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و  کارآفرینی ی در توسعةاگلخانهکشت  و تهدیدهای هافرصت، هاضعف، هاقوتتحلیل 

ی شهرستان پاکدشت(: روستاهایموردمطالعة ) یی روستاییزااشتغال  
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 33/60/3333تصویب:  تاریخ         330-133صص      25/30/3333تاریخ دریافت:                                         

 چکیده
است. هدف از نگارش این مقاله،  رگذاریتأثی در نواحی روستایی یکی از عواملی است که در اقتصاد روستایی اگلخانهکشت امروزه،  هدف:

 یی روستایی است.زااشتغالی در توسعة کارآفرینی و اگلخانهو تهدیدهای کشت  هافرصت، هاضعف، هاقوتتحلیل 

تحلیلی است. ابتدا، با مراجعه به روستاها و انجام مصاحبه، نظر مردم  -ماهیت، توصیفی براساسلحاظ هدف، کاربردی و وش تحقیق بهر روش:

چهار  ،SWOTکارشناس مرتبط با مسائل روستایی، درقالب مدل  300ی پرسیده شد. سپس، با استفاده از اگلخانهدربارة وضعیت کشت 

 ی انجام شد.دهارزش نامهپرسشو تهدیدها مشخص گردیدند و درقالب  هارصتف، هاضعف، هاقوتعامل 

، کاشت، داشت و هابستهی، طراحی و ساخت بندبستههای مختلف نظیر نهیدرزمعامل درآمدزایی روستاییان  براساس نتایج تحقیق، ها:یافته

ی حمل گل و گیاه  مجهز به سردخانه هانیماششناخته شد. کمبود انبار و قوت  نیترمهم عنوانبه 36/0برداشت تولیدات گل و گیاه، با امتیاز 

کرج( با امتیاز  -بازار مصرف گل و گیاه )تهران نیتربزرگضعف، نزدیکی به  نیترتیبااهم 31/0 ارزش بای بدون سردخانه( هاونیکام)وانت و 

 نیترمهم عنوانبه، 3/0 ارزش بایدات گل و گیاه در داخل و خارج کشور ة تولنیدرزمازاریابی کارا و اثربخش بفرصت و نبود  نیترمهم، 36/0

 شده اتخاذراهبرد در بخش تولیدات گل و گیاهان زینتی  نیترمهم عنوانبه، 13/1امتیاز  با یتهاجم، راهبرد نیهمچنتهدید شناخته شدند. 

 است.

به اطالعات مربوط به میزان تولید در سازمان متولی توسعة روستایی نیافتن های پیش روی پژوهش، دست: از چالشها/راهبردهامحدودیت

 و کشاورزی است.

ها، راهکارهای ایجاد پایانة صادراتی گل و گیاه در منطقه، تغییر در روش تولید از شیوة سنتی به صنعتی با با توجه به یافتهراهکارهای عملی: 

ی، ایجاد یک پژوهشکدة بیوتکنولوژی و ایستگاه تحقیقات گل و صادرتی هاتشکلو  هاهیحاداتی نوین، تقویت و ایجاد هایفناوری از ریگبهره

 ی در تهران و پاکدشت پیشنهاد شده است.المللنیبی ملی و هاشگاهینمای گل و گیاه و برپایی هادهکدهگیاه و آزمایشگاه، ایجاد 

گذاری است که نظرات کارشناسان و خبرگان توسعة روستایی مبنای ارزشپژوهش حاضر از این لحاظ دارای اهمیت و ارزش اصالت و ارزش: 

 .قرار گرفته است SWOTدهی به معیارها و تحلیل و وزن

 . SWOTیی روستایی ، مدلزااشتغالی ،کارآفرینی، اگلخانهکشت  ها:کلیدواژه

                                                            
 نویسندة مسئول  .Email: h_sgeo@yahoo.com 
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 کارکرد  به وابسته سرزمین هر اقتصادی موقعیت قدمهم. 1

صنعت،  کشاورزی،؛ یعنی، سرزمین آن اقتصادی یهابخش

 قدرت ترکیب بهینة پرتو در کارکرد این. استخدمات  و معدن

 هر که دارد وجود این امکان .ردیگیم شکل سرزمین تولیدی

 و مناسب تولیدی از قدرت خاص، یهانیزم در سرزمینی،

 کارکرد و تولیدی توان به توجه؛ بنابراین، باشد برخوردار پرتوان

وجود به اقتصادی یهایوربهره برای را ی مناسبیهانهیزم آن،

(. بخش 310 ص.، 3332سلیمان و صادقی، )فال آوردیم

کشاورزی قابلیت رشد اقتصادی در نواحی روستایی را ایجاد 

ی شغلی، ایجاد صادرات، هافرصتکه معموالً یاگونهبه ؛کندیم

 ،2006 ،3ندی)مو آوردیموجود ... را به رونق صنعت غذایی و

ظرفیت و  ، ارتقایروستایی یکی از اهداف مهم توسعة (.2 ص.

ا بو ساختاری ی هااستیسطریق ی بخش کشاورزی ازوربهره

ی رقابتی محصوالت کشاورزی هاتیمزی از برداربهره هدف

 باکشاورزی  ساختبازبر  دیتأک ،ی ساختاریهااستیساست. در 

محیطی و نیز  اندازشمچحمایت از  ی،وربهرهاعمال افزایش 

ی هاتیمزبا توجه به  ،از تولیدات داخلی جانبههمهحمایت 

 ص. ،2030 ،2)ویلر و لوکاس ی استامنطقهنسبی محلی و 

امنیت  ،یعنی شاورزی در تأمین یکی از نیازهای اساسی؛ک. (57

 کهییجاداشته است؛ تا عهدهبرنقش مهمی پیوسته  ،غذایی

ر مهمی برای اشتغال و تأمین حاضر، کشاورزی ابزادرحال

-هیافته بتوسعهدر بسیاری از شهرهای دنیای کمتر غذاییمواد

 بخش در هارساختیز توسعة و ساختار اصالح رود.شمار می

 از بهتر یبرداربهرهبرای  یمناسب شرایط ایجاد باعث ،کشاورزی

  ؛شودیم فناوری و سرمایه کار، نیروی مانند سنتی تولید عوامل

 .دیآیم حساببه ایبالقوه عامل بخش این در رشد این،بنابر

است که عالوه ی اگلخانهی کشاورزی، تولیدات هابخشیکی از 

یی برای تولیدکنندگان، در ایجاد درآمدزابر ایجاد اشتغال و 

          ی دارد؛ اارزندهنقش آمد ارزی و صادرات برای کشور در

ی جدید اقتصادی هادگاهیدو  هایاستراتژتوجه به  ،اساسبراین

 و اجتماعی بسیار ضروری است.

ی بهتر از ریگبهرهبایستی برای ارتقای کشاورزی و بنابراین،     

را انتخاب  هاروشی این بخش، بهترین و جدیدترین هاتیقابل

در اقتصاد و توسعه کارآفرینی  ،امروزهکار گرفت. هو بکرد 

فرینی با استفاده از  کارآ زیرا، جایگاه بارزی یافته است؛

پایدار و حل مسائل  نفع توسعةی موجود بههاتیظرفو  هافرصت

 .کندیماشتغال عمل 

 . طرح مسئله1. 1
کارآفرینی و نقش حیاتی آن در  ، اهمیت توسعةامروزه    

رشد، بر کشورهای درحال ژهیوبهکشورها،  برد و توسعةپیش

ی کشورهای ابیدست رایبپوشیده نیست. تاکنون  کسچیه

ی هایاستراتژروستایی و کشاورزی،  رشد به توسعةدرحال

که در  اندشده اجرادر مقاطع زمانی مختلف طرح و  یمتفاوت

اهداف توسعه را در این کشورها  اندنتوانستهبسیاری از موارد 

 (.  توسعة337 ص.، 3332 )امیرانی و ظریفیان، محقق سازند

 یفاانقش اساسی  کالت یادشدهدر رفع مش تواندیمکارآفرینی 

طریق ، ازروستایی استراتژی مناسب برای توسعة عنوانبهکند و 

ی اجتماعی هاهیسرمای سازفعالی عمومی و هامشارکتافزایش 

زمینه را ی منابع انسانی موجود، موانع موجود دراینریکارگبهو 

رضوانی و  معصوم،قدیری لنگرودی،حل کند )هاشمی، مطیعی

روستایی  (. بخش کشاورزی در توسعة35ص. ، 3330 ،مقیمی

نقش بارزی دارد و مسلماً با توجه به تغییرات گسترده در 

ی جدید و هاروشساختار و کارکردهای آن، استفاده از 

ی و زیربرنامهنیاز به  ی این بخشهاتیقابلی مطلوب از وربهره

دید، ی جهاروشی ریکارگبه براین،دقت بیشتری دارد. افزون

که با توجه به  دیدگاه در تولیدات اقتصادی دارد نیاز به تغییر

اقتصادی کشورها، توجه  همیت کارآفرینی و نقش آن در توسعةا

؛ یابدورت میبیشتر به بحث کارآفرینی در بخش کشاورزی ضر

 توسعة ژهیوبهکشورها و  که این موضوع در توسعةیاگونهبه

 نموده است.جایگاه خود را پیدا  ،روستایی

گل و گیاهان  و صدور تولید درزمینة شهرستان پاکدشت    

 است. نسبی برخوردار تیاز مز ،یاگلخانه صورتبهزینتی 

 مطلوب، فاصلة جغرافیایی و اقلیمی شرایط توجه به با، سوکازی

 وجود و فراوان انسانی نیروی )تهران( و نزدیک به بازار مصرف

 بیانگر کهدارد  وجود یاژهیو نسیلپتا منطقه، امکانات در سایر

 این در شدهگرفتهکارهب توان از فراتر مراتببه یابالقوهظرفیت 

آموزش کشاورزان  الزم و تمهیدات، اگر دیگرازسوی است. بخش

در  تولید یوربهره افزایش برایها آنوانمندسازی ت ا هدفب

 زایشاف این اگر و پذیرد صورت بخش تولید گل و گیاهان زینتی

و با  ،اتخاذ گردد نگرسوی جامع و همهابرنامهقالب در تولید

برای  ازیموردنی گذارهیسرماحمایت دولت و بخش خصوصی، 

ی هاحوزه دررا  زیادی توان شود، نیتأماین بخش  توسعة

گل و گیاهان  فراهم خواهد کرد.  درآمدزایی و اشتغال صادرات،
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 نقش باال کاربری به هتوج با ی،اگلخانهکشت  صورتبهزینتی 

 این از و دارند پاکدشت یی کشاورزیزااشتغال در یاکنندهنییتع

شهرستان  راهبردی کشاورزی محصول دنتوانیمنیز  دیدگاه

شهرستان  کشاورزی جهاد ادارة) دنیآیمشمار  به پاکدشت

 (.3330 ،پاکدشت

بخش  درزمینة شدهانیببا توجه به مطالب  ،بنابراین    

 صورتبه هاآنی ریکارگبهی، کارآفرینی و اهمیت کشاورز

به اینکه یکی از مکمل، ضرورت بررسی موضوع با توجه 

یی پایدار و مطلوب زااشتغالروستایی،  مشکالت مهم توسعة

عالوه، اهمیت بخش باشد، آشکار و مشخص است. بهمی

این بخش در تثبیت جمعیت روستایی و  کشاورزی و توسعة

             فراوانی ریتأثد وضعیت اقتصادی روستایی افزایش و بهبو

هدف بررسی و  ،در این مقاله داشته باشد؛ بنابراین، تواندیم

ی اگلخانهکشت  و تهدیدهای هافرصت، هاضعف، هاقوتتحلیل 

. محدودة باشدیمیی روستایی زااشتغالکارآفرینی و  در توسعة

ی در شهرستان اگلخانهکشت  ،هدفمطالعة روستاهای مورد

ی موجود هاتیمحدودها و تیپاکدشت است. با شناخت قابل

الگودهی و تعمیم به دیگر  نتایج را برای توانیمزمینه، دراین

با شناختی که  ،اینبراستفاده نمود. عالوه مناطق روستایی

ی جدید در هاروشی ریکارگبهی و زیربرنامه، گرددیمحاصل 

ی نیکارآفری( در منطقه جهت اگلخانه)کشت  بخش کشاورزی

راستای در توانیم ،اساس؛ براینشودیمآن میسر  و توسعة

در  آیا  .3را مطرح نمود:  سؤالچند  ،یموردبررسموضوع و هدف 

دارای ای خانهکشت گل ،موردمطالعه بخش کشاورزی منطقة

آیا از  .2؟ باشدیمیی زااشتغالکارآفرینی و  ی  توسعةهاتیقابل

)گل و  یاگلخانهی موجود در بخش کشت هاقوتو  هافرصت

و ایجاد  هاتیمحدودراستای  کاهش در توانیمگیاه( 

 کارآفرینی استفاده نمود؟

  . پیشینة نظری تحقیق2. 1
عنوان به این تحقیق نزدیک باشند،  ازلحاظتحقیقاتی که     

کارآفرینی  درزمینةتحقیقات از برخی  ،وجودنیباا. ندیافت نشد

 بحث توسعة هاآنکه در اغلب  اندشده انجاموستایی ر

در ابعاد مختلف ی توسعه هاتیقابلو  هاتیمحدودکارآفرینی، 

به  ،است. در ادامه قرارگرفته... مدنظر  و اجتماعی، اقتصادی

 .  شودیم اشاره موردچند 

 ، «کارآفرینی روستایی در اروپا»عنوان در تحقیقی با     

تحقیقاتی  یکاردستور کار که مستخرج از  قیقی،ی تحچارچوب

ی کارآفرینی هاتیمحدودو  هافرصتدر همین رابطه است و 

ی برداربهرهی برخورد و هاوهیشاست.  شده ییشناساروستایی 

و بر امکان تبدیل گردیده معرفی  هافرصتاز این 

شده  دیتأک فرصت بهی موجود در فضای روستایی هاتیمحدود

 ص. ،2001 ،3و اسکوراس ،ولو، پساتوپولوساتوپ)استاست 

ی دیگر به این اشاره دارند که کارآفرینی هاپژوهش. (120

ی اجتماعی، نهادهای مالی و فنی و هاشبکهایجاد  ابروستایی 

. کندیمی پیدا توجهقابل، افزایش هاخوشهی اقتصادی هاتیفعال

عی، ة اجتمایسرماکند که نیز تأیید می تحقیق روبرت بوتمن

 یابی جوامع کوچک به حیاتضروری برای دست یشرطچگونه 

سه منبع ی اجتماع سرمایة ،وی ازنظرپویای اقتصادی است. 

شامل که منابع اقتصادی  دارد:  منابع اجتماعی، منابع فیزیکی و

است   ی مالیهاهیسرمای در ساخت محیط و اهیسرماابزار 

 .(3 ، ص.2002 ،1)اسمیت

درصدد با انجام آن، ی که امطالعهدر ( 2003) اسمیت    

بر فضای کارآفرینی  رگذاریتأثمتغیرهای  نیترمهمشناسایی 

که نقش و اهمیت کارآفرینی           افتی دستبه این نتیجه  ،بود

و عواملی است که بر این فضا  هاشاخصدرک و فهم  در گروی

 و عوامل هاتیقابلمینه شناخت ز. دراینگذارندیم ریتأث

.... بسیار ضروری است. اتو  اقتصادی، محیطی، فرهنگی و

 ازجملهکه است ( در پژوهش خود به این نتیجه رسیده 2003)

به تالش  توانیمکارآفرینی  یی و توسعةزااشتغالاصول محوری 

ی هایفناورجهت ایجاد فضای کارآفرینی مطلوب، استفاده از در

فضای مناسب  رائة، اتیدرنهاو  ی مدرن و نوهاآموزشجدید، 

 مندبهرهکه تمام اعضای سازمان از آن یاگونهبهکارآفرینی 

 گردند، اشاره کرد.

ی هانهیزمبه بررسی و تحلیل ( 3337) زادهنجاررضوانی و      

. اندپرداختهنواحی روستایی  ةتوسعیند کارآفرینی روستاییان در فرا

مبتنی بر  ی و میدانی واکتابخانه صورتدو  بهروش مطالعه 

از روستاییان آشنایی  %33/2که  داد. نتایج نشان بود نامهپرسش

 %35/55آشنایی کم و  %56/23 آشنایی زیاد، %76/33 خیلی زیاد،

ی کارآفرینی دارند. این هامهارتو  هانهیزمبا  یآشنایی بسیار کم

یکسان  شیوبکمو متغیرهای مطالعاتی  هاشاخص ةهمدر  یتوضع

که آموزش  اندکردهپیشنهاد محققان یادشده  ،تاراساست. دراین

ی محیط اجتماعی و اقتصادی روستاها برای سازآمادهکارآفرینی و 

جذب نیروی انسانی جوان، متخصص و ماهر به نواحی روستایی و 

و  اصلی در ایجاد کارراه عنوانبه تواندیم ،ی کشاورزیهاتیفعال

 مؤثرپایدار بسیار  سعةتقویت کارآفرینی این نواحی درراستای تو

  باشد.
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 انساربحیدریو زاده، ، پورطاهری، فرجافتخارینیالدرکن    

کشاورزی  کارآفرینی بر توسعة مؤثر( ابعاد و عوامل 3333)

روی دو گروه از افراد کارآفرین و مناطق روستایی را بر 

. اندبررسی کردهشهرستان خدابنده  در محدودة نیکارآفرریغ

هر  ازنظر هاآن ریتأثو  اندشده میتقسبه چهار دسته  مؤثرعوامل 

 ت. از دیدگاه کشاورزان عادی، عوامل اس گردیدهی بررسگروه 

 تیاهم ، زیرساختی، اجتماعی و نهادی دارایاقتصادی، محیطی

 بیترتنیابهی این عوامل رگذاریتأث ،کارآفرینان ازنظر. هستند

 .یزیرساختی و نهاد اقتصادی، اجتماعی، محیطی،عوامل  است:

شهداد و  ،، بدری، سجاسی قیداری، صادقلورکباسبفرجی    

کارآفرینی در مناطق  ی توسعةبندتیاولو( 3330) خواجه عسگری

در بخش مرکزی شهرستان  با استفاده از تکنیک پرومتیرا روستایی 

ی بندتیاولوشاخص برای  30از ها آن .انددادهمدنظر قرار  خدابنده

کارآفرینی در روستاهای منطقه استفاده نمودند. نتایج نشان  توسعة

 ی توسعةهاتیقابلو  هاتیظرفلحاظ به موردمطالعهروستاهای  کهداد 

العاتی  مط ، نتایج بررسی نمونةهم تفاوت دارند؛ زیرا کارآفرینی با

ی خوببهبا توجه به خصوصیات آن نشان داد که روش پرومتی 

 کند.ی توسعة کارآفرینی در منطقه را تبیین هاتیاولو ،توانسته است

و  ،فارسیمعصوم، دادورخانی، یداللهی، قدیریلنگرودیمطیعی    

ر توانمندسازی روستاییان ب مؤثرن عوامل یی( به تب3333) ترکاشوند

ی زند و سامن شهرستان مالیر هابخشدر  ،کارآفرینی در توسعة

ی هامؤلفهطریق لی ازة تحلیل عامستفادموردا. روش اندپرداخته

سازمانی، مالی و اقتصادی، آموزش و امل پشتکار، وعاصلی است. 

مرکز  الگوی نقش، استقالل فردی، خالقیت، احساس موفقیت،

توانمندی روستاییان  شیافزا بر ،یقبلی هاتجربه کنترل درونی و

ت که گف توانیم برای توسعة کارآفرینی شناسایی شدند؛ بنابراین،

دی و محیطی یادشده در افزایش توانمندی روستاییان برای عوامل فر

 د.  ندار ریتأث وکارکسب ةتوسعایجاد و 

 شناسی تحقیق. روش2
 جغرافیایی تحقیق . قلمرو 1. 2

، حدود لومترمربعیک 630شهرستان پاکدشت با وسعتی معادل     

خود اختصاص داده است و با از مساحت استان تهران را به 2/3%

-ی آبرفتی جنوب رشتههانیزمدر  ،متر از سطح دریا 3033ع ارتفا

های است. این شهرستان از شمال به کوه قرارگرفتههای البرز کوه

به بخش مرکزی  از جنوبالبرز، از غرب به تهران و شهرری، 
شهرستان ورامین و شهر قرچک و از شرق به ایوانکی در استان سمنان 

مشتمل بر دو شهر و  ،ن تقسیمات کشوریآخریبا است و برابر  شده محدود

 . باشدیم  آبادفیشردو بخش مرکزی و 

و  برداربهره 333اطالعات شهرستان پاکدشت،  براساس    

گل و گیاهان زینتی در شهرستان پاکدشت وجود دارد.  ةدکنندیتول

 مترمربع  63100000، این شهرستان یهاگلخانه کل مساحت

ی گل و گیاهان زینتی این هاگلخانهمجموع مساحت  . ازباشدیم

ی، اشهیشی هاگلخانهمساحت  مترمربعهزار  300شهرستان، 

 6310000ی فلزی، هاگلخانهمساحت  مترمربع 50100000

مترمربع سطح  7360000ی چوبی و هاگلخانهمساحت  مترمربع

 تعداد ازنظر باشد. شهرستان پاکدشت،فضای باز می کشتریز

 تولیدات ازنظراول و   رتبة و گیاهان زینتی،گل  بخش برداربهره

 کهیطوربهداده است؛  اختصاص خودبه را رتبة اول نیز یاگلخانه

 گیاهان و گل پرورش یخصوص یاگلخانه محصوالت ة تولیدنیدرزم

 زینتی گیاه و گل ةدکنندیتول مهم چند شهرستان شمار در زینتی،

 کشور در گیاه و لگ تولید یهاقطب از یکی و دارد قرار کشور

ی جهاد کشاورزآمار و اطالعات ادارة  براساس .گرددیممحسوب 

  ی گل و گیاهان زینتیاگلخانه از تولیدات %35شهرستان پاکدشت، 

است )جهاد کشاورزی  شده دیتول شهرستان این استان تهران در

، موردنظر(. ازبین روستاهای محدودة 3330شهرستان پاکدشت، 

، حمامک، ارمبویه، الوئک، فیلستان، کلین آبادعباسروستاهای 

-می یین به تولید گل  و گیاهان زینتیخالصه، گلزار باال و گلزار پا

-آباد، خاتون، فرونآبادفیشراست که روستاهای  ذکر انیشاپردازند. 

حاضر، نقطة شهری و مرکز دهستان آباد و مامازند که درحال

 راعی به فعالیت مشغول هستند.، در تولید گل و گیاهان زباشندیم

 پاکدشتی گل و گیاهان شهرستان هاگلخانهمساحت  -1 جدول

 3330 ،جهاد کشاورزی شهرستان پاکدشت ادارة خذ:مأ

 



 305                                        ... و تهدیدهای کشت هافرصت، هاضعف، هاقوتتحلیل                       سال سوم                             
 

 ج
 . روش تحقیق2. 2

 ،ماهیت اساسبرکاربردی و  ،لحاظ هدفبه روش تحقیق    

بررسی و ارزیابی کمی عوامل است. برای تحلیلی  -توصیفی

ی و خارجی در چارچوب دو ماتریس ارزیابی عوامل داخل

 SWOTدر مدل  EFEو  IFE  ترتیب، بهداخلی و خارجی

طریق مصاحبه با مردم و حضور در ، از. ابتدااندشده استفاده

و  هافرصتقوت، ضعف،  ، نقاط چهارگانةمحیط روستاها

 ، با کمک کارشناسان مربوط. سپسندگردیدمشخص  دهایتهد

در سطح  ایج حاصلو نتگردید طراحی  نامهپرسش ،نفر(300)

، بعد . در مرحلةی شدبندجمعسازمانی و کارشناسی تلفیق و 

کارشناسان به  ةشدداده ی، براساس نظرهایدهارزشطریق از

هر عامل، امتیاز آن تعیین شد. توضیح اینکه امتیاز 

 آمده دستبه نامهپرسشطریق ، ازبه هر عامل آمدهدستبه

ة کارشناسان، لیوسبه هشدنییتعکه عوامل صورتایناست؛ به

دهی شدند و وزن نامهپرسشاالت در مرحلة بعد درقالب سؤ

االت مربوط به هر عامل، امتیاز آن عامل میانگین جواب سؤ

ی اگونهبهی به هرکدام از عوامل ازدهیامت آمد.  نحوة حساببه

د بود و خواه 3 تا 0است که تعیین ضریب عوامل عددی بین 

بودن ل خارجی با توجه به کلیدی و عادیهریک از عوام رتبة

یا  2 و رتبة هافرصتبه  3یا  1ترتیب و تهدیدها، به هافرصت

لی خصوص عوامل داخ. درکندیماختصاص پیدا  به تهدیدها 3

 1 رتبة ا،هضعفو  هاقوتبودن نیز با توجه به کلیدی یا عادی

اختصاص پیدا  هاضعفبه  3 یا 2و رتبة  هاقوتبه  3یا 

از دهی ارزش هرقدری است که اگونهبهدهی . روند رتبهکندیم

، میزان کندیمسمت ضعف بحرانی حرکت فرصت استثنایی به

. پس از بررسی عوامل رسدیم 3به  1و از  شودیمرتبه کمتر 

که با  شودیممشخص  تیدرنها ،هاآنو تعیین ضرایب 

راهبرد  ها و تهدیدها،فرصتقوت،  ف،نقاط ضع لیوتحلهیتجز

 مطلوب برای توسعه چگونه خواهد بود. 

 های تحقیق. متغیرها و شاخص3. 2
که  باشندیم مورداستفادهمدل  نقاط چهارگانة هاشاخص    

هستند. عوامل قوت، ضعف، فرصت و تهدید  تأثیرتحت

با نظر  ،اساس مصاحبه با مردم روستاها و سپسمتغیرها بر

ند. تعداد شاخص تدوین و تنظیم گردید 1قالب در ناسانکارش

و تعداد  32 هافرصتتعداد  ،5 ، تعداد نقاط ضعف3نقاط قوت 

به  هاافتهکه در ادامه و در بخش ی باشندیممورد  7تهدید 

 . است شده اشاره هاآن

 . مبانی نظری تحقیق3
 اام د؛رسانینم را کارآفرینی کامل مفهوم اشتغال، مفهوم   

 ریپذانعطاف و منبع نوآوری یک کارآفرینانه رفتار و کارآفرینی

 اقتصاد در جدید یوکارهاکسب ایجادکنندة عنوانبه که است

 اتحادیة مهم هدف یک کارآفرینی کهیطوربه؛ دیآیم شماربه

 ص. ،2003 ،5)انستنک است آموزشی یهااستیس درمورد اروپا

 تحلیل سطوح با و یندبعدچ ایپدیده را کارآفرینی برخی (76

 است آمده وجودی بهارشتهانیم صورتبه که دانندیم چندگانه

 منظر از و ترعیوس نگاهی با .(303 ، ص.20036،)چاندلر و لیون

 گوناگونی تعاریف ،کارآفرینی به دستاوردهای مربوط مفاهیم

 ثروت و ارزش ایجاد مانند تعاریفی ؛میابییم کارآفرینی برای

 ،2006 ،3)فلورنس ییزااشتغال، (3 ص. ،2003 ،7دس و زهرا)

 ص. ،3333 ،3)دراکر خالقیت و نوآوری توسعة ،(325 ص.

 (327 ص. ،2003 ،30)کوپر ی نوینوکارهاکسب و توسعة (353

درزمینة توسعة کارآفرینی  سه استراتژی از این موارد هستند. 

. 2؛ خاص ةوکارها در یک منطقجذب کسب. 3وجود دارد: 

وکارهای ایجاد کسب .3؛ وکارهای موجودکسب ةحفظ و توسع

، توسعة یعنی ؛اساس استراتژی از نوع دوم. برجدید

وجود در ابعاد مختلف ممشاغل از ، برخی وکارهای موجودکسب

آنچه در این مقاله  یت توسعه و رشد را دارا هستند؛ بنابراین،قابل

موجود در  اروککسب باوجود، این است که باشدیمنیز مطرح 

ة توسعه نیدرزم، هاتوانو  هاتیمحدودمنطقه، بتوان با شناخت 

راستای کارآفرینی بهینه، بهترین و ایجاد مشاغل جدید و در

اددانان اقتص ازجملهریزان ، برنامهاستفاده را برد. امروزه

که تشویق  انددهیرسنتیجه  ریزی روستایی به اینبرنامه

 کارهای تجاری خانگی به شیوةیش به روستاییان برای گرا

 هاچالشگویی به راهبرد برای پاسخ نیترمناسب ،کارآفرینی

بنیادی این  صادی در مناطق روستایی است. فلسفةاقت ژهیوبه

با ایجاد هایی توار بود که چنین فعالیتنظریه بر این پایه اس

وجود ی را در سطح جامعة محلی بهخوداشتغالشغل، نوعی 

تولیدات خود  توانندیماز این رهگذر، روستاییان  نیزو  دنآوریم

های موجود در منابع و فرصت برحسبکنند.  را روانة بازار

اهداف  هاطیمح)بالقوه و بالفعل(، این  ی روستاییهاطیمح

اقتصادی در این جوامع را هدایت  توسعة ژهیوبهتوسعه و 

ین دو گرفتن ا. درراستای این فریندها و با درنظرکنندیم

میان اهداف توسعة روستایی و  افتهیسازمانمحیط، پیوندی 

است تا از ترکیب  شده برقرارکارآفرینی در این مناطق  توسعة
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، رفتارهای کارآفرینی روستایی درراستای مناسب این عوامل

 ص. ،200033،و جاستیس نا)جولی اقتصادی شکل گیرد توسعة

33).  

پیوندی نزدیک و تنگاتنگ با روستایی  ، توسعةاساسنیبرا     

پایدار روستاها  تواند روند توسعةارآفرینی میکارآفرینی دارد. ک

را تسریع کند و درآمد کشاورزان و سایر مشاغل را بهبود بخشد. 

تایی اهمیت ایجاد اشتغال در روستاها برای زنان روس ،همچنین

ر یا دشدن امکان فعالیت زنان در خانه بسیار دارد. با فراهم

خود و  قتصاد خانوادةبه ا توانندیمها ، آنشانیهاخانهمجاورت 

روستاییان یاری رسانند و از وابستگی مالی و نیاز شدید به 

. این (251 ص. ،3330)رضوانی، ی اجتماعی بکاهند هاتیحما

بر پایداری در اقتصاد روستایی، دیگر شود عالوهموضوع باعث می

آن قرار  ریتأثی نیز تحتطیمحتسیزابعاد اجتماعی، فرهنگی و 

شود.  محققگیرند و پایداری سیستم روستایی در تمامی ابعاد 

یابی دستپایدار روستایی، سبب  ةکارآفرینی در توسع

 رشد اقتصادی، خدمات موردنیازو یان به کاالها یروستا

، مهاجرت به شهرها ةدیکاهش پدافزایش اشتغال،  مناسب،

تشویق به ، روستاها رفاه در عی وسطح امنیت اجتما یارتقا

ساختن تولیدات و اقتصاد ، متنوعجدید یوکارهاایجاد کسب

وری از منابع روستایی، تغییر ساختارهای روستایی، بهره

ی امنطقه ، توسعةستیزطیمحمتناسب با اصول صحیح و حفظ 

 (؛ بنابراین،2003، 32و وگت ،، کرسچینگ)آلن شودمی...  و

تواند با شناسایی ی روستایی میهاطیحمکارآفرینی در 

های های جدید و نوآوری در استفاده از منابع و فرصتفرصت

های متنوع فراهم فایی فعالیتبرای رشد و شکورا زمینه  ،موجود

ی هاطیمحو این امر باعث ایجاد اشتغال مولد و پایدار در  آورد

 گردد.پایدار روستایی می شدن مفهوم توسعةمحقق روستایی و

روستایی و  در رابطه با کارآفرینی، توسعة آنچهاساس بر

 ی توسعةهانهیزمیکی از یی بیان گردید، باید گفت که زااشتغال

، نیل به درواقع. استدر بخش کشاورزی  ،کارآفرینی روستایی

ریزی ام برنامهترین اهداف جوامع در نظکشاورزی از مهم توسعة

فرایندی پویا و  عنوانبهآن  از کالن توسعة روستایی است که

جهت افزایش محصوالت کشاورزی و تغییرات بهینه در پایدار در

 افتخاری و همکاران،الدینرکن) شودزندگی کشاورزان یاد می

-توسعة بخش کشاورزی و کارآفرینی دراین. (33 ص. ،3333

آید شمار میریزی بهر نظام برنامهاز خطیرترین اهداف د ،زمینه

بخش صنعت نیز  کشاورزی بلکه تنهانهرت رکود آن، صوکه در

رشد اقتصادی متوقف  ،تیدرنهاو  گردددچار ضعف اساسی می

؛ (353 ص. ،3332 ،33، پرکینز و نوگرس)جلیسشود می

ها و استفاده کارآفرینی کشاورزی با استفاده از فرصت بنابراین،

ی دهازمانسو با  کندی راکد، امکاناتی را فراهم میهاهیسرمااز 

نماید و در این حرکت و مدیریت منابع زمینه را فراهم میو 

بلکه دیگر ، دیبایمبخش کشاورزی توسعه   تنهانه ،یندفرا

 . برای توسعةابندییمدر ابعاد گوناگون گسترش  هابخش

و  هاتیقابلاولین مرحله شناخت  ،کارآفرینی در بخش کشاورزی

ی پایداری را زیربرنامهناخت، با این ش زیرا،است؛  هاتیمحدود

ا درنظر این تحقیق نیز همین رویکرد ر انتخاب نمود. توانیم

 که نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهاصورتاینبه دارد؛

 را شناسایی و تحلیل نماید.   موردمطالعهموضوع  نةیدرزم

 
 بخش در کارآفرینی ةکنندنییتع یند و عواملفرا -1 شکل

 کشاورزی

 3332،ی پژوهشهاافتهی مأخذ: 

 های تحقیق. یافته4
 (هاضعف و هاقوت) تحلیل عوامل داخلی. 1. 4

در  رگذاریتأثعوامل داخلی مهم و  ،مردم و کارشناسان ازنظر    

)گل و گیاه زینتی( در روستاهای  یاگلخانه اهانیگکشت 

. دنشویمگنجانده  ضعفة نقط 5قوت و  نقطة 3، در موردمطالعه

یی زااشتغالقوت منطقه، عامل درآمدزایی و  نقطة 3دربین 

ی، طراحی و بندبستههای مختلف نظیر نهیدرزمروستاییان 

کاشت، داشت و برداشت تولیدات گل و گیاه با  ،هابستهساخت 

 پس. شودیمعامل شناخته  نیترتیبااهم عنوانبه ،36/0امتیاز 

ی حاصلخیز هانیزمعوامل برخورداری از  ،ترین عاملبااهمیت از

وری در تولید روستاهای منطقه، امکان پذیرش نوآ مرغوب درو 

داشتن امتیاز با  ،دکنندگانیتولطرف گل و گیاهان زینتی از

دربین نقاط قوت درزمینة . گیرندقرار می 32/0مشترک 

 با ،شهر در منطقه -وجود روستاهای بزرگ و روستا، موردبحث
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. دنباشیمارزش ای کمترین یا دار نیترتیاهمیب 32/0 ارزش

عامل ضعف که باید به  نیترتیبااهمعامل ضعف نیز  5بین در

مجهز ی حمل گل و گیاه هانیماششود، کمبود انبار و آن توجه 

 31/0باارزش ،ی بدون سردخانه(هاونیکام)وانت و  به سردخانه

 ونقلحمل ، عامل فقدان و ضعف شبکةآن ازپس . شدبایم

است.  32/0 با امتیاز ،ل محصوالت کشاورزیمناسب برای ارسا

نیز عامل کمبود و ضعف ساختاری  ضعفة نقط نیترتیاهمیب

 ،ی منطقههاگلخانهی انرژی در الیر ی منطقه و هزینةهاگلخانه

 . باشدیم07/0با امتیاز 

ت و ضعف نقاط قو -2 جدول  

 3332 ،های پژوهش: یافتهخذمأ

 امتیاز نهایی رتبه ضریب هاقوت( IFE) عوامل داخلی شاخص

 32/0 1 03/0 ی حاصلخیز و مرغوب در روستاهای منطقههانیزمبرخورداری از  1

 32/0 1 03/0 دکنندگانیتولطرف وری در تولید گل و گیاهان زینتی ازامکان پذیرش نوآ 2

 25/0 3 05/0 وجود نیروی کار ارزان در منطقه 3

4 
)تولید گل و  یاگلخانهی هاتیلفعا وجود پتانسیل مناسب برای توسعة

 گیاهان زینتی(

03/0 1 21/0 

5 
 ی،بندبستهی مختلف نظیر اهنیدرزمیی روستاییان زااشتغالدرآمدزایی و 

 داشت و برداشت تولیدات گل و گیاه کاشت، ،هابستهطراحی و ساخت 

03/0 1 36/0 

 23/0 1 07/0 مزیت نسبی در تولید گل و گیاهان زینتی 6

 32/0 3 0./01 شهر در منطقه -د روستاهای بزرگ و روستاوجو 7

8 
ی ریگبهرهدر اشتغال و  موردنظر ی محدودةهاتیقابلمناسب و  وجود زمینة

نظیر  هاییکودکان و سالخوردگان در فعالیت مناسب از نیروی کار زنان،

 ی و چیدن محصوالتبندبسته

06/0 3 33/0 

9 
 شهرکالنهری به شهر پاکدشت و ش -ی روستاهامهاجرتجلوگیری از 

 تهران

06/0 3 33/0 

 35/2 - 3 - جمع

 امتیاز نهایی رتبه ضریب هاضعف (IFE) عوامل داخلی شاخص

 32/0 2 06/0 مناسب برای ارسال محصوالت کشاورزی ونقلحمل فقدان و ضعف شبکة 1

ی منطقه و هزینه های انرژی در هاگلخانهکمبود و ضعف ساختاری  2

 ی منطقههانهگلخا

07/0 3 07/0 

در معرفی شهرستان  مایصداوسی دقیق و کمبود نقش تبلیغات رساناطالع 3

 گل و گیاه ةدکنندیتول عنوانبه

03/0 3 03/0 

)وانت و  ی حمل گل و گیاه  مجهز به سردخانههانیماشکمبود انبار و  4

 ی بدون سردخانه(هاونیکام

07/0 2 31/0 

ی هانیزمبودن یوقف دلیلی منطقه بههاگلخانهاز نبودن بعضی سنددار 5

 کشاورزی و کاهش تسهیالت بانکی

03/0 3 03/0 

 53/0 - 3 جمع -

 تهدیدها( ها و)فرصت خارجی تحلیل عوامل. 2. 4
ی روستاهای هافرصت نیترمهم ،مردم و کارشناسان ازنظر    

ر ی )کشت گل و گیاه زینتی(، داگلخانهکشت  ازلحاظمنطقه 

، موردبحث ةنیدرزمفرصت  نیترمهم. شوندیممورد خالصه  32

کرج( با  -تهران) بازار مصرف گل و گیاه نیتربزرگنزدیکی به 

امکان وجود صادرات  ، گزینةآن ازپس . باشدیم 36/0امتیاز 

 32/0 باارزش  ،تولیدات گل و گیاهان زینتی به خارج از کشور

)ع( در  ل و گیاه امام رضا. عوامل وجود بازار گردیگیمقرار 

تولید گل و گیاه در کشور و رتبة شهرستان پاکدشت و قطب 

، 23/0هر دو با امتیاز مشترک اول کشت گل و گیاه در منطقه، 

فرصت نیز  نیترتیاهمکم.  دنریگیمسوم اهمیت قرار  در رتبة

 ارزش با ،عامل قابلیت جذب گردشگران گل و گیاهان زینتی

  .ردیگیمه در اولویت آخر قرار ک باشدیم 06/0



 هفتم شمارۀ                                                                ریزی روستایی           پژوهش و برنامه مجلّه                                                                        201

عامل  7بین در رندیگیممورد قرار  7در  ، تهدیدهاهمچنین     

ی کارا و اثربخش ابیبازار تهدید نبود نیترمهمی، موردبررس

 ارزش با  ،تولیدات گل و گیاه در داخل و خارج کشور ةنیدرزم

ی هابرنامهعواملی مانند کمبود  ،بوده است. همچنین 3/0

گل  نةیدرزمترویجی آموزشی و  شی و تحقیقات کاربردی،پژوه

و گیاه، نبود پایگاه اطالعات مکانی و توصیفی واحدهای 

و بانک اطالعات بازار در  بخش  بردارانبهرهی و برداربهره

نة یدرزمی یهابرنامهتولیدات گل و گیاهان زینتی و عامل نبود 

 ،گل و گیاه بردارانبهرهدانش و مهارت تولیدکنندگان و  ارتقای

. در رندیگیمبعدی اهمیت و توجه قرار  در رتبة 03/0با 

عوامل نداشتن آگاهی  تهدیدها، اولویت آخر مربوط به یبندرتبه

رجی گل و گیاهان زینتی و نبود خا کنندگانمصرف از سلیقة

مرک، شامل قرنطینه، گدر شهرستان  گلوگاهصادراتی  پایانة

 .باشدیم 06/0با امتیاز ، خدمات بندی و سایربسته

 هاو تهدید هافرصت -3 جدول

   3332ی پژوهش، هاافتهمأخذ: ی

 

 هافرصت( EFE) عوامل خارجی شاخص
 ضریب

 

 رتبه
 

 امتیاز

 نهایی
 

 36/0 1 03/0 کرج( -تهران) بازار مصرف گل و گیاه نیتربزرگنزدیکی به  1

 32/0 3 01/0 اهیگو گل  ،خاص طوربهکشاورزی و ی تحقیقات هاپارکمجتمع و  ایجاد مراکز، 2

3 
ی نوین و تحقیقات کاربردی در واحدهای تولیدی گل و گیاه با هایفناوری از ریگبهرهامکان 

 توجه به نزدیکی به شهر تهران
07/0 3 23/0 

 03/0 3 03/0 وجود دانشگاه کشاورزی ابوریحان بیرونی در شهر پاکدشت 4

 23/0 3 07/0 در استان تهران ی متعدد گل و گیاههاشگاهینمابرگزاری  5

 23/0 1 07/0 اول کشت گل و گیاه در منطقه گیاه در کشور و رتبة قطب تولید گل و 6

7 
 ونقلحمل( و سیستم آهنراه) خاوران( و ریلی )جادة یاجادهی ارتباطی هارساختیزوجود 

 هوایی مطلوب برای دسترسی سریع به بازار
05/0 1 2/0 

 32/0 1 03/0 زینتی به خارج از کشور وجود صادرات تولیدات گل و گیاه امکان 8

 23/0 1 07/0 )ع( در شهرستان پاکدشت وجود بازار گل و گیاه امام رضا 9

 03/0 3 03/0 گل و گیاه در شهر پاکدشت وجود تشکل و اتحادیة 11

11 
 و ندهلدر خارج از کشور نظیر  گیاه ی پرورش گل وهاشگاهینمااز  کارانلگآشنایی و بازدید 

 ترکیه
01/0 3 32/0 

 06/0 3 02/0 قابلیت جذب گردشگران گل و گیاهان زینتی 12

 31/2   جمع -

 ها( تهدیدEFE) عوامل خارجی ردیف
ضریب 

 ثانویه

 رتبه

 

 امتیاز

 نهایی

 03/0 2 01/0 و گیاهگل  نةیدرزمترویجی آموزشی و  ی پژوهشی و تحقیقات کاربردی،هابرنامهکمبود  1

 03/0 3 03/0 گل و گیاه بردارانبهرهدانش و مهارت تولیدکنندگان و  ة ارتقاینیدرزم ییهابرنامهنبود  2

 07/0 3 07/0 در منطقه هاافغان باوجودی شغلی در تولیدات گل و گیاهان زینتی هافرصترفتن کاهش و ازبین 3

 3/0 2 05/0 کشور از تولیدات گل و گیاه در داخل و خارج ةنیدرزمی کارا و اثربخش ابیبازارنبود  4

5 
و بانک اطالعات بازار  بردارانبهرهی و برداربهرهنبود پایگاه اطالعات مکانی و توصیفی واحدهای 

 در  بخش تولیدات گل و گیاهان زینتی
01/0 2 03/0 

 06/0 2 03/0 بندی و سایر خدمات بستهگمرک،  در شهرستان  شامل قرنطینه، گلوگاهصادراتی  نبود پایانة 6

 06/0 2 03/0 خارجی گل و گیاهان زینتی کنندگانمصرف نداشتن آگاهی از سلیقة 7

 53/0 - 3 جمع -
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بیانگر این واقعیت است که امتیاز  هاداده لیوتحلهیتجز     

( برابر با هاضعف)نقاط قوت و  حاصل از ارزیابی عوامل داخلی

با توجه به اینکه جمع امتیاز عوامل قوت،  ،نابراینب است؛ 66/2

برتری با  است، 53/0و جمع امتیاز نقاط ضعف   باشدیم 35/2

براساس  یزیربرنامهتوان برای  ،جهیدرنتو  باشدیمنقاط قوت 

 .استمهیا  هاضعفنمودن عوامل قوت و برطرف

)فرصت و  نتایج حاصل از ارزیابی ماتریس عوامل خارجی    

؛ باشدیم 37/2 ،آمدهدستبه( حاکی از این است که امتیاز دیدهاته

و عوامل  31/2با توجه به امتیاز نهایی عوامل فرصت که  بنابراین،

ینة موضوع درزم، باید نتیجه گرفت که  دنباشیم 53/0تهدید که 

ی از ریگبهره، یطورکلبهد.  نغلبه داربر تهدیدها  هافرصت، موردبحث

که بتوان  باشدیمخاص خود یازمند راهبردهای این وضعیت، ن

 حداقل رساند و با تهدیدها مقابله نمود.را به هاضعف

 

 (SWOT) ی چارچوب سواتهایاستراتژتعیین . 3. 4
( و عوامل هاضعفو  هاقوت) عوامل درونی لیوتحلهیتجز    

حاکی از این است که راهبرد و تهدیدها(  هافرصت) بیرونی

 نیترمهم عنوانبه 13/1 با امتیاز ،حداکثر( -اکثر)حد تهاجمی

است  شده اتخاذراهبرد در بخش تولیدات گل و گیاهان زینتی 

 -)حداکثر اقتضایی ،حداکثر( -)حداقل و راهبردهای انطباقی

ترتیب با امتیاز نهایی به حداقل(،-تدافعی )حداقلحداقل( و 

 ی دیگر قرار دارند.هاردهدر  01/3 ،63/2 ،35/2

موارد در هر راهبرد برای توسعه و پیشبرد  نیترمهم ،در ادامه   

اشاره  )گیاه و گل زینتی( یاگلخانهکشت  ةنیدرزم موردبحثموضوع 

 که برای بهترشدن وضعیت حال و توسعةیاگونهبه ؛شودیم

از این  توانیمزمینه یی روستایی دراینزااشتغالکارآفرینی و 

 ایط و بسترسازی مناسب استفاده نمود.بهبود شر راهکارها برای

 

 
هاآنتعیین راهبرد برتر در بخش تولیدات گل و گیاهان زینتی و ترکیب  - 2شکل   

   3332ی پژوهش، هاافتهمأخذ: ی
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 یاگلخانهکشت  نةیدرزمراهبردهای تهاجمی، اقتضایی، انطباقی و تدافعی  -4 جدول

   3332 ،ی پژوهشهاافتهخذ: یمأ

 ؛(SOای تهاجمی )راهبرده

 .ها برآییداز فرصت یبرداربهره قوت درصدداز نقاط یریگبا بهره

 ؛(ST) راهبردهای اقتضایی

 قوت استفاده کنید.ها از نقاطدیدبرای احتراز از ته

گل و گیاه ) هلند( با  یهادکنندهیتول یاز تجارت کشور پیشرو یریگبهره

 توجه به توان موجود

 د صحیح گل و گیاهان زینتی و تنوع در تولیدو ترویج تولیآموزش 

 
از ساختار بازارهای  ایجاد پایانة صادراتی گل و گیاه در منطقه و آگاهی  نوین یهایفناوراز  یریگبهرهبا  ،سنتی به صنعتی در روش تولید از تغییر

 داخلی و خارجی
ه نقل بوحمل ختصاص ارز برای پرداخت هزینةدولتی با ا اعطای یارانة

 شرکت هواپیمایی

 یهاروششامل آموزش  ،بردارانبهرهآموزشی برای  یهادورهبرگزاری 

جاری، آشنایی با مرکز بزرگ و عمدة ، قوانین اجرایی صادرات گل و گیاه

 یبندبستهصحیح  یهاروشآموزش تولید گل و گیاهان زینتی و 

 ارسالی یهامحموله
 پاکدشت در منطقة یدرتصا یهاتشکلو  هاهیاتحادتقویت و ایجاد 

 و گیاه زمینی در منطقه،پرورش گل  ةنیدرزمران خارجی اگذجلب سرمایه

 انتقال دانش فنی پرورش صنعتی گل و گیاهان زینتی ا هدفب

گل و گیاه و  ةدکنندیتولایجاد پایگاه اطالعات مکانی و توصیفی واحدهای 

 نک اطالعات بازارایجاد با

و  ییدرآمدزا ا هدفب ،روزهکیرپایی تورهای صنعت گردشگری و ب توسعة 

 گل و گیاه تولیدکنندة عنوانبهمعرفی شهرستان 

 

 ؛(WOراهبردهای انطباقی )

 .بین ببریدضعف را ازنقاط هااز فرصت گیریبا بهره

 ؛(WT) راهبردهای تدافعی

 پرهیز کنید. هادیدضعف را کاهش دهید و از تهنقاط

 یهادستگاه)سردخانه( و بهبود  مدرن انبارداریایجاد تجهیزات و امکانات 

 ای برای صادرات گل و گیاههوایی و جاده ونقلحمل

 های گروهیق و استفاده از تبلیغات در رسانهرسانی دقیاطالع

رشد تورم  زا یریجلوگطریق اعطای اعتبارات مالی و حمایت مالی دولت از

 بهای عوامل تولید

-ن زینتی، شرکت در نمایشگاه بینل و گیاهاملی گ یهاشگاهینمابرپایی 

انجام صادرات به کشورهای از موقعیت نسبی منطقه و  یریگبهره لی،المل

 فارس جیخل حوزة

  وقفی یهاگلخانهکردن سندداردهی مالکیت اراضی و کمک به سامان

 ا هدفب ،گل و گیاه دکنندگانیتولاختصاص بخشی از تسهیالت بانکی به 

 از نوع ستتی و صنعتی هاآنیسات انتقال تاًس

 

ها برای برداران ازطریق آموزش و ارتقای مهارت آنتوانمندسازی بهره

 گیاهان زینتیه در تولید گل و مدوجودآهای شغلی بهاشتغال در فرصت

 ی در  شهرستان پاکدشتبندبستهز مکانیزة ی و  ایجاد مراکگذارهیسرماتقویت و 

 شدهیمعرفی هایاستراتژنمودن کمیی یا بندتیاولو. 4. 4

 با استفاده از ماتریس 

 استفاده QSPMاز ماتریس  ،هایاستراتژنمودن کمیبرای     

 هایاستراتژاساس کمیت حاصل، که بریاگونهبه است؛ شده

نماید مشخص می فناین  ،درواقعبندی شدند. مقایسه و الویت

 ریپذامکان، شدهخابانتی استراتژیک هامؤلفهاز  کیکدامکه 

 . این تکنیک نیز مانند بیشتردنیابد و واقعیت مینشومی

ی خوب و همراه با خبرگی و قضاوتها و ابزارها نیازمند تکنیک

پذیری و باشد. این ماتریس برای ارزیابی امکانآگاهی می

پایداری راهکارهای پیشنهادی در مواجهه با شرایط محیطی و 

صورت است که اینباشد. روش کار بهوجود سازمان میوضع م

و  هاقوتخارجی و  یو تهدیدها هافرصت ،اول در مرحلة

 .شوندفهرست می QSPMدر ستون راست ی داخلی، هاضعف

حاصل  IFEو  EFEی هاسیماتراین اطالعات باید مستقیماً از 

ر عامل بحرانی موفقیت امتیازی برای ه ،دوم شوند. در مرحلة

 IFEی هاسیماتربا توجه به  . این امتیازهاشودیمنظر گرفته در

برابر عوامل بحرانی موفقیت ، درو در ستون دوم هستند EFEو 

، با درنظرگرفتن مرحلة دوم سوم . در مرحلةشوندقرار داده می

ی هایاستراتژتلفیق و ترکیب،  ، مرحلةیعنی کردن؛فرموله

را در ردیف  هاآنو  دنشویمنظر گرفته در اجراقابلشدنی و 

 ،چهارم . در مرحلةدهندیمقرار  QSPMباالی ماتریس 

 صورتبهرا  هاآنو  دنشویمتعیین  ASامتیازهای جذابیت 

جذابیت نسبی هر استراتژی  ةدهندنشانمقادیر عددی که 

گرفتن . امتیاز جذابیت، با درنظرکنندیمباشند، تعریف می

ل حاصل و طرح این سؤا عوامل بحرانی موفقیت مانزهم

اب استراتژی مذکور اثر آیا این عامل در انتخ»شود که می
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ی بندکالسدر یک  ،مثبت باشد شدهدادهپاسخاگر  «.گذارد؟می

. ردیگیمقرار  1 تا 3جذابیت تا بسیار جذاب از امتیاز بین نبود 

-می آورده دستبه هاتیجذابپنجم، جمع امتیازهای  در مرحلة

یاز هر عامل در امتیاز جذابیت در هر این کار با ضرب امت شود؛

جذابیت نسبی آن  ةدهندنشانشود و ردیف حاصل می

معنای جذابیت بیشتر آن به است. امتیاز باالتراستراتژی 

ی محاسبات نتایج ذکر نتایج پایان ،در جدول زیر استراتژی است.

 ، راهبرد ایجاد پایانةشدهارائهراهبرد  33اساس شده است. بر

ز ساختار و آگاهی و شناخت ا گل و گیاه در منطقهصادراتی 

در ماتریس  51/37با امتیاز نهایی  بازارهای داخلی و خارجی،

اول توجه و اهمیت  در رتبة، QSPM یبندتیاولوت و یجذاب

ترتیب ، بهدوم و سوم اهمیت احلدر مر .ردیگیمقرار 

با  ،سنتی به صنعتیدر روش تولید از ی تغییر راهبردها

و  هاهیاتحادی نوین و تقویت و ایجاد هایفناوراز ی ریگبهره

و  12/37با امتیاز  ،پاکدشت ی در منطقةتاصادری هاتشکل

دو راهبرد ایجاد  ،اساس این ماتریس. بررندیگیمقرار  33/37

گل و  ةدکنندیتولپایگاه اطالعات مکانی و توصیفی واحدهای 

تجهیزات و امکانات گیاه و ایجاد بانک اطالعات بازار و ایجاد 

 ونقلحملی هادستگاه)سردخانه( و بهبود  مدرن انبارداری

ترتیب با امتیاز ، بهی برای صادرات گل و گیاهاجادههوایی و 

ی آخر هارتبهدر  73/33و 336/30 دارتیاولوجذابیت و 

وضعیت  (5) . جدولرندیگیمقرار  هایاستراتژی بندتیاولو

بیان  هاآنشدن بردها را براساس کمیی و اهمیت راهبندتیاولو

 :کندیم
 

در روستاهای پاکدشت یاگلخانهراهبردهای کشت  یبندتیاولو -5 جدول  

 3332 ،ی پژوهشهاافتهی خذ:مأ

 امتیاز عنوان راهبرد بر اساس اولویت ردیف
QSPM 

51/37 ی و خارجیداخلگل و گیاه در منطقه و آگاهی از ساختار بازارهای  صادراتی  ایجاد پایانة 1  

12/37 ی نوینهایفناوراز ی ریگبهرهسنتی به صنعتی با در روش تولید از تغییر  2  

33/36 پاکدشت ی در منطقةصادرتی هاتشکلو  هاهیاتحادتقویت و ایجاد  3  

-ی شغلی بههافرصتبرای اشتغال در  هاازطریق آموزش و ارتقای مهارت آن بردارانبهرهی توانمندساز 4

 گیاهان زینتیه در تولید گل و مدجودآو
33/36  

انتقال دانش فنی  و گیاه زمینی در منطقه با هدفپرورش گل  جلب سرمایه گذران خارجی درزمینة 5
 پرورش صنعتی گل و گیاهان زینتی

33/35  

وع از ن هاآنانتقال تاًسیسات  با هدف گل و گیاه دکنندگانیتولاختصاص بخشی از تسهیالت بانکی به  6
 ستتی و صنعتی.

 

37/35  

 و گیاهان  زینتی و تنوع در تولیدآموزش و ترویج تولید صحیح گل  7
 

30/31  
، قوانین اهی اجرایی صادرات گل و گیهاروششامل آموزش  ،بردارانبهرهی آموزشی برای هادورهبرگزاری  8

ی بندبستهی صحیح هاوشرآموزش  تولید گل و گیاهان زینتی، جاری، آشنایی با مرکز بزرگ و عمدة
 ی ارسالیهامحموله

76/31  

13/31 ی در  شهرستان پاکدشتبندبسته ی و  ایجاد مراکز مکانیزةگذارهیسرماتقویت و  9  

32/33 هلند(گل و گیاه ) یهادکنندهیتول یی از تجارت کشور پیشروریگبهره 11  

23/33 ی از رشد تورم بهای عوامل تولیدریجلوگحمایت مالی دولت از طریق اعطای اعتبارات مالی و  11  

20/33 رسانی دقیق و استفاده از تبلیغات در رسانه های گروهیاطالع 12  

03/33 نقل به شرکت هواپیماییوبا اختصاص ارز برای پرداخت هزینة حمل دولتی اعطای یارانة 13  

31/32 ی وقفیهاگلخانهکردن سندداردهی مالکیت اراضی و کمک به سامان 14  

ی از موقعیت ریگبهره للی،المن زینتی، شرکت در نمایشگاه بینی ملی گل و گیاهاهاشگاهینمابرپایی  15
 فارس جیخل انجام صادرات به کشورهای حوزةنسبی منطقه و 

33/32  

 عنوانبهیی و معرفی شهرستان درآمدزا ا هدفب ،روزهکصنعت گردشگری و برپایی تورهای ی توسعة 16
 گل و گیاه کنندةتولید

35/33  

ی اجادههوایی و  ونقلحملی هاستمیس)سردخانه( و بهبود  ایجاد تجهیزات و امکانات مدرن انبارداری 17
 برای صادرات گل و گیاه

73/33  

36/30 گیاه و ایجاد بانک اطالعات بازارگل و  ةدکنندیتولایجاد پایگاه اطالعات مکانی و توصیفی واحدهای  18  
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 و ارائة پیشنهادها گیرییجهنت. 5
داده با  لیوتحلهیتجزو  شدهانجام میدانی عةمطال به توجه با     

ی کشت هاتیمحدود و هاتیظرف ،SWOTاستفاده از مدل 

روستایی  یهاسکونتگاهی گل و گیاهان زینتی اگلخانه

زمینه بستر اولیه که دراین است آن شهرستان پاکدشت گویای

نقاط ی بهتر و رفع وربهره فقط کافی است برای باشد.میفراهم 

ی جدید، هاییزااشتغالکارآفرینی و  منفی درراستای توسعة

 ازد. ندر این مورد مرتفع گرد رگذاریتأثموارد بازدارنده و منفی 

میان نقاط ضعف تولیدکنندگان و کارشناسان خبره، از دیدگاه

حمل گل و گیاه ی هانیماشکمبود انبار و » ،موردمطالعه ةمنطق

و نبود ی بدون سردخانه( هاونیکام)وانت و  مجهز به سردخانه

در فقدان  رگذاریتأثاز عوامل اصلی  «بمناس ونقلحملسیستم 

؛ ازمیان نقاط قوت، باشدیمکشت گل و گیاهان زینتی  توسعة

ی مختلف نظیر اهنهیدرزمیی روستاییان زااشتغالدرآمدزایی و »

شت و برداشت دا کاشت، ،هابستهساخت طراحی و  ی،بندبسته

است؛  بوده داخلی مؤثر  دالیل ازجمله ،«تولیدات گل و گیاه

 بازار مصرف گل و گیاه نیتربزرگنزدیکی به »، هافرصت ازمیان

یی و زااشتغالفرصت برای  نیترمهم عنوانبه «کرج( -تهران)

 نبود» ؛ ازمیان تهدیدها،افزایش درآمد تولیدکنندگان  بوده است

گل و گیاه در داخل و تولیدات  نةیدرزمی کارا و اثربخش ابیبازار

ی و اگلخانهکشت  تهدید در توسعة نیترمهم« خارج کشور

 باید، رونیازا ؛کارآفرینی جدید در این بخش بوده است

ذکرشده که در قسمت قبلی بیان شدند،  ةچهارگان راهبردهای

 موردتوجهاهبرد تهاجمی اتخاذ ر راهبردی با یک بستة صورتبه

 د.نقرار گیر

(،  3337) زادهنجاررضوانی و مقایسة نتایج با تحقیقات     

سبکبار و ، فرجی(3333) افتخاری و همکاراننیالدرکن

(  3333) لنگرودی و همکاران( و مطیعی3330) همکاران

رویکرد بررسی این تحقیق با گویای این موضوع است که 

        تحقیقات قبلی نیز  وت است؛ امامتفا ذکرشدهتحقیقات 

 ؛اندبودهی کارآفرینی روستایی هانهیزمبررسی  دنبالبه

و  هاشاخص(، 3337) زادهنجاررضوانی و  ،نمونهعنوانبه

ی اقتصادی و اجتماعی مختلف را درراستای توسعة متغیرها

زش که آمو انددهیرسو به این نتیجه  اندکارآفرینی تحلیل کرده

کارآفرینی اهمیت اساسی  ی جوان برای ایجاد و توسعةنیرو

نیز توجه بیشتر به بحث حاضر دارد. یکی از نتایج تحقیق 

کشت  در بخشکارآفرینی  زمینةدر یسازفرهنگآموزش و 

 ی است. اگلخانه

موضوع، ایجاد پایانة  درزمینةی راهبردی هاتیاولواز     

ناخت از ساختار و آگاهی و شصادراتی گل و گیاه در منطقه 

سنتی به در روش تولید از بازارهای داخلی و خارجی، تغییر 

ی نوین و تقویت و ایجاد هایفناوراز ی ریگبهرهبا  ،صنعتی

که  است موردمطالعه ی در منطقةتاصادری هاتشکلو  هاهیاتحاد

( نیز 3333) افتخاری و همکاراننیالدرکنتحقیق های یافته

بر حاضر تحقیق  ؛ زیرا، نتیجةکندیمیید این موضوع را تأ

ی در بحث کارآفرینی رساختیزاهمیت توجه به عوامل محیطی 

ی هاتیاولوحاضر دارد.  تحقیق  دیتأکدر بخش کشاورزی 

 توسعة کارآفرینی در بخش کشاورزی  ةنیدرزمرا راهبردی 

و براساس وضعیت موجود، نقاط ضعف، است تحلیل نموده 

ی کرده بندرتبهمعرفی و را در منطقه  هاو تهدید هاقوت، فرصت

بندی اولویت ( که3330) سبکبار و همکارانفرجیاست. تحقیق 

را با استفاده از تکنیک کارآفرینی در مناطق روستایی  توسعة

پرومتی موردتوجه قرار داده است، این موضوع و اهمیت بحث 

توجه به . کندیمیید ... را تأ و هایاستراتژها، ی مکانبنداولویت

طریق ی توسعة کارآفرینی در روستاهای منطقه ازهاتیقابل

یی زااشتغالآن،  سبب درآمدزایی و  ی و توسعةاگلخانهکشت 

طراحی و  بندی،های مختلف نظیر بستهنهیدرزمروستاییان 

و گیاه داشت و برداشت تولیدات گل  کاشت، ،هابستهساخت 

به ( که 3333) لنگرودی و همکاران. تحقیق مطیعیشودیم

ی عوامل محیطی یادشده در افزایش توانمندی ذاررگیتأث

دارد، این  اشاره وکارکسب ةتوسعروستاییان برای ایجاد و 

 کند. موضوع را تأیید می

با  هاآن ایج حاصل از این تحقیقات و مقایسةنت ،یطورکلبه    

تحقیقات گذشته، گویای این مطلب است که با شناخت 

در بخش روستایی، امکان  رگذاریتأثی هانهیزمو  هاتیقابل

، نیبنیدرااساس رویکرد کارآفرینی میسر است. توسعه بر

در ابعاد  موردمطالعه بایستی بسترهای الزم در منطقة

... فراهم شود.  ی وطیمحستیززیرساختی، فرهنگی، اجتماعی، 

ی و تولید گل و گیاهان اگلخانهافزایش کشت  موارد زیر برای

ی شغلی جدید و هافرصتبه ایجاد  تیدرنهاینتی که ز
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، دنبریمیی را باال زااشتغالو سطح  دنشویمکارآفرینی منجر 

 :دنگردیمپیشنهاد 

  بیوتکنولوژی و ایستگاه تحقیقات گل  ایجاد یک پژوهشکدة

ی در منطقه برای تولید و تکثیر شناسخاکو گیاه و آزمایشگاه 

منطقه و ی طبیعی هالیپتانسارقام جدید گل با توجه به 

 از کشور؛سسات علمی و تحقیقاتی داخل و خارج همکاری با مؤ

 ی هایندگینماو  هایتعاونها و تشکیل و تقویت اتحادیه

فروش گل و گیاهان زینتی برای بازاریابی و فروش و صادرات به 

 خارج از کشور؛

 گیاهان از سنتی به صنعتی برای تولید گل و تغییر در شیوة 

 بازاریابی و فروش محصول؛ ،بهبود صادرات

  دکنندگان به تولی ی و آموزش تجارت الکترونیکبسترساز

 ؛ موردمطالعه گل و گیاهان زینتی منطقة

 با بازاریابی الکترونیک و تجارت  بردارانبهره نداشتنآشنایی

شدن در منزوی جزی اجهینت ،از آن نکردناستفادهالکترونیک و 

ن امر در شهرستان برای ای مسئوالنانی ندارد. اقتصاد جه عرصة

بخشیدن به انجام مبادله در سرعت کاهش هزینة مبادالت و

کردن زمینة تجارت ی جز فراهماچاره ،ی جهانیهاعرصه

 الکترونیک ندارند؛

    برای  بردارانبهرهاعطای تسهیالت مالی و اعتباری به

 ی سنتی به مدرن و مکانیزه؛هاگلخانهتبدیل 

   ی ملی و هاشگاهینمای گل و گیاه و برپایی هادهکدهایجاد

 ی در تهران و پاکدشت؛المللنیب

   حذف مشکل تأمین وثیقه برای متقاضیان دریافت وام برای

ی برای اعطای تسهیالت مالی و بیمه سازنهیزماحداث گلخانه و 

 ن سند؛ی وقفی و بدوهاگلخانهبرای 

  شدهارائههبردهای توجه به نتایج این تحقیق و را ،

 کارآفرینی. ةتوسعراستای در
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Abstract: 
Purpose: The greenhouse cultivation in rural areas is one of the factors that affect the rural 

economy, this paper analyzes the strengths, weaknesses, opportunities and threats of greenhouse 

cultivation in rural entrepreneurship development and job creation. 

Methodology: Research methods in terms of objective and based on the cross-sectional nature. 
By referring to the villages and conduct interviews, people have inquired about the status of 

greenhouse cultivation and then using the 100 specialist associated with rural issues in a four-

factor model of SWOT strengths, weaknesses, opportunities and threats identified in the 

questionnaire was Weight. 

Findings:As a result, operating income, rural,, various areas such as packaging, package design 

and  construction, planting and harvesting, production plants with a score of 0/36 As the 

strength, lack of storage and motorhomes equipped with refrigeration plants (vans and trucks 

without refrigeration), prized 0/14 mainly ranked weakness, Proximity to the largest market of 

flowers and plants (Tehran-Karaj) with a score of 0/36 most efficient and effective marketing 

opportunities and lack of production plants at home and abroad in the field of value 0/1 was 

identified as a major threat. The aggressive strategy with a score of 4/49 as the most important 

strategy is adopted in the production of flowers and ornamental plants. 

Research limitation: the challenge of lack of access to information on the organization in 

charge of rural development and agricultural production. 

Practical implications: According to the findings, export terminal for the establishment of 

plants in the region, the traditional method of production of the industrial use of new 

technologies, Strengthening and development of foreign trade unions and associations, creating a 

Biotechnology Research Laboratories and Research Station and plants, creating villages and 

plants in Tehran and the holding of national and international exhibitions Pakdasht suggested. 

Original/value: This is a very important and very valuable in terms of the views of experts in 

rural development the basis of valuation and weighting criteria and SWOT Analysis is located. 

Key words: Greenhouse cultivation, entrepreneurship, rural employment, SWOT. 
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