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چکیده
علی رغم مناســب بودن زمین های کشــور برای تولید زیتون، صادرات این محصول به نسبت کشورهای همسایه بسیار ناچیز است. مشکل بزرگ صادرات 
زیتون ایران، نظام توزیع آن اســت که شــرکت های بزرگ پخش را به مجرای اصلی فروش زیتون و روغن آن تبدیل و از تولیدکننده، قدرت مذاکره را 
گرفته است. استفاده از فناوری های اطالعاتی و ارتباطی، یکی از راه حل های ممکن برای رفع این مشکل است. با توجه به صادرات پایین و ناکارآمدی و 
آشــفتگی روزافزون بازار زیتون، در این پژوهش عوامل مؤثر بر کارایی اقتصادی شــرکت های صادرکننده زیتون، با تأکید بر کاربرد فناوری اطالعاتی و 
ارتباطی، بررســی می شود. به مدیران و صادرکنندگان زیتون پیشنهاد می شود تا با تنوع بخشی به محصوالت صادراتی  زیتون و برنامه ریزی راهبردی برای 

بهره گیری از مزایا و قابلیت های این فناوری ها، در مدیریت صادرات این محصول تحولی اساسی ایجاد کنند.

کلیدواژه ها: زیتون، صادرات، کارایی اقتصادی، اندازه سازمان، فناوری اطالعات و ارتباطات، فروش اینترنتی.
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مقدمه

در کشورهای درحال توسعه ای مانند مالزی، تایلند و اندونزی، 
فناوری اطالعات و ارتباطات نقش بسیار مهمی در توسعه کشاورزی 
داشته اســت. فناوری اطالعات و ارتباطات، در برقراری ارتباط، 
اشتراک گذاری و دریافت اطالعات، رویکردهای جدیدی ارائه 
داده اســت که می تواند دانش و مهارت های بهره گیران را بهبود 
بخشــد. فناوری اطالعات و ارتباطات در درآمدزایی کشاورزان 
خرده پــا، نقش عمده ای ایفا کرده اســت. این فناوری به عنصری 
کلیــدی در ابتکارات توســعه اجتماعی و اقتصادی تبدیل شــده 
اســت زیرا بــه کشــاورزان و خرده مالــکان اجازه می دهــد تا با 
سایر کشاورزان شبکه تشــکیل دهند، اطالعات بازار را دریافت 
کنند و به اطالعات دسترســی داشــته باشــند. درواقع، استفاده از 
فناوری اطالعــات و ارتباطات، هزینه هــای اطالعات، مذاکره و 
تضمین ها را کاهش داده و به شرکت ها اجازه می دهد تا خدمات 
مقرون به صرفه تر، شخصی شده تر و ساده تری به مصرف کنندگان 

ارائه دهند )کارویی، دودزرت و الیدنر، 2015(.
در ســال های اخیر که شــرکت های کشــاورزی مانند زیتون 
در اثر فشــار جامعه به اصالحات و نوآوری های زیســت محیطی 
مجبور شــده اند، با اســتفاده از فناوری های اطالعاتی و ارتباطاتی 
می توانند ضمن کاهش آســیب های زیســت محیطی، هزینه های 
مبادلــه را نیز کاهش داده و بر کارایــی فعالیت های تجاری خود 
بیفزایند. در این راستا، تحقیقات زیادی انجام شده است که نشان 
می دهنــد میزان نوآوری و همچنین تعهــد به فناوری اطالعات و 

ارتباطات، بهره وری شــرکت ها را بهبود  بخشیده و به آنان امکان 
می دهد تا کارآمدتر عمل کند )هاشــی و استوجکیک، 2013(. 
اســتفاده از ایــن فناوری ها در بخش زیتــون و فرآورده های آن، 
عامل رقابتی تعیین کننده در تضمین بقا و ســودآوری شــرکت ها 
و مقابلــه بــا چالش های ناشــی از جهان دیجیتالی جدید اســت. 
همچنین، اســتفاده از شــبکه های اجتماعی مجازی در کنار سایر 
وســایل ارتبــاط اینترنتی، راهبرد ضروری مدیریت کســب وکار 
بــرای تضمیــن موفقیــت در محیط نویــن اطالعاتــی و ارتباطی 
اســت )فرناندز و همــکاران،2020(. بنابرایــن، وبگاه ها به عنوان 
محل پذیــرش کاربران اینترنتی، فروشــگاه های مجازی به عنوان 
مکان های فروش برخط، و شــبکه های اجتماعی مجازی به عنوان 
ابــزار ارتباطی و راهبرد بازاریابی، از عناصر کم هزینه ای هســتند 
کــه رقابت پذیری در این بخش را افزایش داده و بر کارایی منابع 

استفاده شده می افزایند.
 زیتون ازجمله محصوالتی اســت که به دالیل زیست محیطی 
مانند جلوگیری از فرســایش خاک و افزایش تقاضای مصرف، با 
افزایش تولید به صورت ارگانیک همراه بوده است. در سال 1399 
و با افزایش زمین های زیرکشــت، تولید زیتون در کشور رشد 32 
درصدی داشته است. بااین وجود، سهم ایران از تولید دو فرآورده 
مهــم زیتون، یعنی روغن و کنســرو آن، در جهان اندک اســت. 
همان طور که مشخص است سهم ایران از تولید روغن زیتون بسیار 
ناچیــز و کمتر از یــک درصد و در تولید کنســرو زیتون تنها در 

حدود 3 درصد است )نمودار 1، حاجی غالم سریزدی،1400(.

نمودار 1. سهم ایران در تولید روغن و کنسرو زیتون
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ایران نهمین کشــور تولیدکننده کنسرو زیتون در جهان است 
که در نه ماهه ابتدای ســال 99 به میزان 1200 تن به کشــورهای 
عراق، ترکیه، امارات، قطر، کویت، مالزی و غیره صادرات داشته 
اســت. با توجه به آب وهوای مناســب کشور برای کشت زیتون، 
ایــران قابلیــت آن را دارد که 42 درصد از تولیــد زیتون داخلی 
را به کشــورهای دیگر صادر کند درحالی که این مقدار در حال 
حاضر فقط 3 درصد اســت. بــرای افزایش کارایی و توان رقابت 
با کشــورهای صادرکننده این محصول، باید مشــکالت موجود 
را کاهش داده و برطرف کرد. متأســفانه در این زمینه مشکالت 
زیادی وجود دارد. اولین مورد، اطالعات نادرست مصرف کننده 
اســت که از خواص و فواید این محصــول اطالعی ندارد. مورد 
دوم، ناآگاهــی از مزایا و کیفیت زیتون اســت که مصرف کننده 
را به ســمت خرید ســایر محصوالت جایگزین اقتصادی تر سوق 
می دهد. سومین مشکل بزرگ، نظام توزیع است که شرکت های 
پخــش بزرگ را به مجرای اصلی فروش زیتون تبدیل کرده و از 
قدرت مذاکره تولیدکننده می کاهد )بودر، فلدمن و هام، 2014(.

فناوری اطالعات و ارتباطات، ابزاری رقابتی و قدرتمند است 
که امــروزه برای رقابت موفق در بازار باید از آن اســتفاده کرد. 
ســهال، موس و آن )2000( و ســیبر، پورتا و والــور )2006( به 
اهمیت برنامه ریزی اســتفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در 
شــرکت ها تأکید کرده اند. لذا، راهبرد شــرکت های صادرکننده 
زیتون باید همسو با راهبرد فناوری های اطالعاتی و ارتباطی باشد. 
استفاده از فناوری هزینه ها را کاهش داده و با ایجاد ارزش افزوده 
و کاهــش هزینه های تولیــد، فروش و بازاریابــی، به بهره وری و 
کارایــی اقتصادی در تولید کمک می کنــد. فناوری اطالعات و 
ارتباطــات عاملی ضروری، امــا نه کافی، بــرای بهبود بهره وری 
در شــرکت ها اســت )الفکــی،2013(. درواقع، ســرمایه گذاری 
صرف در فناوری اطالعات و ارتباطات نمی تواند دســتاوردهای 
بهــره وری فناوری اطالعــات و ارتباطات در شــرکت ها را بروز 
دهــد، بلکه باید بــا اقداماتی مانند ســرمایه گذاری در آموزش و 
ســایر عوامل ســازمانی یا راهبردی، کارایی اقتصادی شرکت را 

افزایــش داد )برنال1 ، موزا، مدینا و فرناندز، 2018(. ازآنجایی که 
کارایــی اقتصادی نشــان دهنده توانایی یک نظام بــرای تولید و 
توزیع محصول با کمترین هزینه ممکن اســت، می توان با ارتقا و 
بهبود کارایی اقتصــادی تولید زیتون به نتایج مطلوب و موردنظر 
دســت یافت. باید توجه داشــت که ارتقای کارایــی اقتصادی، 
توانایی به کارگیــری منابع مالی الزم برای بهبــود کیفیت زیتون 
را نیز به دنبال خواهد داشــت. مطالعات کارایی زیادی در حوزه 
کشــاورزی و عوامل مؤثر بر آن انجام شده است. اما تعداد کمی 
از این پژوهش ها بر رابطه بین فناوری های اطالعاتی و ارتباطی و 
کارایی در این بخش تأکید داشــته اند )میدانا و همکاران،2016(. 
بنابراین، در این پژوهش تأثیر عوامل مختلف ازجمله فناوری های 
اطالعاتی و ارتباطی بر کارایی اقتصادی صادرات زیتون بررســی 

می شود.

عوامل مؤثر بر کارایی اقتصادی

آموزش مدیران

بســیاری از مطالعــات مشــخص کرده اند کــه کارآمدترین 
ســازمان ها، ســازمان هایی هســتند که افرادی با سطح های باالی 
تحصیالت و مهارت  آن ها را مدیریت می کنند. بنابراین، توانایی ها 
و مهارت های مدیران، از ویژگی های مهم در توســعه سازمان به 
شــمار می آید )لوی و آتیو، 2011( به ویژه اگر سطح تحصیالت 
دانشگاهی باالیی نیز داشته باشد. زیرا باعث تحریک تعهد آن ها به 
نوآوری و اجرای شیوه های سازمانی کارآمدتر می شود )موزاس، 
برنــال، مدینا و فرناندز، 2017(. مطالعات متعدد، آموزش مدیران 
ارشــد را به عنوان عامل تعیین کننده در کارایی اقتصادی سازمان 
گــزارش کرده اند زیــرا تعهد به نــوآوری و اجرای شــیوه های 
ســازمانی کارآمدتــر را تشــویق می کند )مــوزاس و همکاران، 
2017(. برای پذیرش ابزارهای فناورانه و بهبود عملکرد تجاری، 
آموزش و آشــنایی مدیر ارشد ســازمان  با فناوری های اطالعاتی 

فناوری اطالعات و کارایی اقتصادی صادرات زیتون/  طیبه فراهانی، علی قمصری

1. Bernal
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و ارتباطی امری ضروری اســت. مدیرانی کــه در حوزه فناوری 
آموزش دیده اند، از اهمیت فناوری اطالعات و ارتباطات آگاهی 
بیشــتری دارند و برای اســتفاده صحیح از ایــن فناوری ها و تعهد 
به نوآوری بیشــتر تــالش می کنند؛ این مســئله کارایی اقتصادی 

شرکت را بهبود می بخشد.
در توسعه ســازمانی و دســتیابی به مزیت هــای رقابتی، مدیر 
داخلــی نوآور نقــش مهمی بر عهــده دارد. حضــور کارکنانی 
آموزش دیده برای مدیریت برنامه های مختلف اینترنتی، اســتفاده 
و بهره برداری کارآمــد از برنامه های فناورانه را افزایش می دهد. 
بااین حال، شــرکت های روغن زیتون عموماً فاقد چنین کارکنان 
واجد شرایطی هســتند. در این موارد، با برون سپاری این وظایف 
به متخصصان آموزش دیده ای کــه می توانند فناوری اطالعات و 
ارتباطات را به درســتی مدیریت کنند، می توان مشکل را برطرف 

کرد و به عملکرد بهتری دست یافت.

اندازه سازمان

اندازه ســازمان می تواند نمایانگر برتری رقابتی باشــد. برخی 
مطالعات نشــان داده اند که سن سازمان، محرک فعالیت نوآورانه 
در آن اســت. براساس این دیدگاه، وقتی یک سازمان از فناوری 
خاصــی اســتفاده می کند، فرآینــد یادگیری آغاز می شــود و به 
بهره بــرداری مؤثرتر از ایــن فناوری می انجامد. تحقیقات نشــان 
می دهد که در بخش روغن زیتون، بین ســن شــرکت و اســتفاده 
کارآمــد از فناوری رابطه مثبتی وجود دارد )موزاس و همکاران، 
2017(. این رابطه مرهون تجربه حاصل آمده اســت: شرکت های 
قدیمی تر مهارت ها و شایستگی هایی را توسعه داده اند که عملکرد 

سازمانی و درصد فروش برخط آن ها را بهبود می بخشد.

شبکه های اجتماعی

اســتفاده از فناوری هــای اطالعاتــی و ارتباطاتــی می توانــد 
هزینه هــای مبادلــه را کاهــش دهــد و کارایــی اقدامــات یک 
کســب وکار را در سراســر زنجیــره ارزش آن بهبــود بخشــد. 

مطالعــات متعدد تأیید می کنند که درجه نــوآوری و نیز تعهد به 
فنــاوری اطالعات و ارتباطات، بهره وری و عملکرد ســازمانی را 
بهبود می بخشــد )موزاس و همکاران،2017(. بنابراین، اســتفاده 
از شــبکه های اجتماعی برخط، به عنوان ابزاری ارتباطی و راهبرد 
بازاریابی رابطه مند، رقابت ســازمانی را بهبود  بخشــیده و شهرت 
و عملکرد شــرکت را افزایش می دهد. این نتایــج به ویژه زمانی 
حاصل می آید که بر شبکه های برخط تأکید زیادی شود )برنال و 
همکاران، 2018(. بنابراین، شرکت هایی که از سکوهای  مجازی 
اســتفاده می کنند باید بــه عملکرد تجاری بهتری دســت یابند و 

رقابت پذیری خود را افزایش دهند.

صادرات

صــادرات متغیری اســت که امــکان بهبود نتایج شــرکت و 
درنتیجه افزایش سودآوری را فراهم می کند )مارتین و رودریگز، 
2009(. شــرکت های صادرکننده با اتخــاذ تصمیمات راهبردی 
بــرای تطبیق آمیختــه بازاریابی بــا نیازهای بازارهــای خارجی، 
عملکــرد کارآفرینــی بهتری به دســت می آورند. شــرکت های 
صادراتــی همواره در معرض فشــار رقابتی هســتند. لــذا، برای 
ماندگاری و بقا مجبورند از فنّاوری های پیشــرفته  و منابع موجود 
بهتر استفاده کنند. پژوهش ها نشان می دهد که سازمان های متعهد 
بــه بین المللی ســازی، کارآمدتر عمــل می کنند )میدانــا، برنال، 
موزاس، مــورال و فرناندز، 2016(. الفکــی )2013( در مقاله ای  
پژوهشی نشان داد که تحصیالت دانشگاهی مدیر ارشد، آموزش 
فناوری اطالعات، ســن سازمان و تصویب برنامه ها و بودجه برای 
پذیرش فناوری های اطالعاتی و ارتباطی، متغیرهایی هســتند که 

کارایی اقتصادی زیتون را افزایش می دهند.
در پژوهــش برنارل و همــکاران )2018( عوامل تعیین کننده 
بهره وری اقتصادی در بخش روغن زیتون ارگانیک بررســی شده 
است. نتایج نشان دهنده سطوح پایین کارایی اقتصادی و متغیرهای 
تعیین کننده کارایی اســت. در این راســتا، تأکید شــده است که 
تعهد به فروش برخط، تعهد به استفاده از ابزارهای وبی، آموزش 
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دانشــگاهی مدیر پیشــرو، صادرات و اندازه ســازمان متغیرهایی 
هســتند که کارایی ســازمان ها را افزایش می دهند. آییم )2020( 
نیز نشــان داده اســت که اگرچه هدف از خدمــات مبتنی بر تلفن 
همراه بهبود دسترسی به اطالعات دقیق و به موقع کشاورزی است، 
اما به دلیل زیرســاخت های فناورانه ضعیف، سیاست های نامناسب 
فناوری اطالعات و ارتباطات و ســطح پایین مهارت های کاربران، 

به ویژه کشاورزان، پذیرش این خدمات محدود شده است.

نتیجه گیری و پیشنهادها

صادرات یکــی از مهم تریــن گام های اولیه ســازمان ها برای 
توسعه و سرمایه گذاری برای ورود به بازارهای جهانی و گسترش 
فعالیت های بین المللی اســت. علی رغم مناســب بــودن زمین های 
کشــور برای تولیــد زیتــون، صادرات ایــن محصول نســبت به 
کشــورهای همسایه مثل ترکیه بســیار ناچیز است. مشکل بزرگ 
برای صادرات، شــبکه توزیع است که شرکت های پخش بزرگ 
را به مجرای اصلی فروش زیتون و روغن آن تبدیل کرده اســت، 
 طوری که تولیدکننده قدرت مذاکره بسیار کمی دارد. استفاده از 
فناوری هــای اطالعاتی و ارتباطی یکی از راه حل های ممکن برای 
رفع این مشکل است. نتایج تحقیقات مدینا، برنال، موزاس، مورال 
و فرنانــدز )2018(، و موزاس و همکارانش )2017( نشــان دهنده 
تأثیر مستقیم آموزش دانشــگاهی مدیران بر کارایی اقتصادی در 
صادرات زیتون است. یافته های تحقیق حاکی از تأثیر مستقیم تعهد 
به اســتفاده از فناوری اطالعاتی و ارتباطی بر کارایی اقتصادی در 
صادرات زیتون است. همچنین، افزایش فروش اینترنتی بر کارایی 
اقتصادی صادرات زیتون تأثیر مستقیم دارد. بنابراین، به مدیران و 

برنامه ریزان پیشنهاد می شود:
 ازآنجایی کــه آموزش هــای ضمــن خدمــت، کارکنــان 
شــرکت ها را با تحوالت همگام و بــر کارایی و عملکرد 
آنــان تأثیر می گذارد، پیشــنهاد می شــود تا شــرکت های 
صادرکننده زیتون دوره های آموزش استفاده از ابزارهای 
فناورانه را در برنامه های آموزشی کارکنان خود بگنجانند؛

 برای حل مسائل مربوط به صادرات، شرکت های صادرات 
زیتــون بایــد از قابلیت ها و ابزارهای فنــاوری اطالعات و 
ارتباطات برای کســب ذهنیتی نو از مدیریت بهره گیرند. 
همچنین، درک شــیوه ارتباط دقیــق فناوری های نوین با 
نظام هــای اطالعاتــی و ارتباطی و نیــز چگونگی تضمین 
تداوم کســب وکار، با توجه به امنیت چنین فناوری هایی، 

بسیار ضروری است.
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Abstract
Despite the appropriateness of the country's land for olive production, the export of this product is very low, compared 
to neighboring countries. The main problem of Iran's olive export is its delivery system, in which the large transportation 
companies have turned into the main networks for olive trades. This situation has taken away the power of negotiation from 
the producers. Using information and communication technologies is one of the possible solutions to solve this problem. 
Bearing in mind the low export and the increasing inefficiency and confusion of the olive market, in this research, the factors 
affecting the economic efficiency of olive exporting companies are investigated by emphasizing the use of information and 
communication technology (ICT). Olive managers and exporters are suggested to make a fundamental change in their 
export management by diversifying olive export products and strategic planning to take advantage of the capabilities of these 
technologies.
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