صنعت و توسعهی آن است به طوری که بیازار و بازارییابی مدصیوالت دامییاز ویرورتهیای تغذییه ای و
اقتصادی مدسوب میشود به موازات گذر از تولید سنتی به تولید تجاری و توسعهی اقتصادی بر مشکالت جوامیع
عشایری در زمینهی عروهی مدصول به بازار افزوده میشود چراکه با توجه به کوچک بودن واحدهیای تولییدی
میزان مدصول عروه شده به بازار اندک و تولید کننده ناچار است مدصوالت تولیدی خود را بیا قیمیت پیایین بیه
خریداران مدلی و یا میدان باروشند

 )Najafi & Farajzadeh,همرنین تمیهی مایدتاج روزانه عشیایر ،نییز
 )Ghareshlo,بیه طیور کلیی

به دلیل عدم دسترسی به بازار مشکالت فراوانی را برای آن ها به همیراه دارد

که امروزه عشایر کوچنده با مشکالت بیشتری نسبت به گذشته از جمله:پایین بودن درصید فیروش در خانوارهیای
عشایری نسبت به دیگر بمره برداران دامی ،باال رفیتن هزینیههیای دامیداری

،)Dehghanian & kohansal,

عدم دسترسی مناسب کوچنده ها به بازارهای مناسب برای فروش تولیدات و خرید مایدتاج Alipour & Hojat,

) ،تولید صنایع دستی با تکنیک ابتدایی بیا تکییه برجنبیهی خیود مصیرفی و بازمانیدن از رقابیت بیا کاالهیای
صنعتی و در معرض زوال و نابودی هسیتند

 )Akbary & Mizban,بنیابراین وجیود مشیکالت اقتصیادی و

ورورت برقراری ارتباط پویا جامعهی عشایری ،را ناگزیر به مماجرت کیرده اسیت ایین ممیاجرت نیه تنمیا رافیع
مشکالت نبوده بلکه معضالت دیگری را چه برای عشایر و چه برای جامعه به همیراه داشیته اسیت که از آن جملیه
میتوان به کاهش تولیدات دامی ،عاطل ماندن مراتع و فشار مضاعف بر جمعیت بیکار غییر میاهر بیرای در شیمرها
اشاره کرد

)Ghareghalo,

علیرغت سمت تولیدی عشایر در کشور ،بازاریابی تولیدات آن ها بهعنوان یکی ممت تیرین مشیکالتی اسیت کیه
این جوامع با آن موجمه اند که حیاکی از چیالشهیای پییش روی نظیام بازارییابی ایین جوامیع اسیت & Falahi

 )Khalilian,تاجایی که تلقی سعدی و توجه نکردن به مقوله بازار و مایاهیت میرتبط بیا آن ،نداشیتن درک
ساختاری از بازار و وعف در شناسایی تعامالت رفتاری کنش گران و کنش پیذیران ،بازارموجیب شیده اسیت تیا
همرنان تراژدی تلخ ،موفقیت نبودن بازاریابی تولیدات عشایری تدوام یابد از آن جیا کیه جامعیهی میورد معالعیه
بهعنوان کمن سال ترین تشکیالت ایل ایرانی بوده ،در جنگهای متعدد شرکت کیرده ،پیا از ورود بیه اییران در
کرمانشاه سکنی گزیدند و تمام خصوصیت زندگی ایلی را دارا هستند ،به صورت عشییره ای زنیدگی مییکننید و
مناطق ییالقی و قشالقی را که در آن جا میگذرانند نزدیک به شمر و بازار میباشد

 )Zangeneh,بهعنیوان

نماد زندگی عشایری استان شناخته میشوند و با توجه به مدل اسیتقرار در یییالق و قشیالق تعیامالت اقتصیادی بیا
سایر نظامهای انسانی دارند ولی از آنجا که بنیان اقتصادی و تولید در جامعهی مورد معالعه بیر دام ،فیرآوردههیای
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دامیو صنایع دستی قراردارد و دامپروری اساس اشتغال  ،منبع تامین درآمد و یکی از علل بقای این جوامع اسیت و
برای تامین معیشت و مخارج زندگی خیود بیه پیرورش دام وتولیید صینایع دسیتی مشیغولند بیراین اسیاس اهیداف
اختصاصی این تدقیق که شامل بررسی وویعیت فیردی و حرفیه ای،ندیوهی فیروش تولییدات عشیایری ،شیناخت
چالشهای بازاریابی مدصوالت عشایر مورد معالعه است جمت اصالح ساختار بازار و بازاریابی وروری میباشد
باتوجه به اینکه بنیان اقتصادی جوامع عشایری بر دام وتولیدات دامیی متکیی اسیت و بیر اسیاس نقشیی کیه ایین
جوامع درتامین تولیدات کشیور ایایا مییکننید و بازارییابی الزمیهی توسیعهی اقتصیادی اسیتع علیی پوروحجیت
(

 )Alipour & Hojat,بیان میدارند که به طور کلی خرید و فروش مدصوالت و مایدتاج عشایر بیه چمیار

بخش فروش دام زنده ،فروش مایدتاج عشایر ،فروش صنایع دستی و فروش مدصوالت دامیتقسیت میشیود پیا
بازاریابی جزء الیناک درآمد و افزایش تولیید بیرای ایین جوامیع مدسیوب مییشیود جاهیان (

 )Jahan,در

معالعهی خود تدت عنوان "مدیریت بازاریابی کشاورزی در بنگالدش و ایجاد عصر جدید در بازاریابی " بیه ایین
نتیجه رسید که مدیریت بازاریابی بهعنوان پل ارتباطی بین تولید کننیدگان و مصیرف کننیدگان اسیت و مییتوانید
باعث بمبود ووعیت تولیدی کشور شود تکا

 )Teka,با بررسی "تجزیه و تدلیل بازاریابی میوه و سبزی در

منعقهی جنوب تیجرای"به این نتیجه دست یافت که وجود چیالش هیاو مشیکالت پییش روی بازارییابی تولییدات
 )Weldessie,درمعالعهی خود که هیدف تجزییه و

منافع کمتری را نصیب تولید کنندگان میکند ولدسی

تدلیل بازار سبزیجات بود نشیان داد کیه تجزییه وتدلییل عوامیل میوثر بیر عرویهی بیازار ،شناسیایی مشیکالت و
فرصتهای بازاریابی تولیدات ،تاثیر مممیدر افزایش تقاوای مصرف کنندگان ایجاد میکند طی تدقییق صیورت
گرفته توسط تسااهان (

 )Tesfahun,پیرامون"بررسی بازاریابی کنجد در منعقهی شمالی آممیارا"ایین نتیجیه

حاصل شد که هزینهی حمل ونقل بهعنوان یک هزینهی عمیده ازهزینیههیای بازارییابی شیناخته شیده و یکپارچیه
سازی نسبی بازار باعث باال رفیتن بیازده بیازار مییشیود اسیکوال

 )Eskola,در تدقییق خیود تدیت عنیوان

"بازاریابی کشاورزی در تانزانیا" بیه ایین نتیجیه رسیید کیه فقیدان اطالعیات بیازار از مشیکالت بازارییابی اسیت و
بازاریابی بهعنوان یک ابزار برای مبارزه با فقر تلقی میشو د طی تدقییق صیورت گرفتیه توسیط اسیراو Schau,

) پیرامون"وجود یک استرات ی برای توسعهی اقتصاد جامعه و افزایش خرید مدصیوالت کشیاورزی توسیط
موسسات واشنگتن"این نتیجه حاصل شد که موسسه ها نیاز به شناسایی بازار واسترات یهای برای کشاورزان دارند
تا تولید کنندگان بتوانند به بازار دسترسی پیدا کنند و مدصوالت خود را در آن جا بیه فیروش برسیانند بیر اسیاس
معالعهی بروس کارد

)Brucecard,تدت عنوان"بررسیی چیالش هیا و فرصیتهیای بازارییابی در منعقیهی

غربی کلرادو " به این نتیجه رسید که ایجاد یک تعاونی بازاریابی برای فروش مسیتقیت تولییدات بیهعنیوان بمتیرین
فرصت برای بازاریابی شیناخته شیده اسیت طیی تدقیقیات صیورت گرفتیه توسیط تیرو(

 )Trupo,تدیت

عنوان"بازاریابی مدصوالت کشاورزی و باغبانی"نشان داد که بازاریابی تولیدات کشاورزی تاثیر قابیل تیوجمی بیر
افزایش تولید و حتی توسعهی اقتصادی کشیور دارد لییون و تامسیون

 )Lyon & Thompson,بیه بررسیی

مدل های مختلف حاشیه ی بازاریابی مدصول شیر بر اساس نوع معالعات میورد اسیتااده پرداختنید در معالعیه ی
آن ها حاشیه ی بازاریابی تابعی از قیمت خرده فروشی ،قیمت سر مزرعیه و هزینیه ی نمادهیای بازارییابی و قیمیت
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نسبی می باشد باتوجه به سمت و نقش جامعیهی عشیایری در تیامین تولییدات دامییو فیرآوردههیای حاصیل از دام
کشور و اهمیت روزافزون بازاریابی بهعنوان رکنی برای باالبردن انگیزهی تولیدکنندگان ،افیزایش تولیید و بیه تبیع
افزایش درآمد ،لکن بازاریابی مدصوالت عشایری هنوز جایگاه واقعی خود را در کشور پیدا نکرده است کیه ایین
عوامل حاکی از عدم معالعات بازاریابی ،عدم تدقیقیات بازارییابی و وجیود چیالشهیای بازارییابی در زمینیههیای
مختلای چون زیرساختی ،اقتصادی ،آموزشی ،ارتباطی ،عدم دسترسی و حمایتی میباشد لیذا شناسیایی و ارزییابی
چالشهای پیش روی بازاریابی تولیدات عشایری اهمیت پیدا کرده است
مواد ر

ها

معموال روشهای تدقیق را میتوان باتوجه مالکهای گوناگونی تقسیت بندی کرد باتوجه به اینکه هیدف تدقییق
حاور بررسی چیالشهیای بازارییابی تولییدات عشیایری شمرسیتان کرمانشیاه طایاهی مرادپاشیایی از اییل زنگنیه)
میباشد بنابراین نتایج تدقیق میتواند در شناسایی چالشهای ممت و پیش روی بازاریابی ،استااده و نمادینه سیازی
راهکارها به برنامه ریزان ،سیاست گذاران ،سازمانهای مربوطه و حتی خود جوامع عشایری کمیک کنید بنیابراین
تدقیق حاور از لداظ هدف کاربردی و نتیجه گرا است و از لداظ گردآوری داده هیا از نیوع توصییای -تدلیلیی
است این تدقیق جزء تدقیقات پیمایشی و از بعد روش جزء تدقیقات تلایقی آمیختیه) اسیت معالعهی حاویر از
نوع تلایق بین روش ها است که از تکنیکهای هردو روش کیای و کمییبیرای جمیع آوری اطالعیات و داده هیا
استااده شده است دیدگاه این تدقیق از کیای به سمت کمیو از نوع متوالی است به این ترتیب کیه بیا اسیتااده از
نتایج بخش کیای بتوان بیرای بخیش کمییبرنامیه رییزی کیرد در بخیش کیایی جامعیهی موردمعالعیه سرپرسیتان
خانوارهای عشیایر موردمعالعیه اسیت چراکیه هیدف از ایین بخیش توصییف تجربییات ،کشیف واقعییات و بییان
دیدگاههای افراد صاحب نظر برای عمق بخشییدن بیه موویوع اسیت جامعیه آمیاری در بخیش کمییایین تدقییق
سرپرستان خانوارهای عشایری در طایاهی مرادپاشایی از ایل زنگنه میباشید که جمعییت سرپرسیتان خانوارعشیایر
موردبررسی  181نار است در این بخش از نمونه گیری تصادفی سیاده اسیتااده شیده اسیت حجیت نمونیه در ایین
بخش با استااده از جدول مورگان  123نار درنظر گرفته شد در این پی وهش بیه دلییل وجیود دو بخیش کیایی و
کمیبا توجه به اهداف تدقیق از تکنیکهای مناسب برای گردآوری اطالعات استااده شده است در بخش کیایی
استااده از فن مصاحبه :به دلیل عدم آشنایی با زندگی کوچ نشینی ،مااهیت و مسامل مرتبط با موویوع تدقییق ابتیدا
مصاحبههایی با سرپرستان خانوارهای عشایری و معلعین کلیدی در حیعههای مختلف و مرتبط با موووع صیورت
گرفته است چون هدف هر مصاحبه بیان عقاید مصاحبه شونده ،اسیتااده از تجربییات افرادصیاحب نظیر و کلییدی
نسبت به موووع موردنظر و سنجیدن بینش ادراکات مصاحبه شوندگان میباشد در بخش کمیبرای تعییین اینکیه
اهداف پ وهش تا چه اندازه در جامعه موردمعالعه تدقق یافته اند و یا برای تعیین تیاثیرات ایین اهیداف از پرسیش
نامهی مدقق ساخته بر پایه یافتههای بخش کیایی و میرور منیابع بیرای جمیع آوری اطالعیات از جامعیهی آمیاری
استااده شده است سواالت مشابمی از همهی افراد عضو نمونهی تدقیق پرسیده شده است که هیدف آن توصییف
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ووعیت موجود و دنبال کردن اهداف موردنظر مدقق بوده است روایی 1بخیش کیایی  ،رواییی مسیتلزم آن اسیت
که ابزار تدقیق همان متغیرهایی را اندازهگیری کند که مدقق قصد اندازهگیری آنما را دارد اما در پی وهشهیای
کیای اعتبار و پایایی مانند روشهای کمی ،بر اصول مشخصی استوار نیست اعتبار مصاحبهها بر پایه ی انتخاب
نمونهی هدفمند و بر اساس پرمایگی اطالعات ایجاد میگردد و به عقیدهی پاتون این فرایند تا زمانی ادامه میی
یابد که دیگر هیچ موووعی را نتوان از آن استنباط کرد این فرایند زمانی پایان میپذیرد که اطالعات جدییدی
حاصل نگردد یا به عبارت دیگر به مرحلهی اشباع نظری برسد اعتبار یعنی هرچه نزدییک تیر بیودن یافتیه هیا بیه
واقعیت و روایی به معنی پایداری در یافته ها است نتایج با اعتبار باال دارای روایی باال نیز میباشند روایی پرسیش
نامه :روایی یا وسیلهی اندازه گیری یعنی به واقع بتوانید آنریه را کیه میوردنظر اسیت را بسینجد رواییی ییا اعتبیار
پرسشنامه عبارت است از اینکه تا چه اندازه سؤاالت معرح شده در پرسشنامه آنچه را که قصد انیدازهگییری آن
را دارد اندازهگیری میکند به منظور تعیین روایی پرسشینامه از روش بررسیی رواییی مدتیوا اسیتااده شید ،بیه ایین
صورتکه پرسشنامه در اختیار تعدادی از اساتید دانشگاه ،در رشیتههیای تیرویج وآمیوزش کشیاورزی و توسیعهی
روستایی قرار داده شد و با مصاحبه حضوری و دریافت دییدگاههیا و نظیرات آنهیا بیرای اصیالح و رفیع ابمیام از
سؤاالت و گویههای پرسشنامه ،نسبت به روایی آن اقدام شده است در نمایت با انجام تغییرات الزم پرسش نامهی
مذکور به تامید ایشان رسید پایایی بخش کیایع در روش کیای  ،قابیل اعتمیادبودن اطالعیات بسیتگی بیه عیواملی
چون توانایی ،رفتار تسمیل گر و استااده از روشهای سهگانه به منظور وارسیی اطالعیات دارد روش سیهگانیه بیه
معنی استااده از بیش از یک روش و اغلب سه تکنیک در مکان و موقعیتهای مختلف است روش سهگانه اصلی
است که در انتخاب روش ها ،مکان ها ،مصاحبه شوندگان به کار میرود تا صدت اطالعات تولید شده را در طیی
فرآیند یادگیری بمبود بخشد بدین منظور از سه روش یل میتوان استااده کرد که البتیه هرشییوه بیه ییک انیدازه
دارای اهمیت میباشند
کاربرد مجموعه ای از تکنیک ها برای بررسی موووعات مشابهکاربرد شیوههای مشابه به وسیلهی مجموعه ای از گروههای متااوتاستااده از تعدادی تسمیل گر با زمینهی علمیمتااوتدر این پ وهش برای بررسی موووع پ وهش و اهداف تدقیق از روشهایی چون مصاحبه فردی و گروه متمرکز،
استااده شد تدقیق تلایقی خود نوعی روش جمیع آوری داده هاسیت کیه باعیث افیزایش رواییی و پاییایی تدقییق
می شود از طرف دیگر روشی دیگر که در این پ وهش جمت تعیین پایایی پرسش نامه مورداسیتااده قیرار گرفیت
روش آلاای کرونباخ است میزان آلاای کرونباخ بخشهای مختلف پرسش نامیه در جیدول  )1نشیان داده شیده
است تدلیل اطالعات به دست آمده دربخش کیای اسیاس متغیرهیای بدسیت آمیده در قسیمت تدلییل عیاملی را
تشکیل میدهد در بخش کمیبا توجه به نتایج حاصل از طریق پرسش نامیه پیا از جمیعآوری دادههیا بیه منظیور
آمادهسازی دادهها برای تجزیه و تدلیل واستااده ازآزمون های آمیاری ازجملیه تدلییل عیاملی اقیدام بیه پیردازش

.Validity
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دادهها توسط نرم افزار  SPSSشید بیه طیوری کیه تجزییه و تدلییل ایین بخیش از تدقییق در دو بخیش آمیاریع
توصیای و تدلیلی یا استنباطی انجام شده است
جد ل-0میزانآلفایکر نباخدربخشهایمختلفپرسشنامه
Table -Cronbach's alpha in different sections of the questionnaire

پایایی

تعداد گویهها

متغیرها

Stability

The number of items

Variables

اهداف بازاریابی
Marketing purposes

تدقیقات بازاریابی
Marketing Research

موانع تولید
Barriers to produce

چالشهای بازاریابی
Marketing challenges

 Source: Research Findings
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نتای  بحث 

ووعیت فردی و حرفه ای جامعهی مورد معالعه طایاهی مرادپاشایی) در جدول  ،)2خصوصییات فیردی و حرفیه
ای جامعهی مورد معالعه نشان داده شده است در این تدقیق تمامیافراد موردمعالعه سرپرستان خانوار عشیایری از
طایاهی مرادپاشایی بودند یافتههای حاصل از پرسش نامه به ما نشان دادکه 81درصد از افراد موردمعالعه بی سواد
بودند و 12/5درصد از افراد توانایی خواندن و نوشتن در سعح ابتدایی داشتندع این بی سوادی در میان عشایر مورد
معالعه بهعنوان یک مانع در تمام مقوله ها بخصوص در رشد و رونق اقتصیادی میوثر بیوده بیه طیوری کیه فرصیت
آموزش بازاریابی را از طریق رسانههای چاپی از افراد مورد معالعه سلب مینماید و ایین عامیل در جامعیهی میورد
معالعه به وووح قابل مالحظه است بیشترین فراوانی سنی جامعهی موردمعالعه در مددودهی سنی  11تا 51سال و
میانگین سنی این افراد  14/5سال بود ،یافتهی حاصل بیانگر این معلب اسیت کیه افیراد در مدیدودهی مییان سیالی
قرار دارند و فعالیت آن ها در این هنگام دلیل واودی بیر تجربیهی کیاری و ممیارت شیغلی آن هیا در دامپیروری
میباشد البته کر این نکته حامز اهمیت است که در این جامعه تمیامیافیراد میورد معالعیه در تمیام ردههیای سینی
مشغول به کار در حیعهی دامپروری هستند و سن شروع به کار در این خانوارها بسییار پیایین اسیت مییانگین تعیدا
افراد خانوار در جامعهی مورد معالعه  4نار بود و بیشترین فراوانی مربوط به خانوارهایی با تعداد  5تیا  8نایر بودنید
که بیانگر بعد خانوار بزرگتر نسبت به جوامع شمری استع بدون شک متوسط تعداد فرزندان زییاد نییاز بیه نییروی
کار در فعالیتهیای اقتصیادی از جملیه دامیداری اسیت کیه موجودییت خیانوادهی گسیترده را در مییان جامعیهی
موردبررسی وروری میسازد یافتههای حاصل از تدلیل دادههای مرتبط بیا خصوصییات حرفیه ای نشیان داد کیه
شغل و حرفهی  35درصد از افراد موردمعالعه دامپروری میباشد و فقط  5درصید از افیراد موردبررسیی عیالوه بیر
دامداری به زراعت میپردازند چراکه اقتصاد غالب جامعهی عشایرموردبررسی مبتنی بر دامداری اسیت بیهطیوری
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که بر اساس یافتههای حاصل از بخش کیای فعالیت اصلی و اقتصادی جامعیهی میورد معالعیه متکیی بیر دامیداری
است به طوری که دامپروری حرفهی اصلی جامعهی مورد معالعه بیوده و در ایین زمینیه دارای ممیارت مییباشیند
عالوه بر دامداری ،تعداد مددودی از خانوارها نیزبه فعالیت کشاورزی میپرداختند بیه طیوری کیه زراعیت انجیام
شده توسط آن ها بیشتر به کشت دیت غالت وبیه طیور عمیده گنیدم و جیو مدیدود مییشید در واقیع تعیدادی از
خانوارهایی که به فعالیت کشاورزی میپرداختند از زراعت بهعنوان یک فعالییت ثانوییه نیام بردنید البتیه مییتیوان
گات که دانش و ممارت این جوامع در زمینهی کشیاورزی انیدک اسیت و دامیداری منبیع اصیلی درآمید ،تیامین
نیازهای خانوار و هویت اصلی جامعهی عشایری میباشد
جد ل-2توزیعفرا انیافرادموردمطالعهبراسا

 یژگیهایفردی حرفهای 

 Table - Distribution of personal and professional characteristics of the subjects professional

درصد

فراوانی

متغیر

percentage

Frequency

Variables

مرد

جنسیت

Man

زن

Gender

Female

بدون تدصیالت

سعح

Without education

تدصیالت

پنجت ابتدایی

Education
level

Fifth

دامداری

شغل اصلی

Livestock

دامداری و زراعت

Main job

Livestock and agriculture
Source: Research Findings
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بررسی میزان فروش مدصوالت تولید شده در جامعهی مورد بررسی
در جدول  ،)3میزان میزان فروش مدصوالت تولیدی جامعهی مورد معالعه نشان داده شده است با توجه به اینکیه
تولیدات عشایری عمدتا شامل گوشت ،فرآوردههای لبنی و الیاف دامیاست ،لذا خانوارهای موردمعالعه را از نظر
میزان تولیدات در  3سعح با میزان تولیدات کت ،متوسط وزیاد قرار داده شد برای بررسیی مییزان فروش،تولییدات
جامعهی مورد بررسی نیز در  3سعح با میزان فروش کت ،متوسط و زیاد دسته بندی شده است نتایج حاصیل نشیان
میدهد که میزان فروش گوشت قرمز ،بییش از نیمییاز خانوارهیای موردمعالعیه  )43/3کمتیر از111کیلیوگرم در
طول سال میباشد میزان فروش کت)34/4 ،درصد از افراد موردمعالعه بین  111تا  1351کیلوگرم در سیال فیروش
گوشت داشته اند میزان فروش متوسط) ومیزان فروش گوشت قرمز 2/5درصید افیراد موردمعالعیه بیشیتر از 1351
کیلوگرم میزان فروش زیاد) در سال می باشید  ،باتوجیه بیه اینکیه متوسیط فیروش گوشیت  442و اندیراف معییار
 238/28کیلوگرم در سال میشود اطالعات مربوطبه میزان فروش فرآوردههای لبنی درجامعهی موردمعالعه آمیده
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است نتایج نشان میدهد که میزان فروش فرآوردههای لبنی بیشتر عشایر طایاهی مرادپاشایی  13/8درصد) کمتیر
از  5851کیلوگرم در سال میباشد که میزان فروش فرآوردههای لبنی این خانوارها کت است  14/8درصد از افراد
موردبررسی بین  5851تا  11331کیلوگرم فرآوردههای لبنی در طول سیال فیروش داشیته انید کیه از نظیر مییزان
فروش در سعح متوسط قرار گرفته اند  3/1درصد از افراد موردمعالعیه بیشیتر از  11331کیلیوگرم فیرآوردههیای
لبنی در طول سال فروش داشته اند و این افراد شامل خانوارهایی میباشند که میزان فروش فرآوردههیای لبنیی آن
ها زیاد است متوسط و اندراف معیار میزان فروش فرآوردههای لبنی در جامعهی موردمعالعه به ترتیب  318و211
کیلوگرم در طول سال میباشد نتایج بدست آمدهنشان میدهدکه  44/3از افرادموردبررسی در طول سال کمتیر از
 121کیلوگرم الیاف دامیفروش داشته اند میزان فروش کت) ،میزان فروش  22/8درصید از جامعیهی موردمعالعیه
بین 121تا 211کیلوگرم در سال میباشد میزان فروش متوسیط) و  11/3درصید از خانوارهیای موردبررسیی بیشیتر
از 211کیلوگرم در طول سال فروش داشیته انید میزان فیروش زییاد) متوسیط فیروش الییاف دامییدر ایین جامعیه
113کیلوگرم و اندراف معیار فروش این مدصول  131کیلوگرم در سال میباشد
درجامعهیموردبررسی

جد ل-1توزیعفرا انیمحصوالتتولیدشده
Table - Distribution of goods produced in the community under study

درصد

فراوانی

سعح تولید

تولید در سال کیلوگرم)

تولیدات

percentage

frequency

level of output

)output per year (kg

Production

کت

کمتر از111
Less than

little

متوسط

 111تا 1351

Average

to

زیاد

بیشتر از 1351

a lot

گوشت
Meat

More than

کمتر از  5851کیلو

کت
little

Less than

متوسط

بین  5851تا 11331

Average

to

زیاد

بیشتر از11331
More than

a lot

کت

فرآورههای لبنی
Dairy production

کمتر از 121
Less than

little

متوسط

بین 121تا 211

Average

to

زیاد

بیشتر از211

a lot

الیاف دامی
Animal fibers

More than
Source: Research Findings
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بررسی میزان تبلیغات مدصوالت تولید شده در جامعهی مورد بررسی
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با توجه به اینکه هدف واقعی از انجام تبلیغیات شناسیاندن مدصیوالت بیه مصیرف کننیده،گرایش مفبیت ،افیزایش
تقاوا و روایت مشتریان به آن میباشد لذا نمودار  ،)1توزیع فراوانی جامعهی موردمعالعه را براساس میزان تبلیغ
مدصوالت تولیدی نشان میدهد یافته ها نشان دادند که  38/1درصد بیرای مدصیوالت خیود در حید خیلیی کیت
تبلیغ میکنند که فراوانی تعداد افراد موردبررسی در ایین مدیدوده  14نایر مییباشید و بیه ترتییب سیعح تبلیغیات
مدصوالت تولیدشده توسط خانوارهای موردمعالعه در مدیدودهی کیت 21/1درصید 12/4 ،درصید متوسیط8/1 ،
درصید زیییاد و 1/4درصیید خیلیی زیییادمیباشیید برطبییق ایین نمییودار اکفییر خانوارهیای موردمعالعییه بییرای فییروش
مدصوالت خود تبلیغ نمیکنند که این عدم تبلیغ باعث میشود که خریداران یا مصیرف کننیدههیای مدصیوالت
عشایری نسبت به مدصوالت تولیدی کمتر آشنا شده وباعث فیروش کیت و معییوب تولیدکننیدگان مییشیود ایین
عوامل سبب کاهش درآمد و به نوبیهی خیود زییان اقتصیادی را بیه دنبیال دارد بنیابراین تعیداد افیرادی کیه بیرای
مدصوالت خود تبلیغ میکنند از طریق حضور در مراکز فروش وتبلیغ توسط مشتریان ثابت به این کار میپردازنید
و از روشمای دیگر تبلیغ مدصول آگاهی ندارند و یا امکان انجام آن را ندارند
46
33
21
10

9

مقیاس گویه ها=1:خیلی کت=2 ،کت=3 ،متوسط=1 ،زیاد=5 ،خیلی زیاد
= too much

= a lot

= middle,

= little,

نمودار-0توزیعفرا انیپاسخگویانبراسا

= very little,

Item scale:

میزانتبلیغاتمحصوالتتولیدی

Chart - Distribution of respondents based on the amount of advertising products

مقایسهی میزان تدقیق در بازار دربین خانوارهایی با سعوح مختلف فروش مدصوالت
جدول  ،)1نمایانگر مقایسه تدقیقات بازارییابی بیین خانوارهیایی بیا مییزان تولییدی متایاوت کت ،متوسیط ،زییاد)
است نتایج نشان داد که بین تدقیقات بازاریابی در بین خانوارهایی با میزان تولید مختلف گوشیت و فیرآوردههیای
لبنی اختالف معنی داری در سعح  5درصد وجود دارد به عبارت دیگر میتوان دریافت که خانوارهایی کیه مییزان
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تولید بیشتری داشته اند بیشتر در بازار تدقیق کرده و به دنبال بازار بمتری برای فروش مدصیوالت خیود بیوده انید
بنابراین تدقیقات بازاریابی با میزان تولید گوشت و فرآوردههای لبنی ارتباط وجود دارد
مقایسهیبینخانوارهاییبامیزانتولیدمتفا تبراسا

جد ل-4

تحقیقاتبازاریابی 

Table - Comparison of households with different production according to market research

سعح معنی داری
significant
level

آزمون کروسکال والیا

میانگین رتبه ای

فراوانی

Kruskal-Wallis test

Average grade

frequency

سعح تولیدی

تولیدات

production
level

productions

کت

گوشت

little

متوسط

*

Meat

middle

زیاد
A lot

*

کت

فرآوردههای

little

لبنی

متوسط

Dairy
production

middle

زیاد
A lot
*معنیداری در سعح 1/15

**معنیداری در سعح 1/11

* Significant at a significant level in
Source: Research Findings

** Significant at a significant level in
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به منظور شناخت و دسته بندی چالش ها و تعیین مقدار واریانا تبیین شیده توسیط هرکیدام از آمارهیا از تکنییک
تدلیل عاملی اکتشافی نوع Rاستااده شد در این تدلیل به منظیور بررسیی مناسیب بیودن داده هیا جمیت اسیتخراج
عامل ها آزمون بارتلت و شاخص KMOبه کار برده شید در جیدول  ،)5مقیدار آزمیون بارتلیت و KMOبدسیت
آمده است طبق مقادیر بدست آمده و معنی داری در سعح 1درصد مناسیب بیودن وویعیت کیل داده هیا را بیرای
تدلیل عاملی نشان میدهد
جد ل-5مقدارآزمونبارتلت KMO
Sig
.

 Table - Average Bartlet and KMO test
آزمون بارتلت
bartlet test
.

KMO
.

Source: Research Findings
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تعیییین تعییداد عوامییل :بییرای تعیییین تعییداد عوامییل در اییین تدقیییق براسییاس مییالک کیسییر عییواملی مییورد پییذیرش
قرارگرفتندکه مقدار وی ه آنها بزرگتر از یک بود بر این اساس تعدادشش عامل که مقدار وی هی آن هیا بزرگتیر
از یک بود استخراج شد در جدول  ،)4تعداد عوامل استخراج شده همراه با مقداروی هی هریک از آن ها ،درصید
واریانا هریک از عوامل و فراوانی تجمعی درصد واریانا آن عوامل آمده است

00
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جد ل-6عواملاستخراجشدههمراهبامقدار یژهدرصد اریانس فرا انیتجمعیدرصد ارایانس 
Table -Extracted factors with eigenvalues of the variance and cumulative frequency percent
Variance
درصد فراوانی تجمعی
frequency cumulative percent

درصد واریانا تبیین شده

مقدار وی ه

عامل

frequency percent Variance

eigenvalues

factor

اول
First

دوم
Second

سوم
Third

چمارم
Fourth

پنجت
Fifth
Source: Research Findings
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مقدار وی ه بیانگر سمت هر عامل از کل واریانا متغیرها میباشد و هدف آن مشخص کردن عاملهایی اسیت کیه
مناسب برای نگه داشتن و انجام تدلیل بر روی آن ها میباشد و هرچه قدر مقدار آن بزرگتر باشید نشیان دهنیدهی
اهمیت و تاثیر بیشتر آن عامل است جدول  ،)4نشان میدهد که عامل اول بیشیترین سیمت  ،)%21/321را در تبییین
واریانا کل متغیرها دارد در مجموع شش عامل میذکور توانسیته انید 41/118درصید از کیل وارییانا را تبییین
نمایند در پ وهش ح اور برای چرخش عامل ها از روش واریماکا استااده شده است در این مرحله متغیرهیایی
که دارای بارعاملی بیشتر از  1/3بودند معنی دار فرض شده است ودر جدول  ،)1نمایش داده شده است بهطیوری
که میزان بارعاملی از روی ماتریا عاملی چرخش یافته بدست آمده که برای نامگذاری ساده تیر و تاسییر آسیانتر
عامل ها از آن استااده می کنیت در این جدول هریک از متغیرهای مربوط به آن عامل به همراه بارعاملی آن عامل
آمده است:
جد ل-7متغیرهایمربوطبههریکازعوامل میزانبارعاملیبدستآمدهازماتریسد رانیافته 
Table - Variables related to each factor and the load factor was obtained from the rotation matrix

بارعاملی

متغیر

Factor loading

variable

نام عامل
Factor Name

پراکندگی مدلی خریداران
Distribution of local buyers

مشکالت مراتع
Problems pastures

بکارگیری روشهای سنتی تولید و فرآوری
Use of traditional methods of production and processing

افزایش هزینههای دامداری و حمل ونقل
increased costs for livestock and transportation

شرایط اقتصادی ناپایدار
Unstable economic conditions
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وعف مدیریتی و ناشناخته بودن بازاریابی
Unknown weak management and marketing

فروش مدصوالت به صورت نسیه
Selling goods on credit

وعف مالی و ناتوانی عشایر در سرمایه گذاری
Financial weakness and inability tribes in investment

تولید مددود و تک مدصولی در حد مصرف خانوار
Limited edition single product in the household consumption

حضور پیله وران و دالالن در اقتصاد عشایر
The cocoon of tribal artisans and traders in the economy

اقتصادی

نداشتن درآمد کافی از تولید صنایع دستی
Lack of sufficient income from craft production

پامین بودن درصد فروش

Economic

Low percentage of sales

شرایط اقتصادی ناپایدار
Unstable economic conditions

آشنا نبودن به شرایط و فنون خرید و فروش در بازارهای امروزی
Unfamiliarity with the conditions and techniques of buying and
selling on the market today

 خریدو فروش،عدم دریافت آموزش در زمینهی تولید
آموزشی

Lack of training in the field of manufacture, buy and sell
وعف دانش روز و مدرومیت از شیوه علت و فناوری
Lack of knowledge and lack of means of science and technology

عدم آشنایی با بازاریابی

Education

Lack of familiarity with marketing

کمبود وقت
lack of time

نبود تعامالت اجتماعی مناسب با دنیای جدید
Lack of appropriate social interactions with new world

ارتباطی
communicatio
nal

نداشتن اطالعات از قیمت و بازارهای خرید و فروش
Lack of information on prices and sales markets

 فنون تولیدوخریدو فروش،نبود تعامالت سازنده با بازارها
Lack of constructive interaction with markets, technology, production
and sales

عدم برخورداری از تسمیالت بمداشتی
Lack of health facilities

نبود واکسیناسیون مناسب برای دام

عدم دسترسی

Lack of proper vaccination for cattle

عدم دسترسی به کانال ها و منابع اطالع یابی در زمینهی بازار و قیمت
Inaccessibility

Lack of channels and sources of information in the field of market
access and price

Source: Research Findings
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نتایج حاصل از تدلیل عاملی بیانگر آن است که شیش عامیل اصیلی در بازارییابی تولییدات جامعیهی موردمعالعیه
دخالت دارند از آنجایی که عامل اول بیشترین میزان وارییانا کیل را  ،)%13/321را تبییین کیرده و هایت متغییر
عدم دسترسی به کانال ها و منابع اطالع یابی در زمینهی بازار و قیمت ،ناشناخته بودن صینایع دسیتی تولیید عشیایر،
نبود واکسیناسیون مناسب برای دام ،افزایش هزینههای دامداری و حمل ونقیل ،شیرایط اقتصیادی ناپاییدار ،ویعف
مالی و ناتوانی عشایر در سرمایه گذار ،ویعف دانیش روز و مدرومییت از شییوهی علیت و فنیاوری را در برگرفتیه
است مقدار بارعاملی هریک از متغیرهای مذکور در جدول  ،)1نشان داده شده است) ،از یک طرف به دلیل تاثیر
عمدهی این عامل در عدم آشنایی با بازاریابی و عدم فروش صدیح و از طرف دیگر بیه دلییل ایین کیه ایین عامیل
دربرگیرنییدهی متغیرهییایی اسییت کییه هرکییدام از اییین متغیرهییا بیانگرجنبییههییای اقتصییادی ،آموزشییی ،ارتبییاطی و
اطالعاتی ،عدم دسترسی و حمایتی میباشند لذا تدت عنوان عامل زیرساختی نیام گیذاری شیده اسیت عامیل دوم
که دربرگیرندهی متغیرهایی است که بیشتر به جنبههای مالی و اقتصادی متکی است بیهعنیوان عامیل اقتصیادی نیام
گذاری شد ازآنجایی که متغیرهای عامل سوم بیشتر مععوف به تاثیر و نقش آموزش در بازاریابی تاکید میکننید
و حیعهی آموزشی را بیان می کنند ،تدت عنیوان عامیل آموزشیی نیام گرفتیه اسیت عامیل چمیارم دربرگیرنیدهی
متغیرهای مربوط به ارتباطات و اطالعات میباشد بهعنوان عامل ارتباطی شناخته شده است متغیرهای عامیل پینجت
که مربوط به حیعهی امکاناتی است تدت عنوان عامل عدم دسترسی نام گذاری شد برای نامگیذاری سیاده تیر و
تاسیر آسانتر عاملهای مربوط به چالشهای بازاریابی ازشکل شماره ی  ،)1استااده شده است
عدم دسترسی
Inaccessibility
ارتباطی و اطالعاتی
communicational
آموزشیEducation
اقتصادیEconomic
زیرساختی
Infrastructure

تحلیلعاملیچالشهایبازاریابی

شکل-0
Figure - Factor analysis of marketing challenges
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نتیجهگیریکلی

تدلیل اطالعات به دست آمده در جامعهی مورد معالعه نشان داد که اکفر افراد میورد معالعیه دامهیای خیود را بیه
افرادی که به صورت عمده ای دام را خریداری میکنند ،میفروشند ،چوبداران و خریداران مدلی گروه دیگیری
ازخریداران واسعههای بزرگ عمده فروش) دامهای خانوارهای مذکور را تشکیل میدهنید ایین چنیین مییتیوان
استنباط نمودکه پایین بودن بنیهی مالی،کت بودن سرمایه گذاری ،عدم امکانات نگه داری به مقدار کیافی ،نیاتوانی
در تامین علوفهی موردنیاز و عدم نقدینگی باعث میشود که عشایر توان نگه داری دام را جمت فروش بیه موقیع و
مناسب از دست بدهند و این فرصت را به عمده فروشان و خریداران مدلی انتقال دهند بنابراین سمت عمده فروش
در کاهش قیمت دریافتی به تولیدکنندهی مذکور بیشتر از دیگیر خرییداران اسیت وسیبب کیاهش سیمت عشیایر از
قیمت نمایی پرداخت شده توسط مصرف کننده میشود لذا از آنجایی که این خریدران را بهعنوان عوامل واسیعه
ای و دالالن میتوان در نظر گرفت ،این نتیجه بیانگر عدم ارتباط مسیتقیت عشیایر بیا مصیرف کننیده در بسییاری از
موارد میباشد بر این اساس یافتهی حاصل با نتایج پی وهش شیمبازی

)Shahbazi,کیه بییان مییدارد عیدم

ارتباط مستقیت تولید کننده و مصرف کنندگان در اثیر حضیور پیلیه وران و دالالن در اقتصیاد عشیایر اسیت همسیو
میباشد عالوه بر دام در خانوارهای مورد معالعه فرآوردههای لبنی از دیگر مدصوالت تولیدی ایین جامعیه اسیت
در خانوارهایی که تعداد دام آن ها زیاد است به علت تولید زیاد شیر مقداری از شیر و دوغ تولیدی را بدون انجیام
عملیییات فییرآوری میییفروشییند ولیییکن عمییدهی فییروش مدصییوالت لبنییی در جامعییهی مییورد معالعییه بیشییتر بییه
فرآوردههایی چون کشک و روغن حیوانی مددود میشود چرا که به دلیل وی گیهای خیاص ایین فیرآورده هیا
مانن د فسادپذیری و عدم امکانات نگه داری ،مجبورند که شیر تولیدی را به فرآوردههای کیه فسیاد پیذیری آن هیا
کت است وبا توجه به امکانات موجود به مدت بیشتری بتوان از آن نگیه داری کیرد ،تبیدیل کننید از طیرف دیگیر
قیمت فروش این دو فرآوردهی حاصل به نسیبت بیشیتر از فیرآوردههیای دیگیر اسیت و بیه ندیوی ارزش افیزوده
مدصوالت را باال میبرند الیاف دامینیز از دیگر تولیدات در جامعهی مورد معالعه میباشد نتیایج نشیان داده شید
که میزان تولید پشت بیشتر ازمیزان تولید مو میباشد ،این چنیین مییتیوان اسیتنباط نمیود کیه تعیداد گوسیاندان در
جامعهی موردبررسی بیشتر از تعداد بز میباشد از طرفی دیگر به دلیل تعداد کت بز این خانوارها معموال به میوچینی
بزهای خود اقدام نمیکنند لذا عمدهی فروش الیاف دامیبیشتر مربوط به پشت تولیدی استع به عالوه قیمیت پشیت
نسبت به مو بیشتر و چیدن پشت نیز به ندوی سالمت حیوان را بمبود میبخشد از دیدگاه افیراد میورد معالعیه تولیید
صنایع دستی فقط مددود به تولید چیق آن هت در جمت خودمصرفی است یافتهی حاصیل بیا نتیایج نیواب اکبیر و
همکاران

 )Navab Akbar et al.,که اظمار میدارند عمده ترین دلییل تولیید صینایع دسیتی نییاز اقتصیادی

شدید و با انگیزهی فروش میباشد در تضاد است عدم تولید صنایع دستی در جامعهی مورد بررسیی ممکین اسیت
بدین علت باشد که با توسعه و گسترش راههای ارتباطی و مراکز خرید وفروش خانوارهای مذکور به طیور عمیده
وسایل موردنیاز خود را از بیرون خریداری میکنند به عالوه اینکه تولید این مدصوالت وقیت و هزینیه زییادی را
می طلبد از طرفی اگر برای فروش نیز عروه شیود مشیتری خیاص فیروش را دارد کیه معمیوال بیه علیت تعیامالت
اجتماعی اندک این عشایر چنین افرادی از تولیدات عشایر آگاه نیستند به فرض پیدا شیدن مشیتری نییز تماییل بیه
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پرداخت و میزان پرداخت کااف هزینههای تولید را نمیدهد این استنباط را میتوان داشت کیه در گذشیته نییاز و
جبر شرایط ،افراد را به تولید صنایع دستی وا میداشته است ولی اکنون میتوان احتیاجات را از مراکز دیگر تیامین
نمود بر اساس یافتههای حاصل این استنباط را میتوان نمود که فروش مدصیوالت تولییدی نماییانگر سینتی بیودن
روش فروش این مدصوالت است چراکه اکفریت خانوارهای موردمعالعه میزان کمیاز مدصول را به بازار عرویه
می کند دلیل این امر ممکن است به علت میزان کت تولید ،عدم ویا نادیده گرفتن بازاریابی و فعالیتهای مرتبط بیا
آن میباشد با توجه به اینکه دامداری از فعالیت اصلی این جامعه میباشد لیذا تیامین علوفیهی دام یکیی از اساسیی
ترین مایدتاج آن ها است ولی مدوریت دامداری در این جامعه بر بمره برداری از مراتع طبیعیی و خیودرو متکیی
است استااده از مراتع خودرو در این جامعه ممکن است به دالیلی ازجمله سنتی بودن دامپیروری وعیدم پرداخیت
هزینه در قبال مصرف این مراتع میباشد در صورتی که جامعهی موردبررسی قادر به تیامین علوفیهی دام از طرییق
مراتع نشوند مجبورند که علوفهی موردنیاز را ازطریق کشتهایی که خودشان انجیام مییدهنید و ییا کشیت دیگیر
افراد از جمله روستاییان و همسایگان تامین کنند لذا بزرگترین هزینهی دامداری در ایین صیورت هزینیهی تعلییف
دستی است یافتهی حاصل با یافتههای دهقانیان و کمنسال

 )Dehghanian & Kohansal,که بیان میدارنید

بزرگترین هزینه برای دامداری عشایر تعلیف دستی است ،معابقیت دارد تدلییل نتیایج در جامعیهی میورد معالعیه
بیانگر این واقعیت بود که اکفریت افراد معتقدند که آشنایی با بازاریابی و کاربرد آن تاثیرمفبتی بر درآمید و تولیید
آن ها خواهد داشتع لکن این افراد برای مدصوالت خود تبلیغی انجیام نمییدهنید و اکفرییت افیراد موردمعالعیه
برای تبلیغ و معرفی مدصوالت خود هنوز به همان شیوههای سنتی متکی هستند آن هت نه هدفمند و با انگیزه تبلییغ
بنابراین با وجودپذیرفتن نقش بازاریابی و تاثیرات مفبت آن در زندگی این جوامع ،هنوز به کاربردن شییوهی تبلییغ
موثر و ماید برای فروش درست و بمتر برایشان نمادینه نشده است شاید دلیل عدم استااده عدم ممارت و دانش در
به کارگیری روشهای تبلیغ و به طور کلی روشهای بازاریابی میباشد به طور کلی از این یافته مییتیوان اینگونیه
برداشت نمود از آنجایی که عوامل مذکور در برگیرندهی چالشهای پیش روی بازاریابی تولیدات جامعهی میورد
معالعه در حیعههای مختلف ازجمله زیرساختی ،اقتصادی ،آموزشی ،ارتباطی ،عدم دسترسی و حمایتی میباشیندع
لذا افراد مورد معالعه دانش پایینی در زمینهی بازاریابی دارند که خود این مساله ناشی از عدم توجه به این نقش در
برنامههای توسعه ،عدم ارتباطات موثرمسئوالن با این جامعه میباشد و تولیدکنندگان نیز به همان روشهیای سینتی
تولید و فروش بسنده نموده و از روشهای نوین غال ت ورزیده انید کیه ایین عوامیل سیبب انععیاف پیذیری بیشیتر
جامعهی موردمعالعه نسبت به فروش کت مدصوالت تولیدی و با قیمیت پیایین مییشیود ،از سیوی دیگیر بیه دلییل
قدرت کت چانه زنی ،کیایت پایین مدصوالت تولیدی ،کمبود سرمایه و ناتوایی مالی زمینه را بیرای فیروش بیشیتر
تولیدات به عوامل واسعه ای فراهت میکنند در واقع وجود چیالشهیای پییش روی بازارییابی تولییدات عشیایری
باعث شده است تولیدکنندگان با مخاطرات و مشکالت ناشی ازفروش روبرو بوده که به علیت عیدم رعاییت و ییا
وعف در انجام تدقیقات بازاریابی میباشد میتوان چنین استنباط نمود که عملکرد آنان به چالشهایی کیه افیراد
دراین زمینه با آن روبرو هستند و در بخش چالشها به آن اشیاره شیده اسیت بیرمییگیردد نتیایج ایین پی وهش بیا
یافتههای تکا

 ،)Teka,اسراو

 )Schau,و بروس کارد
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 )Brucecard,کیه بییان مییدارنید کیه
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وجود چالشهای پیش روی بازاریابی مدصوالت تولیدکنندگان منافع کمتری را نصیب تولیید کننیدگان مییکنید
معابقت دارد نتایج نشان داد که میزان دانش در خصوص بازارییابی در سیعح کمییقیرار داشیت مییتیوان چنیین
استنباط نمود که عملکرد آنان به چالشهایی که افراد دراین زمینه با آن روبرو هستند و در بخش چیالشهیا بیه آن
اشاره شده است برمیگردد لذابراساس نتایج بدست آمده پیشنماد میشودکه آسیب شناسیی مدصیوالت تولییدی
عشایر و بررسی نیازهای کنونی با توجه به اهمیت ونقش تولیدات عشایری دربازاییابی و توسیعهی صیادرات تعیین
قیمت تضمینی از سوی دولت و یا حداقل ووع یک قیمت مناسب برای دامیداران عشیایری تیا در هنگیام رکیورد
، اقتصیادی، عشایر دچار ورشکستگی نشوند تدوین راهکارهای مشارکتی برای رفع چیالشهیای زیرسیاختی،بازار
 عدم دسترسی و حمایتی برخاسیته از شیرایط مدلیی واسیتااده از روش هیا و راهبردهیای نیو متناسیب بیا،آموزشی
 اقتصادی عشایر باتوجه به باالبودن هزینههای دامداری پیشنماد میشود که با پرداخیت یارانیه بیه-شرایط اجتماعی
صورت مناسب به نمادههای دامیکه مممترین آن ها خیوراک دام و داروهیای دامییاسیت از ایین بخیش حماییت
جدی تری به عمل آید سیستت فروش سنتی بنکداری احیاء و وابعه فروش بر اساس درصدی از قیمت نمایی بیین
بنکداران و نماینده عشایر تمیه گردد
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