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"مقاله پژوهشی"

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
راهبردهاي كارآفریني در كشاورزي

بررسی عوامل مؤثر بر تابآوری کسب وکارهای گلخانهای در استان گلستان
3

سیده عطیه موسوی ،1غالمحسین عبدالهزاده 2و محمد شریف شریفزاده

چکیده
با توجه به روند رو به توسعه راهاندازی کسب وکارهای گلخانهای در استان گلستان ،بررسی عوامل مؤثر تابآوری این کسب
وکارها اهمیت زیادی دارد .هدف این تحقیق ،شناخت عوامل مؤثر بر تابآوری کسب و کارهای گلخانهای در استان گلستان است.
بهاینمنظور ،از روش تحقیق پیمایشی جهت گردآوری اطالعات مورد نیاز استفاده شد .جامعهی هدف،کلیهی مالکان
کسبوکارهای گلخانهای در سطح استان گلستان به تعداد  242نفر بود .نمونهها بهروش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای از 7
شهرستان انتخاب شدند و اطالعات از طریق  221پرسشنامه جمعآوری شد .روایی پرسشنامه با نظر متخصصان و پایایی آن با
محاسبه آلفای کرونباخ ارزیابی و تأیید شد .از روش تحلیل عاملی اکتشافی بهمنظور شناخت عوامل مؤثر بر تابآوری
کسبوکارهای گلخانهای استفاده شد .نتایج نشان داد که پنج عامل توان تصمیمگیری و برنامهریزی ،امید به آینده ،حمایتهای
نهادی ،امنیت شغلی و فرصتطلبی و رقابتپذیری در مجموع  77/47درصد کل واریانس عوامل مؤثر بر تابآوری کسبوکارهای
گلخانهای را تبیین میکردند .نتایج آزمونهای مقایسهای (منوایتنی و کروسکال والیس) نشان داد که سطح تابآوری در بین
پاسخگویان مرد ،افراد غیربومی و افراد وابسته به بازار محلی برای تأمین نهاده بیشتر است .بهطور کلی ،عوامل استخراج در این
تحقیق چارچوبی کلیدی فراهم میکند که میتواند نقش عوامل درونی مانند مهارتهای مدیریتی و کارآفرینانه با عوامل بیرونی
مانند حمایتهای نهادی و امنیت شغلی را در بهبود تابآوری تلفیق کند تا در سیاستگذاری ارتقای تابآوری کسبوکار مورد
استفاده قرار گیرد.
واژههای کلیدی :استان گلستان ،تابآوری ،کسب و کار ،کارآفرینی ،گلخانه

مقدمه
یکی از روشهای نوین کشاورزی متراکم ،کشت
گلخانهای است .در این روش با مساعدنمودن محیط کشت و
صرف انرژی بیشتر در سطح کمتر ،تولید بیشتری بهدست
میآید ( .)21تولیدات گلخانهای دارای محاسن متفاوتی
ازجمله ،تولید بیش از یك محصول در سال ،افزایش کیفیت
محصول تولیدی ،کاهش مصرف آب ،تولید محصول در تمام
فصول سال با توجه به امکان کنترل عوامل محیطی ،ایجاد
فرصتهای شغلی مناسب برای جوانان و کارآموختگان
کشاورزی و هدایت فعالیتهای بازرگانی جهت جریان کاال یا
خدمات از تولیدکننده تا مصرفکننده ( .)16،18اگرچه ،کشت
گلخانهای دارای مزایای متعددی میباشد ،اما معایبی نیز در
این نوع روش و سیستم تولیدی وجود دارد که توسعه آن را
تحتتأثیر قرار میدهد (.)4
در واقع کسب و کارهای گلخانهای در فرآیند شکلگیری،
رشد ،توسعه و بلوغ خود با مشکالت متعددی مشابه سایر
کسب وکارهای کشاورزی مانند ،فصلیبودن ،نبود حمایتهای
کافی از سوی دولت ،ضعف زیرساختی ،دست و پاگیربودن
قوانین اداری ،نبود ثبات اقتصادی و در سطح خرد مانند ،ضعف
نقدینگی گلخانهداران در فصل کشت و مشکالت دسترسی به
منابع مالی ،مصرف بیرویه انرژی و نهادههای کشاورزی
بهخصوص سموم ،عدم استفاده از دانش و فناوری روز ،برخورد
انفعالی با بازار ،عدم تولید مناسب با توجه به نیاز بازار و
مشتریان و ضعف در پیوندهای بازار مواجه هستند ( )13که
این عوامل سطح تابآوری 1آنها و آینده کسب و کار را

تحتتأثیر قرار میدهد.

تابآوری عبارت است از توانایی یا قدرت بازگشت به حالت
یا موقعیت اولیه ،بعد از خمیدهشدن ،فشرده یا کشیدهشدن و
در اصطالح روانشناختی ،توانایی بهبود سریع بعد از بیماری،
افسردگی و ناخوشی است ( .)21یکی ار مهمترین تواناییهای
انسان که باعث سازگاری مؤثر با عوامل خطر میشود،
تابآوری است ( ،)9که توانمندی فرد در برقراری تعادل
زیستی -روانی در شرایط خطرناک را تسهیل میکند.
ایده تابآوری کسب و کار در مقایسه با سایر انواع
تابآوری ،موضوع به نسبت جدیدی است .تابآوری کسب و
کار بهطور گسترده به ظرفیت کسب و کار برای خوب
عملکردن ،صرفنظر از محیط اقتصادی یا محیط سازمانی
مربوطه اشاره دارد .این تابآوری میتواند از طریق اجرای
راهبردهای مدیریت ریسك و یا با اتخاذ شیوهی مدیریت
نوآورانهای رخ دهد که سازمانها را برای مقابله با چالشهای
اجتنابناپذیر آماده میکند (.)28
استان گلستان که یکی از قطبهای کشاورزی است،
چندسالی است برای مبارزه با کمآبی ،کشتهای جایگزین،
احداث گلخانه و روشهای نوین آبیاری را انتخاب کرده است.
استان گلستان 6۵1 ،هزار هکتار زمین حاصلخیز با تنوع تولید
 ۴4نوع محصول را دارد که تا سال  1398مقدار  1۵۵هکتار از
این سطح ،به گلخانه اختصاص داشته است .پیشبینی میشود
به شرط تأمین اعتبار الزم ،وسعت گلخانههای استان تا انتهای
سال  1399به  2۵1هکتار برسد ( .)1همچنین در استان
گلستان ،تا سال  139۴برای تعداد  ۵42واحد گلخانهای مجوز
1- Resiliency
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تأسیس صادر شده است ( .)1این گلخانهها در زمینه گل و
گیاه زینتی ،سبزی و صیفی ،قارچ دکمهای ،قارچ صدفی،
گیاهان داروئی ،کشت هیدروپونیك ،بانك نشاء و آزمایشگاه
خاک فعالیت میکردند .در سالهای اخیر و بهویژه در اثر سیل
فروردین  ،1398تعدادی از واحدها با تخریبهای زیادی
مواجه شدند .بهعالوه ،در اثر شدت گرمای تابستان برخی از
گلخانهها با کاهش عملکرد مواجه شدند .از طرفی ،روند رو به
رشد قیمت نهادهها به ویژه لوازم و تجهیزات ساخت و
راهاندازی گلخانه و افزایش همزمان نرخ سود تسهیالت
بانکی ،چالشهای متعددی را برای توسعه این کسب و
کارهای ایجاد کرده است .تغییرات محیطی و شوکهای ناشی
از تغییرات قیمت در بازار ،فعالیت این کسب و کارها را با
مشکالت زیادی مواجه کرده است .با توجه به اهمیت کسب و
کارهای گلخانهای در استان گلستان ،این سؤال مطرح میشود
که سطح تابآوری این کسب و کارها به چه میزان است و
چه عواملی بر آن تأثیرگذار است .در واقع مطالعه و بررسی
تابآوری کسب و کارهای گلخانهای از موضوعات مهم و
نوین است که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است و شناخت
سطح تابآوری و عوامل مؤثر بر آن میتواند به کسب و کارها
برای ماندگاری در بازار و مسئوالن در ارائه چنین خدماتی
کمك کند.
در حوزهی تابآوری کسب و کار و ارتباط آن با متغیرهای
مختلف ،پژوهشهای متنوعی صورت گرفته است که در ادامه
تشریح میشود .صادقلو و همکاران ( ،)23در تحلیل تابآوری
کسب و کارهای گردشگری در نواحی روستایی منطقه حوزه
نفوذ گردشگاهی شهر مشهد ،از روش تصمیمگیری
چندشاخصه پرومتی استفاده کردند و به این نتیجه دست
یافتند که در روستای مورد مطالعه شاخصهای تابآوری
کسب و کارهای گردشگری در سطح مناسبی قرار ندارد.
همچنین ،میان ویژگیهای فردی افراد فعال در زمینه کسب و
کارهای گردشگری با تابآوری این فعالیت ،رابطه معنیداری
وجود دارد و بین چهار گروه رفاهی ،خدماتی ،غذایی و
حملونقل ،متوسط تابآوری دارای تفاوت معنیداری بوده
است .ابراهیمی و همکاران ( ،)12در تحلیل جامع عوامل مؤثر
بر تابآوری سازمانی در صنایع کوچك و متوسط ابتدا به
روش مصاحبه با خبرگان و تکنیك تحلیل تم ،شاخصهای
تابآوری را شناسایی و با بکارگیری تکنیك تحلیل سلسله
مراتبی ،آنها را رتبهبندی کردند .نتایج نشان داد که عوامل
درونسازمانی ،تأثیر بیشتری نسبت به عوامل برونسازمانی بر
تابآوری شرکت میگذارند .در بین عوامل درونسازمانی،
عامل مدیریت با زیرمعیار نگرش به تغییر ،از باالترین اولویت
برخوردار میباشد .ورمزیاری و ایمانی ( ،)28در تحلیل
تابآوری کسبوکارهای روستایی در شهرستان ملکان با
استفاده از روش تحلیل عاملی به این نتیجه رسیدند که شش
عامل توان تطابق و آیندهنگری ،تعامل با مشتریان،
موقعیتطلبی ،حمایت خانوار ،برنامهریزی راهبردی و حمایت
دولت ،در مجموع سازهی تابآوری کسبو کارهای روستایی
را تعیین کردند .چیتسازان و همکاران ( ،)8عوامل مؤثر بر
ظرفیت تابآوری کسب و کارهای کوچك و متوسط فعال در

حوزه تولید قطعات خودرو را با استفاده از مدل معادالت
ساختاری ارزیابی کردند .یافتههای پژوهش نشان داد که
داراییها و منابع سازمان  34درصد ،و رقابتپذیری پویای
سازمان  41/۵درصد از تغییرات تابآوری کسبوکارهای
کوچك و متوسط را تبیین میکنند .این در حالی است که
متغیر یادگیری و فرهنگ ،تأثیر معنیداری بر ظرفیت
تابآوری نداشته است .عنابستانی و همکاران ( ،)3تحقیقی با
هدف تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر ارتقای تابآوری محیطی
روستاییان در هنگام مواجهه با مخاطرات طبیعی در روستاهای
بخش مرکزی شهرستان فاروج انجام دادند .در این تحقیق از
روشهای آماری مقایسه میانگین و تحلیل عاملی تأییدی
استفاده شد .یافتههای تحقیق نشان داد که عوامل بُعد
زیرساختی با میانگین  2/92بیشترین و عوامل بُعد اقتصادی با
میانگین  2/۵8کمترین ،تأثیر را در تابآوری روستاها داشته
است .بر اساس آزمون تی ،میانگین واقعی نظر کل
پاسخگویان از  3کوچكتر و در حد متوسط به پایین است.
نتایج آزمون تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که از بین
شاخصهای مورد مطالعه «میزان رضایت روستائیان از
عملکرد شورا و دهیاری»« ،نقش نهادها در آموزش مردم در
مورد حوادث مختلف» و «استفاده از مصالح جدید و بادوام
برای پیشگیری از اثرات مخرب حوادث» بیشترین اثر را در
تابآوری روستاهای مورد مطالعه دارند .بادزبان و همکاران
( ،)6در بررسی تابآوری کسب و کارهای زنان از مقیاس
تابآوری در طول عمر کسب و کار استفاده کردند .نتایج
نشان داد که تابآوری کسب و کارهای زنان روستایی استان
فارس در حد متوسط رو به باال است .نتایج تحلیل رگرسیون
گامبهگام نشان داد که ،متغیرهای استراتژی بازاریابی ،آمیخته
بازاریابی ،روشهای بازاریابی و نگرش بازاریابی بهترتیب
پیشبینی کنندهی بخش قابل توجهی از تغییرات تابآوری
کسبوکارهای زنان هستند.
دانز و همکاران ( ،)11با استفاده تکنیكهای آماری،
همبستگی و رگرسیون تأثیر سرمایههای انسانی ،اجتماعی و
مالی و کمكهای دولت فدرال بر تابآوری خانواده صاحبان
مشاغل پس از یك فاجعه طبیعی در طول زمان را بررسی
کردند .نتایج نشان داد که کمكهای دولت فدرال بیشترین
تأثیر را بر تابآوری داشته است .سطوح باالتر کمكهای
دولت فدرال با تابآوری پایینتر شرکتهای خانوادگی برای
مشاغل تحت مالکیت مردان و تابآوری باالتر شرکتهای
خانوادگی برای مشاغل تحت مالکیت زنان ،همراه بود .در
مطالعۀ کیفی که بر کسبوکارهـای کوچـك جوامـع
کشـاورزی تحـت تأثیر خشکسالی در استرالیا انجام شد،
ویژگیهـای نگـرش مثبـت ،تجربـۀ زنـدگی و تمایـل بـه
تغییر ،بهعنوان برخی از ویژگیهای فردی اثرگذار در تابآوری
مالکان کسب و کارها شناسایی شد ( .)24استفنسـون و
همکـاران ( ،)26در مطالعـۀ بهینـهکـاوی تـابآوری کسب و
کار در نیوزیلند ،دو بعد غالب مشتمل بر سیزده شاخص
تابآوری را بهعنوان معیارهای تـابآوری شناسایی کردند.
ایـن دو بعـد شـامل برنامـهریـزی و ظرفیـت انطبـاقی بـود.
روگیو ( ،)22در مطالعهای تحت عنـوان تابآوری
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مواد و روشها
پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی است .از نظر
گردآوری دادهها از نوع تحقیقات میدانی ،از نظر درجه نظارت
و کنترل متغیرها ،از نوع تحقیقات توصیفی و غیرآزمایشی
است .در این تحقیق از بین انواع روشهای تحقیق توصیفی،
از مطالعه پیمایشی برای دستیابی به اهداف موردنظر بهره
گرفته شده است .ابزار اصلی گردآوری دادهها ،یك پرسشنامه
محققساخته بود که با توجه به چارچوب نظری و اهداف
تحقیق در پنج قسمت شامل -1 ،مشخصات فردی و
خانوادگی -2 ،وضعیت اقتصادی -3 ،وضعیت گلخانه-4 ،
پدیدههای محیطی بازدارنده توسعه کسب و کار ( 13گویه با
ضریب آلفای کرونباخ  )1/۴۵و  -۵وضعیت تابآوری
گلخانهداران ( 26گویه با ضریب آلفای کرونباخ  )1/83تدوین
شد .روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با توجه به نظرات
جمعی از متخصصان بررسی و تأیید شد ،و پایایی آن با انجام
یك طرح مطالعه راهنما ،بر روی  21نمونه خارج از جامعه
آماری (گلخانهداران در استان گلستان که در تحلیل نهائی این
تحقیق لحاظ نشدند) و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ
مشخص شد .جامعه آماری شامل ،تعداد  ۵42نفرگلخانهداران
در  14شهرستان استان گلستان در سال  139۴بودند .با
استفاده از فرمول کوکران ،حجم نمونه  221نفر تعیین شد.
برای اولویتبندی گویهها از ضریب تغییرات که حاصل
تقسیم انحرافمعیار بر میانگین است ،استفاده گردید .این
ضریب بیانگر میزان توافق پاسخگویان در گزینه موردنظر
است که هرچه کمتر باشد نشاندهنده این است که توافق
بیشتری در یك گزینه وجود دارد و در نتیجه ،آن گزینه
اهمیت و رتبه باالتری دارد ( .)14همچنین ،در این پژوهش
جهت طبقهبندی سطح تابآوری کسبوکارها ابتدا از طریق
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کسـبوکارهـای کوچـك در غـرب اسـترالیا ،بـه ایـن
نتیجـه دسـت یافـت کـه بـین تابآوری مالك کسبوکار و
تابآوری کسـبوکـار او ،رابطـۀ مثبتـی وجـود دارد .امان و
جاساد ( ،)2در تحقیقی به بررسی آمارهای سالهای مختلف،
تابآوری مشاغل خانوادگی و غیرخانوادگی در دوران رکود
اقتصادی در کشور ژاپن پرداختند .نتایج بیانگر این بود که
مشاغل خانوادگی عملکرد بهتری دارند و از ساختار مالی
مطلوبی ،نسبت به مشاغل غیرخانوادگی برخوردار هستند.
بیگس و همکاران ( ،)۴در بررسی تابآوری کسب و کار
رسمی و غیررسمی گردشگری جزایر مرجانی در پوکت تایلند
به این نتیجه رسیدند که کسب و کارهای غیررسمی در برابر
بحرانها از سطوح باالتری از تابآوری اجتماعی و مالی
برخوردار بودهاند .پال و همکاران ( ،)19عوامل مؤثر بر
تابآوری کسبوکارها را در سـه گروه کلی شامل ،دارائیها و
منابع سازمان ،رقابت پذیری پویا و یـادگیری و فرهنــگ
ســازمانی دستهبندی میکنند .محــدودیت منــابع،
بــهعنــوان یــك بازدارنــده اصلی تــابآوری
کسب و کارهای کوچـك و متوسـط در نظـر گرفتـه
میشـود ،این در حـالی اسـت کـه در برخی تحقیقات اشاره
شده که قابلیـت دسترسی به منابع ،عاملی توانمندساز و
بـالقوه بـرای تـابآوری کسـبوکارهـای کوچـك و متوسـط
اسـت ( .)2۴اشتاینر و کلیری ( ،)2۵تحقیقی دربارة
ویژگـیهـای کسـب و کارهـای روسـتایی تـابآور انجام
دادند .کدگذاری دادههای مربوطه با نرمافزار  N-Vivo،نشان
داد هشت عامـل مسـئولیتهای مالکان کسب و کارها؛
تنوعبخشی به کسب و کار؛ رویکرد ریسـكپـذیری؛
تخصـص در کسب و کار و ایجاد بازار متمایز؛ رویکرد رشد و
چشمانداز؛ موانع توسعه؛ پشتیبانی کسب و کار موجود و
همکاری و شبکهسازی ،بر تابآوری کسب و کارهای
روستایی اثرگذارنـد .همچنـین ،براساس نتایج این تحقیق،
ترکیبی از مشخصات مالکان کسبوکارهای روستایی و
ویژگیهـای کسبوکار ،میتواند به توسعۀ تابآوری
کسبوکارهـای بیـانشـده کمـك کنـد .ایاال و مانزانو (،)۵
در تحلیل طولی تأثیر تابآوری کارآفرین بر موفقیت کسب و
کار ،به این نتیجه رسیدند که تابآوری کارآفرین ،بر موفقیت
کسب و کار کمك میکند و رابطه معنیداری بین تابآوری
کارآفرینی و رشد شرکت وجود دارد .داهلز و سوسیلواتی (،)11
در بررسی تابآوری کسب و کار در زمان رشد و بحران ،به
این نتایج دست یافتند که کسب و کارهای گردشگری محلی
در طول دهه بحران که صنعت گردشگری اندونزی را
تحتتأثیر قرار میدهد ،قابلیت تابآوری قابل توجهی را نشان
میدهد؛ بهعالوه آنها بیان کردند که عدم وابستگی معیشـت
بـه یـك منبع و تعریف مجموعهای از راهبردهای معیشتی،
مهمتـرین رویکـرد کسـب و کارهـا بـرای بهبود تابآوری به
هنگام بحرانهای اقتصادی بـوده اسـت .در تحقیقی در
کامبوج تأثیرات تغییرات آب و هوایی بر تابآوری کسب و
کارهای خرد با روش مصاحبههای کیفی با مالکان این کسب
و کارها بررسی شد .نتایج بیانگر تأثیر مکان این کسب و کارها

و نوع زنجیرههای تولیدی کسب و کار بر نوع پاسخها است.
کسبوکارها در درجه اول بهجای اقدامات سیستماتیك
طوالنیمدت ،پاسخهای موقت و واکنشی را برای تابآوری
اتخاذ میکنند .از طرفی ،اصالح در زیرساختهای فیزیکی و
اطالعاتی ،توانایی کسبوکارها را برای مقابله با بالیای ناشی
از آب و هوا افزایش میدهد (.)18
جمعبندی مطالعات پیشین بیانگر این است که عوامل
مختلف مدیریتی ،اجتماعی ،نهادی ،فردی و جغرافیایی در
تابآور شدن کسبوکارهـا تأثیرگذار هستند .از طرفی تحلیل
مطالعات پیشین بیانگر این است که مفهوم تابآوری و
عملیاتیسازی شاخصهای آن در حوزههای مختلف و در
سطوح فردی ،سازمانی ،جامعه ،ملی و منطقهای بررسی شده
است .با این وجود ،مطالعات کمی متمرکز بر تابآوری
کسب و کارهای کشاورزی انجام شده و در خصوص
کسب و کارهای گلخانهای نیز ،مطالعه جامعی انجام نشده
است .بر این اساس مطالعه حاضر ،برای پر کردن این شکاف
مطالعاتی انجام شده است و تالش بر این است که یك
چارچوب مناسب برای بررسی تابآوری کسبوکارهای
گلخانهای شناسایی شود.
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رابطه (:)1
(رابطه )1

وضعبت تابآوری
خیلی ضعیف
ضعیف
متوسط
زیاد
خیلیزیاد

سطح طبقات
1/1-1/2
1/2-1/4
1/4-1/6
161-1/8
1/8-1/1

از روشهای آماری استنباطی شامل تحلیل عاملی،
آزمونهای مقایسه میانگین منوایتنی و کروسکالوالیس و
همبستگی اسپیرمن برای تحلیل دادهها استفاده شد .جهت
کاهش دادهها و شناخت ابعاد پنهان متغیرهای مؤثر بر
تابآوری کسب و کارهای گلخانهای ،از تحلیل عاملی
اکتشافی بهروش تحلیل مؤلفههای اصلی و چرخش
واریماکس استفاده شد .بهمنظور ارزیابی رابطه بین سطح
تابآوری و برخی متغیرهای مستقل دارای مقیاس رتبهای ،از
ضریب همبستگی اسپرمن استفاده شد .به این ترتیب که ابتدا
متغیرهای مستقل مورد نظر به مقیاس رتبهای تبدیل شد
سپس ضریب همبستگی اسپیرمن محاسبه شد .برای مقایسه
میزان اهمیت تابآوری در بین گروههای مختلف پاسخگویان،
ابتدا میانگین ردیفی گویههای تابآوری محاسبه شد .سپس از
طریق آزمون منوایتنی (بین گروههای دوتایی) و
کروسکالوالیس (برای گروههای چندگانه) میانگین تابآوری
کل مقایسه شد .همینطور ،از نرمافزار  SPSS16برای تحلیل
دادهها استفاده گردید.
نتایج و بحث
ویژگیهای پاسخگویان

بیشتر مالکان کسبوکارهای گلخانهای مرد و نسبتاً جوان
(میانگین حدود  41سال) و دارای سابقه فعالیت گلخانه بهطور
متوسط  11سال بودند .بیشتر مالکان واحدهای گلخانهای،
دارای تحصیالت دانشگاهی بودند .هرچند که کمتر از یك
سوم پاسخگویان ،بومی محل کسب و کار بودند ،اما همکاری
و مشارکت با تشکلها و مجامع محلی رضایتبخش بود و در
بیشتر موارد ،نصف پاسخگویان با شورای روستا ،برنامههای
عمرانی و مذهبی در همکاری نزدیك بودند .با توجه به سختی
کار گلخانه و نیاز به مدیریت تماموقت ،بیشتر پاسخگویان

پدیدههای محیطی بازدارنده توسعه کسبوکار

جدول ( ،)1اطالعات مربوط به پدیدههای محیطی
بازدارنده توسعه کسبوکار پاسخگویان را نشان میدهد .بر
اساس نتایج بهدست آمده ،مواردی مانند «نوسانات شدید در
قیمت سازهها و تجهیزات گلخانهای»« ،تغییرات سریع و
گسترده در قیمت نهادههای تولیدی» و «افزایش سرمای
بیموقع در زمستانها» باالترین رتبه را دارا است .همچنین،
نتایج نشان دادند که پاسخگویان برای مواردی مانند
«مشکالت دسترسی به نیروی کار ماهر»« ،افزایش شدت
گرما در شب و روز» و «افزایش شدت تابش خورشید»
اهمیت کمتری قائل بودند.
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کلیه گویهها به مقداری بین صفر و یك تبدیل شدند؛ سپس،
ترکیب خطی کلیه گویهها بهعنوان شاخص تابآوری کل
محاسبه و به پنج سطح به شرح زیر تقسیمبندی شد (.)1۵

فاقد شغل دوم بودند و افراد دو شغله نیز اغلب از کارکنان
بازنشسته دولت و بخش خصوصی بودند .با توجه به اعالم
صاحبان گلخانهها ،متوسط درآمد آنها در سال 12۴ ،139۴
میلیون تومان بوده است که برای فعالیت گلخانهداری در سال
مورد نظر چندان رضایتبخش نمیباشد .همینطور ،واحدهای
کوچك کسب و کار تولید قارچ نیز در بین نمونههای تحقیق
حاضر بودند .همچنین ،نزدیك به  6۴درصد پاسخگویان اعالم
کردند که به کسب و کار گلخانهای عالقه زیاد و خیلی زیاد
دارند که این سرمایه اجتماعی مناسبی برای توسعه و گسترش
این نوع فعالیتها در سطح استان است .از طرفی ،بیشتر
پاسخگویان ،مالك یك واحد کسب و کاری گلخانهای بودند.
از نظر نوع آموزش ،بیشتر از  ۴6درصد بیان کردند که در
دورههای آموزشی مرتبط با گلخانه شرکت کردهاند که
نشاندهنده تمایل به آموزش برای توسعه فعالیت است.
هرچند که در خصوص کیفیت و اثربخشی این آموزشها الزم
است تحقیقات بیشتری صورت گیرد .اغلب گلخانههای استان
در اندازه کوچك بودند ،بهطوری که متوسط اندازه زیربنای
گلخانه در بین پاسخگویان ،کمی بیشتر از  1۵11متر مربع بود
و بههمین علت نیز تعداد شاغلین گلخانه زیاد نبود و حدود 66
درصد دارای یك یا دو نیروی شاغل بودند و از بین اینها
نزدیك یك سوم نیروی کار خانوادگی استفاده میکنند .تولید
سبزی ،گیاهان آپارتمانی ،گلهای شاخه بریده ،قارچ و میوه،
عمدهترین محصوالت گلخانهای در بین پاسخگویان مورد
مطالعه بود .محل تأمین آب ،بیشتر چاه اختصاصی بود؛ هرچند
که استفاده از آب چشمه و شبکه آب شهری و روستایی نیز
رایج بود .گلخانه با سقف پالستیکی ،سیستم کشت خاکی،
سیستم آبیاری قطرهای ،سیستم گرمایش بخاری و سیستم
سرمایش طبیعی در بین بیشتر پاسخگویان مرسوم بود .بیشتر
پاسخگویان از بازارهای محلی ،نهادههای خود را تأمین
میکردند ضمن اینکه بیشتر محصوالت نیز در همین بازارها
محلی و از طریق داللها و واسطهها به فروش میرسد.
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جدول  -1پدیدههای محیطی بازدارنده توسعه کسب وکار

Table 1. Environmental phenomena restraining business development

تحلیل عاملی عوامل مؤثر بر تابآوری کسب و کارهای
گلخانهای

برای انجام تحلیل عاملی ابتدا مقدار  KMOو بارتلت
محاسبه شد که بهترتیب برابر با  1/8۴1و ( ۵43۴/3۴سطح
معنیداری  )1/11بهدست آمد .این اطالعات ،بیانگر
مناسببودن همبستگی متغیرهای وارد شده برای تحلیل
عاملی میباشد .عاملهای استخراج شده ،مقدار ویژه ،درصد
واریانس و بار عاملی هر متغیر به شرح جدول ( )2است.
مشاهده میشود که عامل اول با مقدار ویژه  6/14تبیینکننده
 23/22درصد واریانس کل میباشد .عاملهای دوم تا چهارم
نیز بهترتیب  13/18 ،19/6۴و  11/3۴درصد کل واریانس را

ضریب تغییرات
1/293
1/491
1/۵4۴
1/2۴3
1/32۴
1/21۴
1/194
1/3۴3
1/426
1/281
1/2۵6
1/344
1/613

تبیین میکنند .این چهار عامل بیشتر از نیمی از واریانس را
توضیح میدهند .عامل بعدی یعنی عامل پنجم 11/13 ،درصد
واریانس را تبیین میکنند .بهطور کلی پنج عامل فوق ،در
مجموع  ۴6/4۴درصد کل واریانس را تبیین مینمایند .پنج
عامل استخراج شده بهترتیب توان تصمیمگیری و
برنامهریزی ،امید به آینده ،حمایتهای نهادی ،امنیت شغلی و
فرصتطلبی و رقابتپذیری نامگذاری شدند .الزم به یادآوری
است که برای دو گویهی ،وجود نیروی کار ماهر و شناخت
بازار مصرف برای محصول خود ،در هیچکدام از عاملها بار
عاملی معنیداری بهدست نیامد که در نهایت از فرآیند تحلیل
خارج شدند.

جدول  -2متغیرهای مربوط به عوامل استخراج شده ،بار عاملی آنها در ماتریس چرخشیافته

Table 2. The variables related to the extracted factors, their factor load in the rotated matrix

نام عامل

توان تصمیمگیری و
برنامهریزی (مقدار ویژه ،6/14
درصد واریانس)%23/22 :

امید به آینده (مقدار ویژه ،۵/11
درصد واریانس)%19/6۴ :

حمایتهای نهادی (مقدار ویژه
 ،3/41درصد واریانس:
)%13/18

امنیت شغلی (مقدار ویژه ،2/۴1
درصد واریانس)%11/3۴ :

فرصتطلبی و رقابتپذیری
(مقدار ویژه  ،2/63درصد
واریانس)%11/13 :
مأخذ :یافتههای تحقیق

متغیرها
توانایی تحلیل وضعیت موجود ،ارزیابی فعالیتهای جایگزین و تصمیمگیری برای حل مشکالت در شرایط کمبود و بروز اتفاقات
ناخواسته را دارم.
در مواقع بالیایی طبیعی (سرما و یخبندان و طوفان و تگرگ) ،امکان واکنش فوری و خالقانه برای جهت تأمین منابع مورد نیاز
تداوم فعالیت برای کسب وکار من فراهم است
برای مقابله با سوانح و بالیا (سرما و یخبندان و طوفان و تگرگ) برنامهریزی کردهام.
برای تقویت کسبوکار خود وحفظ سودآوری آن برنامه بلندمدت دارم
در مورد آنچه که برای کسبوکار من اتفاق میافتد احساس کنترل دارم
مهارتها و توانایی کافی برای کنترل پیامدهای ناشی از سوانح و بالیای طبیعی را دارم.
کسب وکار من میتواند بر بیشتر چالشهای پیشروی خود مقابله کند
آینده کسب وکارهای گلخانهای مطمئن و دلگرم کننده است
برای تولیدات گلخانهای همواره مشتریان مطمئن و در دسترس وجود دارد.
در این منطقه محصوالت گلخانهای همواره مورد استقبال مردم قرار میگیرد.
کسب و کار من راهکارهایی را برای رفع نیازها در شرایط بروز مشکالت اقتصادی ،آب و هوایی ،اقلیمی دارد.
شبکهای از روابط قوی با مشتریان برای فروش به موقع محصوالت در دسترس دارم.
صرفنظر از کمبودهای مختلف ،فعالیت در زمینه گلخانه را ادامه خواهم داد.
کمك سازمانهای دولتی سبب افزایش تابآوری کسب و کارهای گلخانهای خواهد شد
ازطریق عضویت درگروهها و انجمنهای فعاالن گلخانه ،من توانستهام برخی از مشکالت تولید و فروش راکاهش دهم.
من سعی میکنم مشکالت خود را با کار بیشتر با سایر کشاورزان،کاهش دهم.
تسهیالت بانکی متنوع ،کمبهره و بالعوض برای گسترش گلخانه و همچنین برای مقابله با شرایط غیرمترقبه به اندازه کافی در
دسترس است.
من منابع درآمدی مختلفی دارم که هنگام افت تولیدات گلخانهای از آن برای معیشت خود استفاده میکنم.
برای من بهغیر از اشتغال کنونی گزینههای زیاد وجود دارد.
گزینه های شغلی زیادی برای من وجود دارد.
برای من خیلی سخت است که کاری متفاوت از شغل فعلی را انجام دهم.
من همیشه بهدنبال نوآوری و ایدههای نو جهت افزایش تولید و کسب سهم بیشتر از بازار هستم
بهدنبال سرمایهگذاری برای گسترش سطح فعالیت و تولید محصوالت متنوع هستم.
شناخت صحیحی از موقعیت کسب و کارم در مقابله با رقبا دارم
مهارت و دانش کافی برای مدیریت یك واحد گلخانه را دارم.
من عالقهمند به یادگیری مهارتهای جدید در زمینه فعالیتهای متنوع گلخانهداری صنعت هستم.

بارعاملی
1/844
1/916
1/916
1/881
1/921
1/932
1/898
1/919
1/864
1/۴۵۵
1/921
1/91۴
1/884
1/81۵
1/862
1/۵94
1/814
1/8۵8
1/۴82
1/۴۵4
1/831
1/8۵1
1/81۴
1/811
1/81۵
1/666
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گویهها
باراندگیهای شدید و موقتی در منطقه
افزایش شدت تابش خورشید
افزایش شدت گرما در شب و روز
افزایش سرماهای بیموقع در زمستانها
افزایش طوفان و بادهای موسومی در سالهای اخیر
تغییرات سریع و گسترده در قیمت نهادههای تولیدی
نوسانات شدید در قیمت سازهها و تجهیزات گلخانهای
تغییرات در قیمت فروش محصوالت تولیدی
افزایش رقابت در در تولید و فروش محصوالت گلخانهای
مشکالت اخذ مجوز از ارگانهای مختلف دولتی
کمبود اعتبار و مشکالت اخذ آن از منابع دولتی
ورود تکنولوژی جدید و مشکالت خرید آنها
مشکالت دسترسی به نیروی کار ماهر
مأخذ :یافتههای تحقیق

میانگین
3/99
2/۵9
2/۴1
4/16
3/۵4
4/26
4/34
3/۵2
3/1۴
3/98
4/12
3/91
2/48

انحراف معیار
1/1۴
1/2۴
1/48
1/14
1/16
1/93
1/84
1/31
1/31
1/12
1/16
1/3۵
1/۵2

رتبه
6
11
12
3
۴
2
1
9
11
۵
4
8
13
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سطحبندی تابآوری:

در ادامه با استفاده از این  26گویه نمره ترکیبی تابآوری
بهدست آمد و با استفاده فرمول ارائه شده در روش تحقیق به
مقدار عددی به صفر و یك تبدیل شد .همانطور که نتایج
جدول ( )3نشان میدهد ،تابآوری در بین  8/1درصد

پاسخگویان در سطح خیلی ضعیف 24/9 ،درصد پاسخگویان
در سطح ضعیف 26/۴ ،درصد متوسط 34/8 ،درصد زیاد و ۵/4
درصد خیلیزیاد است که این نتایج بیانگر سطح مناسب
تابآوری در بین پاسخگویان است.

وضعیت تابآوری
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
مأخذ :یافتههای تحقیق

سطح طبقات
1/2-1
1/1-2/4
1/1-4/6
1/1-6/8
1/1-8/1

آزمونهای مقایسهای:

جدول ( ،)4نتایج آزمون منوایتنی را نشان میدهد.
مشاهده میشود که سطح تابآوری با توجه به متغیرهای
تأهل ،شغل دوم (شغل اول فعالیت گلخانه و شغل دوم مشاغل
دیگر) ،دوره آموزشی ،قصد توسعه (منظور قصد افزایش
مقیاس گلخانه در آینده است) ،نیروی کار خانوادگی ،نوع

فراوانی
18
۵۵
۵9
۴۴
12

سقف و سیستم کاشت تفاوت معنیداری ندارد .در این بین،
سطح تابآوری با توجه به طبقات متغیرهای جنسیت و
بومیبودن ،تفاوت معنیداری دارد ( .)p<1/1۵با توجه به
میانگین رتبهای محاسبه شده ،مشاهده میشود که سطح
تابآوری کل در بین پاسخگویان مرد و افراد غیربومی بیشتر
است.

جدول  -4مقایسه مؤلفههای تابآوری در بین گروههای مختلف پاسخگویان (آزمون منوایتنی)
متغیرها
جنسیت
تأهل
بومیبودن
شغل دوم
دوره آموزشی
قصد توسعه گلخانه
نیروی کار خانوادگی
نوع سقف
سیستم کاشت

)Table 4. Comparison of resilience components among respondents (Mann-Whitney test
معنیداری
مفدار Z
مقدار U
میانگین رتیهای
فراوانی
گروه پاسخگویان
11۴/۴1
193
مرد
1/144
-2/114
216۵/۵
133/۴3
28
زن
111/9۵
1۵8
مجرد
1/۴26
-1/3۵1
4826/۵
118/61
63
متأهل
12۴/28
6۴
بله
1/113
-2/49۴
4168/۵
113/92
1۵4
خیر
111/14
134
بله
1/1991
-1/111
۵824/1
111/94
8۴
خیر
119/33
169
بله
1/483
-1/۴11
4111/۵
116/43
۵2
خیر
99/19
۵2
بله
1/128
-1/۵23
3۴81/1
114/63
169
خیر
116/9۵
۴3
بله
1/۵18
-1/661
۵116/۵
113/11
148
خیر
11/93
9
شیشهای
1/391
-1/8۵۴
۴93/1
111/۴6
212
پالستیکی
3
3
خاکی
1/614
-1/۵1۵
2۴1/۵1
218
218
هیدروپونیك

مأخذ :یافتههای تحقیق

جدول ( ،)۵نتایج آزمون کروسکالوالیس برای مقایسه
سطح تابآوری کل در بین گروههای مختلف پاسخگویان را
نشان میدهد .مشاهده میشود که سطح تابآوری با توجه به
متغیرهای نوع مالکیت گلخانه ،عالقه ،نوع کشت ،محل تأمین
آب ،سیستم سرمایش گلخانه ،سیستم گرمایشی گلخانه ،روش
جلوگیری از شدت تابش ،روش آبیاری ،محل عرضه محصول،

نحوه فروش ،تفاوت معنیداری ندارد .در این بین سطح
تابآوری با توجه به طبقات متغیر بازار تأمین نهاده ،تفاوت
معنیداری دارد ( .)p<1/1۵با توجه به میانگین رتبهای
محاسبه شده ،مشاهده میشود که سطح تابآوری کل در بین
پاسخگویانی که نهاده خود را در بازارهای محلی تأمین
میکنند ،بیشتر است.
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جدول  -3سطحبندی تابآوری

Table 3. Categorizing of resilience
درصد تجمعی
درصد
8/1
8/1
33
24/9
۵9/۴
26/۴
94/6
34/8
111
۵/4
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تابستان 1011
بهار وو تابستان
 //15بهار
شماره 15
هشتم //شماره
سال هشتم
کشاورزی /سال
کارآفرینی دردر کشاورزی/
راهبردهای کارآفرینی
راهبردهای

جدول  -۵مقایسه مؤلفههای مؤثر بر تابآوری در بین پاسخگویان (آزمون کروسکالوالیس)
متغیرها
نوع مالکیت
گلخانه
عالقه
نوع کشت
محل تأمین سیستم گرمایشی
گلخانه
آب
روش
سیستم
جلوگیری از
روش ابیاری
سرمایش
شدت تابش
گلخانه
نور
بازار تأمین محل عرضه
نحوه فروش
محصول
نهاده

تحلیل همبستگی:
نتایج تحلیل همبستگی در جدول ( )6نشان داده شده است.

نتایج بیانگر این است که بین متغیر تابآوری و متغیرهای مستقل
ارائه شده در جدول ،همبستگی معنیداری وجود ندارد.

جدول  -6نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن بین تابآوری و برخی متغیرهای مستقل

Table 6. Results of Spearman correlation coefficient between resilience and some independent variables
معنیداری
مقدار ضریب
متغیرها
1/1۵۵
1/419
مالك تعداد واحد گلخانهای
**1/119
1/899
سن
-1/128
1/1۵8
تعداد اعضای خانواده
*1/133
1/629
میزان تحصیالت
1/1۵6
1/416
سطح درآمد ساالنه
-1/189
1/18۴
سابقه گلخانه
-1/181
1/23۴
زیر بنا
**1/111
1/884
افراد شاغل در گلخانه
* :معنیداری در سطح  1/1۵و ** :معنیداری در سطح 1/11
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)Table 5. Comparison of resilience components among respondents (Kruskal Walis test
معنیداری
مفدار کایاسکوئر
میانگین رتبهای
فراوانی
گروه پاسخگویان
111/14
111
شخصی
9۵/31
11
اجارهای
1/841
1/836
112/3۴
89
خانوادگی
116/81
21
سایر
۵1/۴8
9
بسیار کم
128/61
18
کم
1/1۵۴
9/164
112/18
44
متوسط
113/16
۴1
زیاد
111/۴9
۴9
خیلی زیاد
111/36
۴1
سبزی
119/21
۵
میوه
1/۵64
2/966
9۴/38
4۵
قارچ
114/21
46
گلهای شاخه بریده
118/39
۵4
گیاهان آپارتمانی
11۵/۵4
86
چشمه
1/224
2/994
111/9۴
111
چاه
23/91
24
شبکه آب شهری
114/۵2
26
گرمایش طبیعی
13۵/61
9
کوره دمنده
1/۴۵4
1/912
113/9۴
۵3
هیتر جت
118/32
9۴
بخاری
112/36
36
شوفاژ
119/12
121
سرمایش طبیعی
1/32۵
1/8۵1
114/12
84
فن و پد
119/48
16
سیستم مهپاش
119/۴2
119
استفاده از سیستم سایهانداز
1/۴91
1/469
114/41
84
هیچکدام
11۵/۴9
28
پاشیدن مواد کدرکننده
111/1۴
134
قطرهای
113/81
61
سطحی
1/61
1/8۴
114/۵6
24
مه پاشی
63/۵1
3
سایر موارد
118/۴1
11۴
بازارهای محلی
1/136
6/68
116/33
84
بازارهای ملی
۴۴/22
21
بازارهای بینالمللی
11۵/11
112
بازارهای محلی
1/39۴
1/846
11۴/۴6
84
بازارهای ملی
112/23
3۵
بازارهای بینالمللی
112/۴۵
11
فروش به تعاونی
1/۴81
1/494
111/1۵
169
فروش به داللها و واسطهها
116/38
42
فروش مستقیم به مصرفکننده
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نتیجهگیری و پیشنهادها

Downloaded from jea.sanru.ac.ir at 12:47 +0330 on Sunday November 28th 2021

در این تحقیق ،بررسی عوامل مؤثر بر تابآوری
کسب و کارهای گلخانه مورد بررسی قرار گرفت .در این راستا
با انجام تحلیل عاملی ،پنج عامل با نامهای توان تصمیمگیری و
برنامهریزی ،امید به آینده ،حمایتهای نهادی ،امنیت شغلی و
فرصتطلبی و رقابتپذیری شناسایی شد .وجود عوامل مشابهی
در تحقیقات ابراهیمی و همکاران ( ،)12ورمزیاری و ایمانی ()28
و چیتسازان و همکاران ( )8نیز گزارش شده است.
در این راستا ابراهیمی و همکاران ( ،)12عامل مدیریت با
زیرمعیار نگرش به تغییر را ،از مهمترین عوامل مؤثر بر تابآوری
سازمانی در صنایع کوچك و متوسط ارزیابی کردند .ورمزیاری و
ایمانی ( ،)28نیز در تحقیق خود عاملهای مشابهی را گزارش
کردند .چیتسازان و همکاران ( ،)8داراییها و منابع و
رقابتپذیری پویای سازمان را از عوامل تأثیرگذار بر ظرفیت
تابآوری کسبوکارها ارزیابی کردند.
در کسب و کارهای گلخانهای توان تصمیمگیری و
برنامهریزی ،یك مهارت مدیریتی است که اغلب در طی زمان
کسب میشود و بهبود مییابد .امید به آینده ،یك عامل انگیزشی
است که کمك میکند افراد با امید حفظ کسب و کار خود با
تنشها و شوکهای محیطی مقابله کنند .همچنین ،حمایتهای
نهادی بهنحوی ،به کمك سازمانهای دولتی ارتباط دارد و نقش
مهمی در افزایش تابآوری دارد .امنیت شغلی نیز بهنحوی به
گزینههای شغل دوم و منابع درآمدی متنوع اشاره دارد که باعث
میشود افراد سرمایه کافی برای حفاظت از معیشت خود را در
صورت تهدید فعالیت کسبوکار گلخانهای داشته باشند.
فرصتطلبی و رقابتپذیری نیز ،از جمله ویژگیهای کارآفرینانه
افراد است و در راستای افزایش تابآوری نقش مثبت دارد.
عوامل استخراج در این تحقیق اغلب به رویکرد تکاملی
تابآوری اشاره دارد و برای مدیریت چالشهای ناشی از عوامل
متغیر درونی و بیرونی راهگشا هستند .این عوامل ،چارچوبی
کلیدی فراهم میکند که میتواند نقش عوامل درونی مانند
مهارتهای مدیریتی و کارآفرینانه با عوامل بیرونی مانند
حمایتهای نهادی و امنیت شغلی را در بهبود تابآوری تلفیق
کند تا در سیاستگذاری ارتقای تابآوری مورد استفاده قرار گیرد.
نتایج آزمون منوایتنی نشان داد که سطح تابآوری در بین
پاسخگویان مرد و افراد غیربومی بیشتر است .معموالً افراد
غیربومی تنوع درآمدی و ارتباطات بیشتری برای بهرهگیری از
وام و تسهیالت دولتی دارند که به آنها در بهبود تابآوری کمك
میکند .همچنین ،مالکان مرد امکانات و توانایی بیشتری برای
حفاظت از تابآوری در برابر تغییرات محیطی دارند .نتایج آزمون
کروسکالوالیس نشان داد که سطح تابآوری کل در بین
پاسخگویانی که نهاده خود را در بازارهای محلی تأمین میکنند،
بیشتر است .افرادی که وابستگی بیشتر به بازارهای بینالمللی
دارند اغلب بهعلت افزایش نرخ ارز و شرایط تحریم دچار
مشکالت زیادی شدهاند.

از طرف ،اطالعات مربوط به پدیدههای اقلیمی و غیراقلیمی
بازدارنده توسعهی کسب و کار نشان داد که مواردی مانند
«نوسانات شدید در قیمت سازهها و تجهیزات گلخانهای»،
«تغییرات سریع و گسترده در قیمت نهادههای تولیدی» و
«افزایش سرماهای بیموقع در زمستانها» اهمیت زیادی دارند.
دو مورد اول مرتبط با شرایط متغیر بازار است ،در حالیکه مورد
سوم یك پدیده اقلیمی است که در این استان رو به افزایش
است .هرچند تابآوری جوامع در مقابل تغییرات اقلیمی زیاد مورد
توجه بود اما ،محیط کسبوکار و تغییرات آن است که قابلیت
آسیب به کسبوکارها را دارد .بنابراین ،عوامل مؤثر بر تابآوری
کسب و کار که در این تحقیق شناسایی شد باید بهنحوی تقویت
شود که این عوامل آسیبزا به حداقل برساند.
در مـورد محدودیتهای پژوهش باید گفت ،در این تحقیق
عوامل آسیبپذیری با استفاده از نظرسنجی کیفی شناسایی شد،
در حالیکه الزم است شاخصهای کمی تابآوری و ظرفیت
سازگاری متناسب با کسبوکارهای گلخانهای تدوین و برای
سنجش در بین گلخانهداران استفاده شود .با توجه به یافتهها
پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
 نتیجه حاصل از عوامل شناسایی شده در این تحقیق میتواند،منجر به تهیه الگویی گردد که عالوه بر تبیین مجموعهای از
مهمترین مقوالت تأثیرگذار بر تابآوری ،از طریق ارائه طرحها و
برنامههای مختلف ،امکان ایجاد تابآوری را فراهم نموده و
الگویی منطقی برای برنامهریزان بخش کشاورزی در راستای
ارتقای تابآوری بومشناسانه در کسبوکارهای کشاورزی شود.
شش عامل پیشنهادی در این تحقیق ،راهنمایی برای مسئوالن،
بهمنظور طراحی برنامههای توانمندساز در راستای دستیابی به
کسب و کارهای تابآور کشاورزی است.
 با توجه به ارتباط جنسیت مالکان کسبوکار و میـزانتـابآوری ،الزم است توجه بیشتری به کارآفرینان زن فعال در
کسب و کار گلخانهای صورت گیرد ،تا موقع بحران بتوانند زودتر
قابلیتهای تولیدی خود را بازیابی کنند.
 عوامل تابآوری کسبوکار باید بهطور همزمان تقویت و ارتقاءیابد؛ هر گونه ارتقاء ناموزون یك عامل و کمتوجهی به عامل
دیگر ،منجر به دستیابی به سطح باالتر تابآوری نخواهد شد؛
بنابراین ،هم جنبههای فردی که به مالکان مربوط است مانند
توان مدیریت ،امید به آینده و قابلیتهای کارآفرینانه باید از
طریق برنامههای آموزشی و ترویجی بهبود یابد و هم ،شرایط و
عوامل بیرونی مانند حمایت نهادی و امنیت شغلی و قابلیت
رقابتپذیری باید از طریق تسهیل دسترسی به منابع و امکانات
مالی و زیربنایی در موقع بحران ارتقاء یابد.
 در راستای تحقق اهداف پیشین ،کمپین ایجاد کسبوکارهایتابآور تأسیس شود و رهنمود و کمك الزم به مالکان
کسب و کار ،مدیران و تصمیمگیران کشاورزی ،با توجه به وضع
موجود کسبوکارها و بر اساس معیارهای آیندهنگری ،فراهم
گردد.
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Abstract
Considering the developing trend of starting-up greenhouse businesses in Golestan province,
it is very important to study the effective factors of resilience in these businesses. The purpose
of this study is to identify the factors affecting the resilience of greenhouse businesses in
Golestan province. In this regard, a survey research method was used to collect the required
information. The target population includes all 542 of greenhouse owners in Golestan Province.
The samples were selected by multi-stage cluster sampling method from 7 Counties, and the
information was collected through 221 questionnaires. The validity of the questionnaire was
evaluated and confirmed based on the opinion of experts and its reliability was calculated by
Cronbach's alpha. Exploratory factor analysis method was used to identify the factors affecting
the resilience of greenhouse businesses. The results showed that the five factors titled decisionmaking and planning ability, hope for the future, institutional supports, job security and
opportunism and competitiveness explain 76.47% of the total variance of the factors affecting
the resilience of greenhouse businesses. The results of compare mean tests (Mann-Whitney and
Kruskal-Wallis) showed that the level of resilience is higher among male respondents, nonnatives and respondents who depend on local market to purchase inputs. Overall, the extracted
factors in this study provide a key framework that can combine the role of internal factors such
as managerial and entrepreneurial skills with external factors such as institutional support and
job security in improving resilience to be used in policy making of business resilience
promotion.
Keywords: Business, Entrepreneurship, Golestan Province, Greenhouse, Resilience

