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  چكيده

عوامل محيطي اهميت ويژه اي در پيشبرد كشتهاي گلخانه اي با توجه به فراهم نمودن شرايط مصنوعي توليد و خنثي كردن 

فرآيندهاي توسعه ي كشاورزي دارند بديهي است برنامه ريزي مناسب در جهت توسعه ي اين نظام توليد با توجه به شرايط 

و فرصت هايي در توسعه كشت هستند. كارشناسان  ويژه آن نيازمند شناخت عوامل و محدوديتها و داراي نقاط قوت و ضعف

برابري عملكرد نسبت به كشت در فضاي باز  10رزي بهره گيري از كشت هاي گلخانه اي را با توجه به افزايش بخش كشاو

شيوه ي مناسب براي تحقق امنيت غذايي مي دانند.با اين وجود توسعه ي واحدهاي كشت گلخانه اي نيازمند افرادي با 

به محصول و يا خدمات جديد است و مزايايي همچون تسهيل . چون كارآفريني تبديل ايده نو خصلت هاي كارآفرين مي باشد

بازاريابي محصوالت ايجاد اشتغال، افزايش بهره وري ، خوداتكايي و رشد اقتصادي را در محصوالت كشاورزي روستا به ثمر 

ير گذار است. است كه در اقتصاد روستايي تأث خواهد داشت. امروز ه كشتهاي گلخانه اي در نواحي روستايي يكي از عواملي

هدف از نگارش اين مقاله تحليل قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهديدهاي كشت گلخانه اي در توسعه ي كارآفريني و 

  اشتغال زايي روستايي است.

  كارآفريني روستايي بيگم قلعهبازاريابي، محصوالت گلخانه اي، كارآفريني، واژگان كليدي : 
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  مقدمه

يكي از گزينه هاي مناسب در جهت تجاري و رقابتي شدن بخش كشاورزي و حضور فعال آن در بازارهاي جهاني، توسعه 

واحدهاي تجاري بهره برداري گلخانه اي مي باشد. تنوع اقليمي، نيروي كار فراوان، دانش فني توليد و وجود انرژي ارزان، 

راي توسعه ي محصوالت گلخانه اي در ايران مي باشد. اما حركت در جهت بافراد متخصصي در بازاريابي زمينه هاي مناسبي 

بازاريابي و توسعه ي واحدهاي توليدي محصوالت گلخانه اي نيازمند وجود كارآفريني در بخش كشاورزي مي باشد كه با 

موجود عرضه نمايند.  خالقيت، ريسك پذيري و استفاده از فرصت هاي موجود بتوانندتوليدات خود را در بازارهاي رقابتي

بانك جهاني و سازمان تجارت جهاني نيز بر رقابتي شدن بازاريابي در بخش كشاورزي تأكيد مي كنند. بنابراين بخش كشاورزي 

منظور بخصوص روستائيان مي بايست خود را در جهت ايفاي نقش هاي جديد نه در قالب كاركردهاي معيشتي بلكه به 

نسبي در عرصه توليد و بازاريابي محصوالت كشاورزي و گلخانه اي در سطح ملي و بين المللي  استفاده بهينه از مزيت هاي

سازد. يكي از روشهاي مناسب در جهت استفاده بهينه از مزيت هاي نسبي بخش كشاورزي و گلخانه اي در عرصه  آماده

عه واحدهاي بهره برداري گلخانه اي مي حضور در بازارهاي جهاني و توستوليد، بازاريابي، رقابتي كردن بخش كشاورزي 

  باشد.

جمعيت و به تبع آن تقاضا براي تهيه محصوالت كشاورزي، نبود اطمينان و ريسك در مورد قيمت و ميزان محصول افزايش 

و نهادهاي مصرفي و هم چنين فصلي بودن توليد محصوالت سبب شده كه براي تأمين نياز مردم راهكارهايي در نظر گرفته 

در خارج از فصل ميسر گردد. كاربرد نهادها مصرفي مقرون به صرفه شود تا ميزان توليد افزايش يابد. امكان توليد محصوالت 

و با مهارت خاصي انجام گيرد و همچنين بازاريابي محصوالت و كاالها جهت ارضاي نيازها و خواسته ها فراهم گردد از 

يابد و توسعه ي پايدار جمله اين راهكارها كشت محصوالت در گلخانه و بازاريابي آنهاست كه از اين طريق توليد افزايش مي 

روستا را از طريق صرفه جويي در آب، افزايش كيفيت محصول توليدي، استفاده از اراضي غيرقابل كشت با سيستم هيدروپونيك 

برنامه كشت مطابق با نياز بازار در هر فصلي فراهم مي شود و به نوبه هاي خود باعث بازاريابي مناسب و تنظيم و امكان 

شغلي مناسب براي جوانان و كارآموختگان كشاورزي در مناطق روستايي و هدايت فعاليت هاي بازرگاني و ايجاد فرصتهاي 

بازاريابي جهت جريان كاال يا خدمات از توليدكننده به مصرف كننده ميسر گردد. بازاريابي مستلزم داشتن نيروي انساني 

فكر جديدي هستند و يا تمايل به مخاطره پيري يا ريسك در  پرتوان، خوداتكا و كارآفرين است چرا كه آنها داراي ايده و

حال خلق روشهاي نوين كار هستند البته برخالف نظر مردم عادي كارآفرين خطري قمارگونه نمي كند بلكه با بازاريابي دقيق 

شي فروگذار نمي و حساب شده از ميزان مخاطره تصميم مي گيرد و پس از آن براي دستيابي به نتيجه ي مطلوب از هيچ تال
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كشاورزي در روستاها به عنوان يك بخش مكمل اقتصادي مطرح مي باشد و كارآفرينان  كند به همين دليل امروزه كارآفريني

كشاورزي روستايي به خاطر روشهاي تولي، محيط فعاليت و پايدار توليد خود در قبال جامعه مسئول مي باشند همين امر 

بازاريابي در توسعه ي پايدار روستا در زمينه ي كشاورزي و محصوالت گلخانه اي بسيار  سبب شده است كه كارآفريني و

پيچيده و نياز به توجه و عالقه زيادي داشته باشد. با وجود اين كه تجارب جهاني مفيدي در زمينه ي بهره گيري كشورهاي 

اها وجود دارد متأسفانه در كشورها تا كنون مختلف از كارآفريني براي رشد و توسعه اقتصادي در بخش كشاورزي در روست

به اين مقوله توجه كافي نشده است به عبارتي مبحث بازاريابي و كارآفريني و پژوهش هاي مرتبط با آن در كشورها بسيار 

 جوان مي باشد و پژوهش هاي اندكي در زمينه ي كارآفريني و بازاريابي آن براي روستائيان يك اولويت اساسي در سياست

شده است به همين گذاري مي باشد چرا كه ضرورت افزايش نوآوري در توليد محصوالت و ايجاد بازارهاي جديد بيشتر 

ترتيب فرآيند كسب و كارهاي كشاورزي بايد بازار محور باشد به گونه اي كه كارفرمايان آنچه را كه بازار نياز دارد توليد كنند 

ارزش در محصوالت گلخانه اي  مايند چون كارآفريني وسيله اي براي افزايش ايجادنه آنچه را كه خود مي توانند توليد ن

محسوب مي شود و بازاريابي را تحت تأثير قرار مي دهد و باعث توسعه ي مناطق روستايي مي شود. تغييرات صورت گرفته 

قابتي شدن بازار)سياست هاي در بازار (جهاني شدن، رشد جمعيت، دگرگوني در بازار كار كشاورزي ، امنيت غذايي، ر

كشاورزي (فائو سازمان تجارت جهاني) اتحاديه اروپا و حركت به سوي كشاورزي تجاري مبتني بر بازار) و خود جامعه 

(افزايش بيكاري و كم كاري مباحث زيست محيطي، تنوع زيستي، منابع طبيعي) از عواملي هستند كه ضرورت كارآفريني در 

  . خانه اي را بيش از پيش نمايان مي سازدكشاورزي و محصوالت گل

مهمترين مواقع اثرگذاري بر رفتار بازاريابان و كارآفرينان در ميان افراد روستايي موانع مالي اقتصادي، عدم وجود خدمات 

مناسب، عدم  مشاوره اي و ساير كمك هايفكري، مهارتي و مالي، ريسك باالي كارآفرينانه، نداشتن ايده كارآفرينانه و بازاريابي

عدم اطالعات كافي و اينكه كارآفريني در با آگاهي كافي از بازار منطقه و بي انگيزه بودن بازاريابان و كارآفرينان روستايي، 

آن مخصوصأ انواع ميوه ها  توجه به اينكه بيشتر مردم روستاي بيگم قلعه از طريق كشاورزي و كشت محصوالت گلخانه اي

ر و معاش مي كنند تأثير كارآفريني و بازاريابي مي تواند مزايايي چون اشتغال، افزايش بهرهوري، و صيفي و سبزي ها امرا

  خوداتكايي و رشد اقتصادي را براي روستا به دنبال داشته باشد.

انجام  swotبازاريابي محصوالت گلخانه اي در توسعه ي كارآفريني روستايي و به صورت تحليل راهبردي  اين مقاله با هدف

  شده است.
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  تعاريف و مفاهيم بازاريابي و كارآفريني 

تعريف پژوهشگران از بازاريابي به معناي انتقال توليدات كشاورزي و صنايع دستي روستايي به شهر و تأمين نهاده هاي 

و در كشور مالزي  كشاورزي كاالهاي مصرفي و بادوام روستائيان از شهر مي باشد درجهان قدمتي بيش از نيم قرن سابقه دارد

بازاريابي روستايي را مترادف با بازاريابي  1960. بازاريابي در دو فاز كه فاز اول قبل از دهه موضوع چالش برانگيزي مي باشد

ني برقرار ارتباط مبادله اي بين مناطق بازاريابي روستايي به مع 1990تا  1960كشاورزي بود دانستند در فاز دوم طول سالهاي 

وستا، بازاريابي نهادهاي كشاورزي و محصوالت غيركشاورزي روستايي به كار گرفته شد. بازاريابي يعني شناسايي شهر و ر

  مصرف كنندگان مي شود .و  ، واسطه هابهترين بازار براي روستائيان و شاملسه بخش توليدكنندگان

ددانان كارآفريني را موتور اآفريني پرداختند. اقتصاقتصاددانان نخستين كساني بودند كه در نظريه اقتصادي خود به تشريح كار

)  معتقدند كارآفريني يك مفهوم چند وجهي پيچيده است كه 2006محركه توسعه اقتصاد مي دانند جانسون و همكارانش (

امروزه توجه زيادي به خود جلب كرده است و بيشتر صاحب نظران توافق دارند كه كارآفريني و كار آفرينان سهم بسزايي در 

رند واژه كارآفريني ابتدا در زبان فرانسوي ابداع شد و از اصطالح و كلمه فرانسوي به معناي واسطه و دالل توسعه اقتصادي دا

شدن اقتباس شده است. در فارسي هم اين اصطالح ابتدا كارفرما  متعهد به معناي Toundertakeو يا از اصطالح انگليسي 

رصتها براي ايجاد تغييرات و كارآفرين آفريني بهره برداري از فمعتقد است كه كاپيتردراكر آفريني ترجمه شده رو سپس كا

كسي است كه فعالت اقتصادي كوچك و جديدي را با سرمايه خود شروع مي نمايد، ارزش ها را تغيير مي ده و ماهيت آنها 

  .را دچار تحول مي نمايد . جوزف شوپيتر را پدر فعاليت هاي كارآفريني دانسته اند

  شپيشينه هاي پژوه

پديده بازاريابي روستايي در جهان قدمتي بيش از نيم قرن دارد امروزه از بازاريابي روستايي به عنوان ابزاري براي توسعه ياد 

مي شود همچنين كارآفريني هم موضوع كمابيش جديدي در خوره روستا است به طوري كه در سالهاي گذشته مطرح شده 

مطالعه در اين زمينه آغاز شده است در اين قسمت از مقاله به بررسي مطالعات  نيزو نزديك به يك دهه است كه در كشور ما 

انجام شده در ارتباط با موضوع مقاله مي پردازيم. نادر ليث و محمد چيذري و كريم نادري در زمينه تأثير كارآفريني بر اقتصاد 

ين عامل در اقتصاد گلخانه داري وجود تقاضا در جامعه گلخانه داري در استان آذربايجان غربي به اين نتيجه رسيدند كه مهمتر

  براي محصوالت گلخانه اي مي باشد.
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داود ثمري و شهره سلطاني و غالم حسين حسني در زمينه ي امكان سنجي ترويج كشت گلخانه اي در بين زنان روستايي 

دن هر چه بيشتر مخاطبان و جلب حمايت بخش ورامين به اين نتيجه رسيدند كه برگزاري جلسات توجيهي به منظور آشنا كر

  هاي بيشتر شان اقدام الزم به عمل آيد .

الدن و زهرا پورجوياري در زمينه ي بررسي بازاريابي محصوالت گلخانه اي در استان كرمان به اين نتيجه رسيدند كه شفيعي 

  فرنگي بيشترين مقدار خيار و كمترين بود .كارايي بازاريابي در مسير توليدكننده، خرده فروش و مصرف كننده براي گوجه 

ركن الدين افتخاريو سجادي و حسن رضوي در زمينه بررسي راهبردهاي توسعه كارآفريني كشاورزي در مناطق روستايي: 

روستاهاي شهرستان خدابنده به اين نتيجه رسيدند كه به دليل توانمندي ها و ظرفيت هاي باالي منطقه، آستانه نوآوري و 

مند بازنگري و ارائه سياست هاي مناسب براي رفع محدوديت ها استفاده از يت در بخش كشاورزي مناطق روستايي نيازخالق

  توان هاي موجود روستايي و كشاورزي است .

  مواد و روش ها 

در تحليلي مي باشد و جمع آوري مطالب از روش هاي كتابخانه اي و ميداني استفاده شده است  –روش تحقيق توصيفي 

روش كتابخانه اي از اسناد و مدارك چاپي شامل كتب، مقاالت، آرشيو ادارات و در روش ميداني ضمن مشاهده ميداني از 

نفر از كارشناسان متخصصان و صاحب نظران در زمينه بازاريابي محصوالت گلخانه اي استفاده  20منطقه مورد مطالعه از نظر 

نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد در مورد بازاريابي محصوالت گلخانه اي و  مهمترين swotو با استفاده از مدل  شده

  و در نهايت راهبردهاي الزم ارائه گرديد. ايجاد كارآفريني در روستاي بيگم قلعه مورد بررسي قرار گرفت

 محدوده موردمطالعه

قلعه كه در بخش مركزي واقع شده  روستاي بيگم قلعه يكي از روستاهاي توابع شهرستان نقده بوده و مركز دهستان بيگم

كيلومتري جنوب شرقي نقده واقع شده است در تقسيم بندي جغرافيايي روستا  7است. اين روستا به لحاظ فاصله ارتباطي در 

ستا در زمره روستاهاي جلگه اي قرار گرفته است . از لحاظ دسترسي اين از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي اين رو

ي جاده آسفالته مي باشد. به لحاظهمجواري با ساير روستاها، روستاي بيگم قلعه با روستاهاي دميرچي، ديزج بزرگ، روستا دارا

سكنه بوده و با اجراي طرح  568خانوار ساكن در اين روستا  1395خلفان و كوپكلو همجواري باشد. طبق سرشماري سال 

نفر  1914اد سكنه اين روستا اضافه مي شود اين دهستان داراي خانوار هم به تعد 100هاي هادي در اين روستا نزديك 

درصدي مي باشد. پتانسل  %4تخمين زده اند يعني داراي نرخ رشد  %8رش جمعيت را معادل  95تا  85جمعيت كه از سال 
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نار آن موجود در امر دامداري و به خصوص كشاورزي باعث شده است كه عمده مشاغل روستا بر مبناي كشاورزي و در ك

اهالي روستا به  %80نفر در بخش كشاورزي مي رسد يعني  499دامپروري هم باشد. مجموع شاغلين روستا در افق طرح به 

در اين روستا با دادن وام هاي مشاغل خانگي و كسب و كارهاي كوچك به جوانان  1390كشاورزي مشغول مي باشند از سال 

مهندسين جهاد كشاورزي  گلخانه اي خيار و گوجه فرنگي احداث شد با نظارتكشت پروژه  10تحصيلكرده كشاورز و روستا 

تا از اين پروژه  4اين طرحها در روستا اجرا شده اما به دليل وجود واسطه ها در هنگام برداشت محصول و عدم سرمايه كافي 

به  در اين بخش توجه نشده البته زنانها در حال جمع شدن مي باشد البته قابل توجه است كه در اين روستا به فعاليت زنان 

صورت حاشيه اي به فعاليت خود ادامه مي دهند و اكثر گلخانه داران به كشت خيار و گوجه مشغول هستند و كسي به فكر 

كشت گل و گياه تزئيني و آپارتماني نيست چون خاك روستا خيلي مرغوب براي كشت گل و گياه مي باشد بهترين سود و 

  ي روستا مي تواند داشته باشد و باعث توسعه اقتصادي روستا شود.درآمد را برا

اين روستا همچنين داراي زيرساختهاي مناسب از نظر آب، برق، گاز،، تلفن و دو باب مدرسه كه يكي مقطع راهنمايي و 

درمانگاه و سالن ديگري در مقطع دبستان و با يك پيش دبستان داراي دو مسجد و يك كتابخانه و همچنين مركز بهداشت و 

تأسيس شد مزيتهاي  1388جهاد سازندگي در روستا كه در سال ورزشي و همچنين دهداري و پاسگاه نيروي انتظامي و اداره 

فراواني را براي كشاورزان و همچنين دامداران روستا به ارمغان آورده است در سالهاي آتي مي توان اين پتانسيل هاي بالقوه 

داراي بهترين راه ارتباطي با شهر  كرد و دهستان را جزو تقسيمات جغرافيايي بخش حساب كرد و همچنينرا به بالفعل تبديل 

نقده، محمديار و جاده ارتباطي مهاباد مي باشد كه منابع مصرفي شهر را تأمين مي نمايد با اين حساب اگر توجه دولت و 

هكتار از  420كالت اقتصادي زيادي را حل كند اين روستا نهادهاي غير دولتي به بخش كشاورزي متمركز شود مي تواند مش

بهترين اراضي آبي را دارا مي باشد كه موقعيت روستا را به عنوان پيشرو در بخش كشاورزي نسبت به ساير روستاها قرار داده 

  است.
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  بحث و نتيجه گيري

اي در كارآفريني روستايي در روستاي بيگم قلعه با با توجه به موضوع پژوهش كه به بررسي بازاريابي محصوالت گلخانه 

استفاده از نظر متخصصان مي پردازد در ادامه به بررسي نظرات ارائه شده توسط متخصصان در مورد ابعاد مختلف بازاريابي 

  گلخانه اي در كارآفريني دهستان بيگم قلعه مي پردازيم . محصوالت
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  ي (قوت ها)تجزيه و تحليل عوامل داخل -1جدول شماره 

  ضريب نهايي  رتبه  ضريب ثانويه  ضريب اوليه sقوت ها 

  %63  4  %157  92  ساكنان روستا  پزي ايجاد اشتغال

  %418  2  %109  64  در روستابيكاري و فقر كاهش 

  %578  3  %126  74  ايجاد درآمد براي ساكنان روستا

  %544  3  %174  %6  كاهش مهاجرت به شهر

  %832  4  %208  73  خالي روستا استفاده از زمينهاي باير و

  200/3    %774  364  جمع

، ايجاد  %578از ديدگاه پرسش شوندگان مهمترين نقاط قوت عبارتند از : ايجاد درآمد براي ساكنان روستا با امتياز وزني 

و  %544وزن  ، كاهش مهاجرت به شهر با امتياز و %418،كاهش فقر و بيكاري در روستا  %630اشتغال براي ساكنان روستا 

  در رده هاي بعد اولويت بندي قرار دارند . %832استفاده از زمين هاي باير و خالي روستا با امتياز وزن 

  تجزيه و تحليل عوامل داخلي (ضعف ها) -2جدول شماره 

  ضريب نهايي  رتبه  ضريب ثانويه  ضريب اوليه  wنقاط ضعف 

 كمبود نيروي ماهرو متخصص بازاريابي

  محصوالت گلخانه اي

39  104%  2  205%  

آموزش كارآفرينان زمينه ي محصوالت گلخانه 

  اي

39  104%  4  406%  

  %800  4  %209  78  وجود دالالن و واسطه ها در بازاريابي

  %690  4  %72  88  كمبود زيرساخت براي ايجاد كسب وكار

عدم آگاهي و حمايت مسئولين از بازارهاي 

  محصوالت گلخانه اي

86  168%  4  674%  

  755/2    %757  330  جمع

  هاي تحقيقمأخذ : يافته 
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از ديدگاه پرسش شوندگان مهمترين نقاط ضعف عبارتند از : كمبود نيروهاي ماهر و متخصص در بازاريابي محصوالت گلخانه 

، وجود دالالن و واسطه  %406، آموزش كارآفرينان در زمينه ي محصوالت گلخانه اي با امتياز وزن  %205اي با امتياز وزن 

و عدم آگاهي و حمايت  %690كمبودزيرساخت براي ايجاد كسب و كار با امتياز وزن،  %800ها در بازاريابي با امتياز وزن 

  به عنوان مهمترين ضعفهاي داخلي عنوان شده اند . %674مسئولين از محصوالت گلخانه اي با امتياز وزن 

  تجزيه و تحليل عوامل خارجي (فرصتها) -3جدول شماره 

  ضريب نهايي  رتبه  ضريب ثانويه  ضريب اوليه  Oفرصت ها   

وجود پتانسيل هاي بالقوه در روستا 

  براي توسعه محصوالت گلخانه اي

88  184%  4  736%  

ا ه هبازاريابي از طريق ايجاد نمايشگا

  در سطح شهرستاني و استاني

76  201%  4  804%  

  %603  3  %201  76  محليو گسترش تشكلهاي ايجاد 

تبليغات و آگاهي دادن گسترش 

  روستائيان

76  159%  3  477%  

زمينه ي گرايش بيشتر ساكنان روستا به 

  توليد بيشتر محصوالت گلخانه اي

92  192%  4  770%  

  39/3    %937  408  جمع

  مأخذ : يافته هاي تحقيق

از ديدگاه پرسش شوندگان مهمترين نقاط فرصت عبارتند از : وجود پتانسيل هاي بالقوه در روستا براي توسعه ي محصوالت 

هاي محصوالت گلخانه اي در سطح استاني و شهرستاني بازاريابي از طريق ايجاد نمايشگاه ،  %736گلخانه اي با امتياز وزن 

، گسترش تبليغات و آگهي دادن در بين روستائيان  %603محلي با امتياز وزن كلهاي ، ايجاد و گسترش تش %804با امتياز وزن 

در رده  %770، زمينه ي گرايش بيشتر ساكنان روستا به توليد بيشتر محصوالت گلخانه اي با امتياز وزن  %477با امتياز وزن 

  هاي بعد اولويت بندي قرار دارند .
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  ضريب نهايي  بهرت  ضريب ثانويه  ضريب اوليه  Tتهديدها 

  %788  4  %197  94  افزايش رقابت داخلي و خارجي

گرايش مردم روستا به توليد محصوالت جديد 

  و در حاشيه ماندن روشهاي بومي

45  94%  2  188%  

تخريب و بهره برداري بيش از حد از منابع 

  طبيعي و محيط زيست

92  200%  4  800%  

تغيير فرهنگ و نگرش مردم در مصرف 

  گلخانه ايمحصوالت 

84  183%  3  548%  

نبود انگيزه كافي در بين جوانان روستا براي 

  ايجاد اشتغال در محصوالت گلخانه اي

84  176%  2  352%  

  676/2    %85  399  جمع

  

، گرايش  %788وزن  از ديدگاه پرسش شوندگان مهمترين نقاط تهديدها عبارتند از : افزايش رقابت داخلي و خارجي با امتياز

، تخريب و بهره برداري بيش از  %188مردم روستا به توليد محصوالت جديد و درحاشيه ماندن روشهاي بومي با امتياز وزن 

، تغيير فرهنگ و نگرش مردم در مصرف محصوالت گلخانه اي با  %800حد از منابع طبيعي و محيط زيست با امتياز وزن 

در  %352گيزه كافي در بين جوانان روستا براي ايجاد اشتغال در محصوالت گلخانه اي با امتياز وزن ، نبود ان %548امتياز وزن 

  رده هاي بعدي قرار دارند .

-Sبا توجه به محاسبات انجام شده و نمودار ترسيم شده اين نتيجه حاصل مي شود كه راهبرد حاصله از نوع مدل تهاجمي 

O  بود و نشانگر آن است كه با توجه به فرصت هاي وجود در روستا بايد به تقويت نقاط قوت در جهت اعتالي محصوالت

  گلخانه اي و رسيدن به يك توسعه ي پايدار و ايجاد اشتغال در سطح روستا پرداخت .

  ا مي پردازيم .حاال به توصيه هاي خط مشي نقاط قوت ، ضعف ، فرصت ها و تهديده Swotدر بحث آناليز 
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  توصيه هاي خط مشي نقاط قوت 

  يجاد اشتغال براي ساكنان روستا بخصوص جوانان بيكارا -1

  كاهش فقر و بيكاري در روستا -2

  كاهش مهاجرت به شهر از طريق ايجاد اشتغال در زمينه ي محصوالت گلخانه اي  -3

  ت گلخانه اي در نمايشگاه هاافزايش درآمد براي ساكنان روستا از طريق بازاريابي محصوال -4

استفاده از زمين هاي باير خالي جهت توسعه گلخانه اي روستا از طريق حمايت منابع طبيعي و محيط زيست و جهاد  -5

  كشاورزي

  خط مشي نقاط ضعفهاي توصيه

  تربيت نيروي ماهر و متخصص در بازاريابي محصوالت گلخانه اي از طريق نهادهاي دولتي -1

  كارآفرينان در زمينه ي محصوالت گلخانه اي از طريق جهاد كشاورزي و مدارس و دانشگاه هاآموزش  -2

  حذف واسطه و دالالن مستقيم از كشاورزان و توليد كنندگان -3

  ايجاد زيرساختهاي مناسب براي كسب و كارهاي كوچك و متوسط مقياس  -4

  دادن آگاهي و پشتوانه هاي مالي و سرمايه گذاري براي محصوالت گلخانه اي و بازاريابي آن توسط نمايشگاه ها و بازارها   -5

  توصيه هاي خط مشي فرصت ها 

  شناسايي زمين هاي بالقوه براي توسعه ي محصوالت گلخانه اي -1

  ح استاني شهرستاني و كشورياز طريق دهياري ها و شوراهاي روستا و جهاد كشاورزي در سط -2

  گسترش تشكلهاي مردمي با حضور خود و نهادهاي غير دولتي و دولتي براي مشاوره و آگاهي دادن به مردم روستا -3

  گسترش تبليغات و آگهي در زمينه ي سود حاصله از محصوالت گلخانه اي در بين مردم روستا  -4
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جوانان بيكار در روستا از طريق توليد محصوالت گلخانه اي با حمايت و تشويق ايجاد زمينه هاي گرايش بيشتر مردم و  -5

  دولت

  توصيه هاي خط مشي تهديدها

  كاهش رقابتهاي داخلي و خارجي از طريق باال بردن تنوع و كيفيت محصوالت گلخانه اي روستا -1

  ز تجربيات خود روستائيانگرايش مردم روستا به توليد محصوالت گلخانه اي جديد همراه و استفاده ا -2

جلوگيري از تخريب منابع طبيعي و حفاظت از محيط زيست روستا توسط خود روستائيان و سازمان منابع زيست و  -3

  حفاظت 

  فرهنگ سازي و ايجاد نگرش مثبت در مردم روستا براي مصرف محصوالت گلخانه اي -4

كشاورزي با نوعي فراهم نمودن اشتغال در بازاريابي و توليد ايجاد انگيزه كافي در بين جوانان تحصيلكردگان رشته  5

  محصوالت گلخانه اي

  نتيجه گيري 

با بررسي هاي انجام شده مي توان نتيجه گرفت كه براي توسعه ي پايدار روستايي توجه به بخش كشاورزي در روستا ها 

ژيك ضروري و مهم مي باشد يكي از راهكارهاي فاركولوبراي توسعه ي اقتصادي هماهنگ و همپوشي با توسعه ي اجتماعي و 

روستاييان مي باشد كه مي توان به نقش انكارناپذير كشاورزان و بازاريابان  توسعه ي روستاها توسعه ي كارآفريني در ميان

محصوالت گلخانه اي و كشاورزي اشاره كرد كه باعث ايجاد اشتغال و كسب درآمد براي روستاييان و كارآفريني در زمينه ي 

اريابي محصوالت گلخانه اي در محصوالت گلخانه اي و كشاورزي مي باشد. بنابراين اين پژوهش به تحليل راهبردي باز

  توسعه ي كارآفريني روستايي روستاي بيگم قلعه مي پردازد و به نتايج زير دست يافته است :

نتايج وزن نهايي قوت، ضعف، فرصت ها و تهديدها و تعيين اولويت ها و راهبردهاي كارآفريني توسعه ي روستايي در زمينه 

) كارآفريني توسعه روستايي Sمورد مطالعه نشان دهنده اهميت نقاط قوت ( بازاريابي محصوالت گلخانه اي محدود ي

عوامل همچنين  39/3) محصوالت گلخانه اي با وزن نهايي Oفرصت هاي ( 02/3محصوالت گلخانه اي با مجموع وزن نهايي 

نسبت تهديد با وزن نهايي و  775/2منفي ضعف در كارآفريني توسعه روستايي بازاريابي محصوالت گلخانه اي با وزن نهايي 

  مشخص شده اند . 676/2



 4، شماره1، دوره1398بهار جغرافيا و روابط انساني،                      

 

161 

 

بود و نشانگرآن است كه با توجه  S.Oبا محاسبات انجام شده اين نتيجه حاصل مي شود كه راهبرد حاصله از نوع تهاجمي 

 بايد به تقويت نقاط قوت در جهت اعالم بازاريابي محصوالت گلخانه اي منطقه و رسيدن به توسعهبه فرصت هاي موجود 

  پايدار و ايجاد اشتغال پايدار در منطقه پرداخت.

  منابع و مأخذ

امكان سنجي ترويج كشت گلخانه اي در بين زنان روستايي بخش ورامين داود ثمري، شهره سلطاني، غالم حسين حسيني  -1

  1387، بهار 1نيا/ مجله ترويج و اقتصاد كشاورزي، سال اول، شماره 

گلخانه اي در استان آذربايجان غربي نادر ليث، محمد چيذري، كريم نادري ، علوم و فنون تأثير كارآفريني بر اقتصاد  -2

  1389كشتهاي گلخانه اي / سال اول/ شماره سوم/ پاييز 

ايل بازاريابي محصوالت گلخانه اي استان كرمان، مجموعه مقاالت همايش سيل اقتصادي م) تحل1384شفيعي و پورجاري ( -3

  1384لخانه اي شهريور تكنولوژي توليدات گ

). راهكارهاي توسعه كارآفريني در ايران ، راهكارهاي توان سازي در استان برابري اقتصادي، اجتماعي 1381صابر فيروزه ( -4

  و سياسي در ايران، تهران انتشارات روشنگران و مطالعات زنان

  1384، آذر 48بازاريابي شماره  توسعه سازمان، ماهنامه تخصصي . كارآفريني عامل1384امامي نژاد م.  -5

. ترجمه و انتشار . دفتر توليد برنامه ترويجي و انتشارات فني معاونت ترويج  2010، كشاورزي به سوي 1993فائو .  -6

  كشاورزي، وزارت كشاورزي، تهران 
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