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 دهیچک

 ۀتوسع کنار در یاقتصاد ۀتوسع ،ییروستا داریپا ۀتوسع یها هینظر مهم اریبس ابعاد از یکی

 در یمهم اریبس نقش ،ییروستا جوامع در یگردشگر ان،یم نیا در .است کیاکولوژ و یاجتماع

 به توجه روستاها، در یگردشگر ۀتوسع عوامل نیتر مهم از یکی .دارد ها آن یاقتصاد ۀتوسع

 بهبود اشتغال، جادیا با ،یگردشگر ینیکارآفر که صورت نیبد .است یگردشگر ینیکارآفر

 یاقتصاد رشد در یمهم نقش منابع، از نهیبه یبردار بهره و درآمد مناسب عیتوز ،یزندگ تیفیک

 رونیب از القا با تنها ،ییروستا اقتصاد یساز    متنوع .دردا ییروستا ۀتوسع در جهیدرنت و روستاها

 را بالفعل و بالقوه منابع و ها فرصت خود دیبا ییروستا یها طیمح نانیکارآفر .شود ینم محقق

 ارمغان به ییروستا طیمح یبرا را اقتصاد و اشتغال تنوع ها آن از نهیبه استفادة با و بشناسند

 ییروستا یگردشگر بحث در ینیکارآفر ۀتوسع یابیارز هدف با مطالعه نیا ،رو نیا از .اورندیب

 در آمل شهرستان جانیالر بخش یروستاها شامل مطالعه مورد ةمحدود .است گرفته انجام

 شامل مطالعه، مورد ۀجامع .است یلیتحل -یفیتوص ،قیقحت روش .است مازندران استان

 عنوان    به نفر 80 ها    آن انیم از که است منطقه یگردشگر یها تیفعال در کنندگان مشارکت

 یها رساختیز به یدسترس یها شاخص ،جینتا مطابق .شدند انتخاب یتصادف صورت به نمونه

 مطالعه مورد یروستاها در ییباال تیمطلوب ،نفس اعتمادبه زانیم و یاجتماع یفضا ،یکیزیف

 به یدسترس دانش، و مهارت ات،یتجرب و مشاوره آموزش، به یدسترس یها شاخص اما د،ندار

 یمناسب تیوضع در ،داتیتول یابیبازار و فروش د،یتول ،ینگر ندهیآ ت،یخالق و ینوآور ه،یسرما

 .ستندین

 

   .ییروستا یگردشگر ،ینیکارآفر ۀتوسع ،ییروستا ۀتوسع جان،یالر بخش :یدیکل یها    واژه
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 مقدمه

 و گردشگر میلیون 20 حضور تحقق .شود یم یاد جوامع در توسعه عوامل نیتر مهم از یکی عنوان به گردشگری از

 تمامی از استفاده به منوط ،1404 ایران افق و ساله 20 انداز چشم مطابق بخش این نفری میلیون 5/6 حدود ییزا اشتغال

 از خاصی شکل عنوان به روستایی گردشگری .است روستایی نواحی در جمله از ،کشور گردشگری یها جاذبه و ها جنبه

 نیز و محلی جوامع اقتصادی و فرهنگی اجتماعی، مسائل و نیازها ،ها یژگیو به توجه با که یدرصورت ،گردشگری

 نواحی اقتصادی مشکالت از یا عمده بخش است قادر شود، ساماندهی و یزیر برنامه یدرست به گردشگران یها هخواست

 ،کارآفرینی و گردشگری دقیق و مناسب تلفیق .(3 :1389 ان،ی)غن سازد برطرف را فقر و بیکاری مانند کشور روستایی

 و تیریمد دانش در امروزه .شود    می روستایی یگردشگر داریپا توسعۀ موجب روستاییان، نیازهای به ییپاسخگو ضمن

 مناسب بستر جادیا و ینیکارآفر تیتقو .شود یم نانیکارآفر و ینیکارآفر به یخاص توجه ،مختلف یکشورها در تصاداق

 یۀانیب براساس .رود    می شمار    به توسعه درحال یکشورها ژهیو به کشورها یاقتصاد شرفتیپ هایابزار از ،آن توسعۀ یبرا

 هر در .دارد وجود یسازمان و یمل ینیکارآفر تیفعال سطح و یمل اقتصاد رشد انیم یادیز یهمبستگ ،ینیکارآفر یجهان

 اینکه همه از تر مهم یابد. افزایش ها آن یها ییتوانا که شود تالش دیبا و دارند وجود بالقوه صورت به نانیکارآفر ،یکشور

 یدیکل ینقش نانیکارآفر .(15 :1387 ،یلیوک و فری)خن کنند وجود ابراز نانیکارآفر که دهند اجازه باید موجود یساختارها

 در و توسعه درحال یکشورها توسعۀ عیتسر در یاصل عناصر عنوان به آنان .دارند یاجتماع تحوالت و یاقتصاد توسعۀ در

 روند در نانیکارآفر ۀژیو گاهیجا و نقش لیدل    به .اند بوده توجه مورد یصنعت یکشورها توسعۀ استمرار و اتیح دیتجد

 و امکانات حداکثر با کنند یم تالش توسعه درحال و یافته توسعه یکشورها در ها دولت از یاریبس ،یاقتصاد رشد و توسعه

 آموزش به ،هستند ینیکارآفر توانایی یدارا که را جامعه از یشتریب هرچه تعداد ،یپژوهش یدستاوردها از یبردار بهره

 که است یفرایند ینیکارآفر .(12 :1387 پور،    یلطفعل و ی)قوام کنند تیهدا و قیتشو نانهیکارآفر یها تیفعال و ینیکارآفر

 جو و بستر جادیا لزوم ،سبب نیهم به .کند یم فایا یجهان یاقتصاد یحت و یمل توسعۀ و رشد تداوم، در یاتیح ینقش

 ،نانیکارآفر و ینیکارآفر از یعلم و یقاتیتحق ،یفرهنگ ،یمعنو ،یماد از اعم یمنطق یها تیحما درجهت مناسب

 نیتر مهم از را آن ،تیریمد دانشمندان که است یحد به ینیکارآفر تیاهم .دشو یم احساس ما کشور در شیازپ شیب

 هنر و تفکر از افراد آن در که یطیمح ،نیبنابرا ؛آورند یم شمار    به حاضر عصر در یسازمان یها ینوآور و تحول عوامل

 مشکالت از یکی ،اخیر یها سال در .(12 :2008 ،کاظمی) داشت خواهد متنوع و ایپو یاقتصاد باشند، برخوردار ینیکارآفر

 اقتصادی مسائل نتیجۀ خود امر این است. شهری نواحی به روستاییان مهاجرت و روستاها یماندگ عقب ما کشور اساسی

 ،بیکاری زندگی، کیفیت کاهش ،ینینش هیحاش مانند زیادی بسیار مشکالت که است اشتغال به دسترسی خصوص    هب

 روستایی، نواحی در مختلف یها برنامه اجرای از اصلی هدف .است داشته همراه به شهرها در ...و جنایت و جرم افزایش

 شغلی یها فرصت افزایش و ایجاد بیکاری، کاهش نیز توسعه کالن اهداف از یکی و است روستایی توسعۀ به رسیدن

 از .روستاهاست در کار بازار یا کار نیروی تقاضای و عرضه نابرابری ۀنتیج شغلی، یها فرصت کمبود و بیکاری .است

 رضوانی،) درصد 4/23 در حد) آن شاغالن کاهش نیز و روستایی نواحی در کشاورزی بخش رشد کاهش دیگر، سوی

 کشور روستاهای در را اقتصادی رشدتا  نیست قادر ییتنها به کشاورزی توسعۀ آینده، در دهد یم نشان ((22 :1383

 رسد یم نظر    به ضروری کشاورزی بخش کنار در ها بخش سایر به توجه بنابراین، ؛سازد کن شهیر را فقر و دنک تضمین

 و فعال نقش و است یافته شورهاک اقتصاد در یخاص گاهیجا یگردشگر صنعت ،حاضر درحال .(3 :1388 سیانی، )قاسمی

  .کند یم فایا توسعه    درحال یشورهاک در ویژه    به یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد ساختار یارتقا در یمؤثر

 به ،ینیماش یزندگ و یشهر یاهویپره یزندگ از فرار یبرا هک اند شده بدل ییها انسان تردد انونک به روستاها امروزه
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 گذاشته توسعه    روبه ییروستا یگردشگر ،ییروستا طیمح یازهاین و تقاضا دامنۀ به توجه با بنابراین، ؛کنند یم سفر روستاها

 درآمد افزایش موجب ،گردشگری ۀحوز در کارآفرینی ،اساس    براین .شود یم افزوده آن جاذبۀ و تیاهم بر روز روزبه و است

 در گردشگری مثبت آثار بارز نمود ،درحقیقت .شود    می روستایی توسعۀ و مهاجرت از جلوگیری وستاها،ر در اشتغال و

 گردشگری آن در ،اخیر یها سال در که مناطقی از .کرد مشاهده کارآفرینی و وکارها کسب افزایش در توان یم را روستاها

 به جهوت با بخش این .است مازندران استان در آمل شهرستان الریجان بخش است، کرده پیدا بسیاری گسترش روستایی

 یها جاذبه داشتن و هراز وآمد رفتپر مسیر در قرارگرفتن نیز و ...و البرز مازندران، تهران، مانند جمعیتی مراکز به نزدیکی

 توسعۀ وضعیت سنجش دنبال    به تحقیق این در ،رو نیا از .است شده گردشگران از بسیاری مقصد فراوان، طبیعی

 .میهست الریجان بخش روستاهای در کارآفرینی

 

 ینظر یمبان

 یارتقا در یمؤثر و فعال نقش و است ردهک دایپ شورهاک اقتصاد در یخاص گاهیجا یگردشگر صنعت ،حاضر درحال

 مبادالت حجم ،دیگر عبارت    به .کند یم فایا توسعه    درحال یشورهاک در ویژه    به یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد ساختار

 ترکیه، مانند شورهاک یبرخ در و دشو یم آغاز یگردشگر انیجر با ها    آن درصد 20 از شیب هک است آن یایگو یالملل نیب

 از ،یگردشگر گسترش و رشد .هاست آن یمل اقتصاد روزافزون تیتقو درجهت عمده منابع از یکی آن، از یناش یدرآمدها

 در تنوع درآمد، سطح افزایش .است افتهی ادامه دیجد قرن در سرعت با هک است ستمیب قرن اواخر مهم یها دهیپد جمله

 و )خانی ابدی توسعه و گسترش یگردشگر هک کند یم جابیا یزندگ میمفاه به دیجد نگرش و راتییتغ فراغت، امیا

 :1384 ،ییصفا و )رضوانی یافت گسترش بعد به 1950 ۀده از مشخص طور به روستایی گردشگری .(52 :1388 ران،دیگ

 ادی روستایی نواحی اجتماعی و اقتصادی توسعۀ و بازسازی برای کارآمد کاتالیزوری عنوان به روستایی گردشگری از .(112

 روستایی نواحی اجتماعی و اقتصادی یها چالش رفع برای اروپا سراسر در ،اخیر یها سال طی که یطور به است؛ شده

 گرفته قرار توجه کانون در گردشگری ،اند شده رو روبه سنتی کشاورزی یها تیفعال کاهش با که روستاهایی یا یا هیحاش

 ،یالممالک یمستوف) شود یم منجر اشتغال ایجاد و درآمد افزایش به ،روستایی گردشگری .(233 :2002 شارپلی،) است

 ۀواژ .است اشتغال ایجاد و کارآفرینی روستاها، توسعۀ و روستاییان درآمد افزایش در عامل نیتر مهم .(451 :1376

 که است یکس نیکارآفر .داللت دارد یکار تعهدکردن مفهومبر  که است Entreprendre یفرانسو ۀشیر از 1ینیکارآفر

 ،کوراتکو و هودگتس) ردیبپذ است، سکیر با همراه که را یدیجد وکار کسب تیریمد و یسازمانده تا کند یم تعهد

 ،یشناس مردم ،یشناس روان اقتصاد، مانند یمختلف یها رشته که است یا رشته انیم یموضوع ینیکارآفر .(51 :2005

 بر که بود یکس نیاول یس ستیبات ژان .(2 :1381 ،یمی)مق اند داشته یاساس نقش آن تکامل در تیریمد و یشناس جامعه

 .(46 :1385 ،یمیمق و )احمدپور کرد دیتأک یور بهره اصول براساس یاقتصاد منابع جیبس در نانیکارآفر یاتیح نقش

 ،است دیجد خدمات و محصوالت دیتول و ینوآور اختراع، نیب اتصال ۀحلق تنها نه ،یعلم ۀرشت کی عنوان به ینیکارآفر

 وجود بر    یمبن یمکمح شواهد .(25 :2005 ،برنت و دوبرو) کند یم عمل زین یاقتصاد توسعۀ و رشد موتور عنوان به بلکه

 فرایند ،ینیکارآفر یطرف از .(240 :2007 ،چودهوری) دارد وجود فقر اهشک و یاقتصاد رشد ،ینیارآفرک نیب علی ۀرابط

 سطح از ،آن یها برنامه یاجرا و است یپرورش و یآموزش نظام در یزیر برنامه مستلزم و یپرورش و یآموزش بلندمدت

 از استفاده با افراد تا شود یم سبب . همچنین کارآفرینیاست شده گسترده سازمان و دانشگاه سطح تا مدرسه و خانواده

 کنند جادیا درآمدزا و مولد اشتغال ،ها یتوانمند و ها فرصت امکانات، زین و یریخطرپذ و تیخالق ابتکار، قدرت و تخصص

                                                                                                                                                                          
1. Entrepreneurship 
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 از اقتصاد که است تیواقع نیا انگریب یافته توسعه یکشورها در یاقتصاد ۀتوسع روند .(13 :2005 ،کروسان و دیوتا)

 و اند داشته یمحور نقش ،یافته توسعه یکشورها یاقتصاد ۀتوسع در نانیکارآفر که    یا گونه به پذیرد؛    می ریتأث ینیکارآفر

 .اند گرفته دهیناد یاقتصاد ۀتوسع در را آن تیاهم ،افتهین توسعه یکشورها

 کارآفرینی ،ورتمن نظر از .است اخیر سال چند در کارآفرینی حوزۀ در مطرح مباحث نیتر مهم از ،روستایی کارآفرینی

 از یا کند می ایجاد را جدیدی بازار یا معرفی را جدید خدمت یا تولید یک که جدید سازمانی ایجاد از است عبارت روستایی

 است فعالیتی روستایی کارآفرینی دیگر، تعریفی در .(2 :2002 هرایوت،) گیرد    می بهره روستایی محیط در جدید فناوری

 ،راندیگ و )افتخاری کنند تبدیل سودآور اقتصادی های فعالیت به را ها فرصت تا کند می کمک روستایی مردم به که

 کیفیت ۀبهبوددهند ثروت، تولید و درآمد افزایش اشتغال، ۀزمین ۀکنند فراهم را روستایی کارآفرینی ریگان، .(27 :1389

 کارآفرین توان یم درمجموع اما     ،(8 :2002 ریاگان،) داند می اقتصاد در مشارکت برای محلی افراد به کننده کمک و زندگی

 اینکه ضمن .کرد معرفی نوآور و پرتالش ،نیب خوش باال، نفس اعتمادبه دارای ،ریپذ سکیر مستقل، فردی را روستایی

 :1391 ران،دیگ و آستانه )دربان است متمرکز روستایی نواحی در شغل ایجاد واقعیت بر ،روستایی مفهوم در کارآفرینی

 روستایی نواحی در مشارکتی یها تیفعال یها نهیزم شیافزا و یساز تیظرف ،یتوانمندساز راستای در ،بنابراین ؛(39

 وضعیت بهبود برای ینیکارآفر افزایش یها نهیزم و انروستایی موفقیت بر رگذاریتأث دالیل و عوامل دارد ضرورت

 .(6 -5 :1389 ،راندیگ و افتخاری نیالد رکن) دشوتبیین  صورت مناسب    ، بهروستایی نواحی در ها    آن اقتصادی

 کرد: یبند دسته زیر صورت به توان یم را روستایی یکارآفرین فضایی شخصاتم

 و ها شغل از حمایت و واموجود  سرمایه، به آسان دسترسی رقابتی، شروع برای کم منابعوجود  :اقتصادی لحاظ از 

 کوچک؛ یوکارها کسب

 ؛موقع به یرسان اطالع و زیاد کار نیرویوجود  ،ییپویا و تحرک :اجتماعی لحاظ از 

 زیست؛ محیط از ظتاحف :محیطی لحاظ از 

 مناسب تحقیقات مرکز و کارآفرین دولتوجود  :نهادی لحاظ از. 

 دیتأک روستایی، مناطق اغلب در کشاورزی بخش تسلط دلیل    به و دارد زیادی گستردگی روستایی محیط در کارآفرینی

 میزان و درآمد به یبخش تنوع به کمک برای قابلیتی روستایی، کارآفرینی توسعۀ زیرا است؛ کشاورزی کارآفرینی بر عمده

 و معیشتی خطر کاهش برای را مناسبی یها فرصت و شود یم محسوب روستاییان غیرکشاورزی و کشاورزی تولیدات

 .دساز یم فراهم روستایی مناطق در پایدار غذایی امنیت افزایش

 

 پژوهش نۀیشیپ

 کی حدود زین ما کشور در .است شده مطرح گذشته یها سال در یجد طور به که است یدیجد نسبتاً موضوع ،ینیکارآفر

 و ییروستا ینیکارآفر ۀنیزم در شده    انجام یها    پژوهش از یتعداد ادامه،در .است شده آغاز نهیزم نیا در مطالعه که است دهه

 در ییروستا یگردشگر حوزۀ ینیکارآفر نقش لیتحل به یفیک یا مطالعه در (2002) 1دزیپانیلوردک .شود یم مطرح یگردشگر

 است ارتباط در ینیکارآفر شیافزا با ،ییروستا ۀتوسع مطالعه، نیا یفیک جینتا براساس .پرداخت سوئد سادرزالت منطقۀ رشد

 چارچوب کی اروپا، در ییروستا ینیارآفرک» ۀمقال در (2004) 2استاتوپلو .شود یم همراه یاقتصاد رشد با عمده طور به که

 ینیارآفرک یها تیمحدود و ها فرصت است، نهیزم نیهم در یقاتیتحق ارک کی از مستخرج هک «ارک دستور و یقیتحق

                                                                                                                                                                          
1. Lordkipanidze 

2. Stathopoulou 
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 جادیا یبرا ییروستا یگردشگر و ینیکارآفر اتیادب قیتلف ضرورت بر (2010) 1مارکوس و کانها .کرد ییشناسا را ییروستا

 ینیارآفرک یها نهیزم لیتحل و یبررس در (1387) رانگید و یرضوان .کردند دیتأک 2«ییروستا یگردشگر ینیکارآفر» مفهوم

 نیا در شده داده تکمشار ییروستا افراد ییآشنا زانیم ،یجنوب براآن دهستان در ییروستا ینواح ۀتوسع ندیفرا در انییروستا

 و ابعاد لیتحل در (1388) رانگید و یافتخار .کردند اعالم مک اریبس زانیم به ینیارآفرک یها مهارت و ها نهیزم با را مطالعه

 از گروه دو یرو و خدابنده شهرستان یروستاها ۀمحدود در هک -ییروستا مناطق یشاورزک ینیارآفرک توسعۀ بر مؤثر عوامل

 گروه هر نظر از را ها آن ریتأث و ندکرد میتقس دسته چهار به را عوامل نیا -است گرفته انجام نیارآفرک ریغ و نیارآفرک افراد

 یرساختیز ،یطیمح ،یاجتماع ،یاقتصاد عوامل :است بیترت نیا به نانیارآفرک نظر از عوامل نیا یرگذاریتأث .ندکرد مطالعه

 جوانان نیب در نانهیکارآفر یها یژگیو ۀتوسع در یگردشگر نقش لیتحل» ۀمقال در (1390) رانگید و یدادورخان .ینهاد و

 آنجا در یشتریب نانیکارآفر باشد، شتریب روستاها امکانات و یاساس یها رساختیز هرقدر که دندیرس جهینت نیا به «ییروستا

 که دندیرس جهینت نیا به اورامان ۀمنطق ینیکارآفر یفضا یبررس در (1390) رانگید و انیغن .کرد خواهند یگذار هیسرما

 یمحل یدیتول یها شبکه گسترش و سیتأس ،یگردشگر با مرتبط یاقتصاد یها بنگاه سیتأس به یمند عالقه مانند یعوامل

 اسیق در ،یمحل مردم دگاهید از گردشگران و نانیکارآفر یبرا منطقه سطح در یکاف تیامن وجود و وکار کسب صاحبان نیب

 صنعت نیا لیپتانس و یگردشگر صنعت رشد .دارند یباالتر تیاهم و گاهیجا ،ینیکارآفر یفضا با مرتبط عوامل گرید با

 یتقاضا یژگیو لوریت .(192 :2002 شارما،) رود یم شمار    به یگردشگر اتیادب در مهم یدگاهید ،یاقتصاد ۀتوسع یبرا

 داشته را تقاضا بازار راتییتغ با عیسر انطباق ییتوانا دیبا عرضه بعد است معتقد و داند یم آن راتییتغ سرعت را یگردشگر

 یگردشگر ستمیس در ،طیمح به نشکوا و تیوضع یابیارز و اطالعات افتیدر سازوکار کی وجود ،گرید عبارت    به .باشد

 را نوآور نانیکارآفر توجه که است قاعده یب و آشفته د،یجد قدر    آن یگردشگر ،نیبنابرا ؛(41 :1385 ،یاظمک) است یالزام

 یها روش و دیجد ۀتوسع یها فرصت هک است ینانیارآفرک ازمندین است،یپو یصنعت ،یگردشگر هکآنجا از .است کرده جلب

 یها تیسا و ها    ناکم ییشناسا از،ین مورد یمال منابع نیتأم ،ها فرصت شفک ییتوانا .نندک شفک را هتوسع تیریمد خالق

 یخدمات و یکیزیف ساتیتأس تیریمد یبرا ازین مورد یانسان منابع نیتأم ،یکیزیف ۀتوسع منظور به طراحان استخدام برتر،

 و شود یم محسوب فرهنگ از یبخش ینیارآفرک ،افتهی توسعه یشورهاک در .دارد تیاهم اریبس یگردشگر ۀتوسع منظور    به

 لکمش با را یگردشگر یها تیفعال` ۀتوسع ،یاساس نقص کی عنوان به ،افتهین توسعه یشورهاک از یاریبس در عامل نیا نبود

 .(6: 2002 ون،یگ) سازد یم مواجه

 جمله از گردشگری، بخشاز آنجاکه  که کرد بیان نیچن توان یم را گردشگری در کارآفرینی ترویج مزیت نیتر مهم

 توجه گذاران استیس و اندیشمندان ،است کشور اقتصادی توسعۀ محورهای از یکی ،درواقع و کشور اقتصادی یها بخش

 است داده نشان مختلف مطالعات .اند دهکر معطوف آن مشکالت رفع و گردشگری در کارآفرینی توسعۀ امر به را خاصی

 و سازوکار نیتر مهم و اشتغال ایجاد اقتصادی، توسعۀ تینهادر و گردشگری بخش توسعۀ اهداف نیتر مهم از یکی که

 و اقتصادی بخش این در بیکاری کاهش سبب گردشگری در کارآفرینی ترویج ،درحقیقت .است کارآفرینی آن، ابزار

 راهکار تنها گردشگری، در کارآفرینی اگرچه .دشو یم مردم درآمد افزایش بالطبع و منابع و افراد یور بهره افزایش

 .است آن نوع نیورتر بهره و بهترین که گفت توان یم قطعطور     به ،نیست بخش این درآمدهای افزایش و ییزا اشتغال

 

 پژوهش روش

 در. دارد یکم و یاسناد قسمت دوپژوهش  .است گرفته انجام یشیمایپ روش به و است یلیتحل -یفیتوص حاضر ۀمطالع

                                                                                                                                                                          
1. Cunha & Marques 

2. Rural Tourism entrepreneurship 
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 شامل که -کمی قسمت در .شد پرداخته تحقیق ادبیات یآور جمع به یا کتابخانهۀ مطالع طریق از، اسنادی قسمت

 برای نیاز مورد تبیینی و توصیفی متغیرهای، اساس براین .است پرسشنامه ها داده گردآوری ابزار -است میدانی پیمایش

 گردآوری برای و شد تعیین و تعریف ها داده گردآوری منبع و مقیاس تفکیک به، روستایی کارآفرینی مفاهیم سنجش

 روش به روستاییان از نفر 80درنهایت،  .کار رفت    به گردشگری یها تیفعال در کنندگان مشارکت های پرسشنامه ها، داده

 .شددر میان آنان توزیع  پرسشنامه وشدند  انتخاب تصادفی

 

 مطالعه مورد ۀمنطق

 ،بخش این .است مازندران استان آمل شهرستان الریجان بخش روستاهای شامل پژوهش، این در مطالعه مورد ۀمحدود

 و است مازندران استان ۀمنطق نیتر یجنوب الریجان .استوسعت  لومترمربعیک 1766 با کشور سطح در بخش نیتر بزرگ

 و رفاهی امکانات برخی نبود لیدل    به اما ،دارند سکونت آن در نفر هزار 70،000 از بیش ،تابستان و بهار های    فصل در

 .دیاب یم کاهش نفر 10،000 کمتر از به زمستان در جمعیت این ،اشتغال

 
 یروستاها در ییروستا یگردشگر ینیارآفرک ۀتوسع سنجش منظور به کاررفته به یها    هیگو و کننده نییتب یها شاخص. 1 جدول

 آمل شهرستان جانیالر بخش

 ها    هیگو ها شاخص 

 آموزش، به یدسترس 1
 اتیتجرب و مشاوره

 خدمات و مشاوره از استفاده مختلف، سطوح در ها آموزشگاه به یدسترس ،یجیترو یها کالس از استفاده
 یها هیتوص یریکارگ به روستا، طیمحاز  استفاده ،مشوق انیآشنا و دوستان خانواده، حضور گوناگون، یتیحما

 ای یقیتشو یالگو و گرانید اتیتجرب از استفاده ،یشخص اتیتجرب از گرفتن    بهره مروجان، و ارشناسانک یفن
 دیجد یبازارها با ییآشنا ن،یارآفرک و موفق افراد با ارتباط افراد،

 یابیبازار یآمارها و اطالعات داشتن ،ها تیفعال در یفن دانش از استفاده ،ها تیفعال در نو یها وهیش از استفاده دانش و مهارت 2
 از استفاده ،ها ییدارا و ها تیفعال ،محصوالت ۀمیب برتر، و مناسب ۀگون و نژاد انتخاب مناسب، یاقتصاد و

 دیجد یها نهاده
 ماهر یانسان یروین داشتن ،یشاورزک آالت نیماش داشتن ،یشاورزک نیزم داشتن ،یافک یمال ۀیسرما داشتن هیسرما به یدسترس 3

 باال یرونیب یها یگذار هیسرما خانواده، در (باتجربه و باسواد)
 به یدسترس 4

 یها رساختیز
 یکیزیف

 یکیزیف ارتباطات و ونقل حمل ستمیس داشتن ،(...و جاده برق،) مناسب یها رساختیز و بسترها موجودبودن
 یعیطب یغن منابع وجود و شهر از مک ۀفاصل داشتن مناسب، و باال

 وجود ،(یگروه تیفعال) مثبت ییگرا گروه ۀیروح نشتدا ان،ییروستا با گسترده یاجتماع ۀکشب و ارتباط داشتن یاجتماع یفضا 5
 (یریخطرپذ) یریپذ سکیر ،ییروستا تعاون گوناگون یها شبکه وجود روستا، در (تیامن) آرام یفضا و طیمح
 ادیز اقیاشت بودن، عمل و ارک اهل بودن، گرا    فرصت ،ها تیفعال در بودن    قدم شیپ ان،ییروستا یاقتصاد یباال
 بزرگ یارهاک دادن    انجام به

 دیجد اصول یریکارگ به ،یشاورزک در (آن رینظا و شده اصالح بذر و سموم) دیجد یها نهاده از استفاده تیخالق و ینوآور 6
 به یبخش تنوع ت،یفعال لیتسه یبرا یدسترس یابزارها دیتول روزآمدشدن، و ینوخواه ادیز ۀزیانگ ،یشاورزک

 ییروستا یها تیفعال به یبخش تنوع محصوالت،
 ت،یفعال و یخوداشتغال به عالقه ،ییخوداتکا و نفس اعتمادبه ،ها یریگ میتصم و ها تیفعال در یفرد استقالل نفس اعتمادبه زانیم 7

 دیجد منابعاستفاده از  یبرا افتنی    زهیانگ
 ۀندیآ به توجه ،یشهر طیمح و اطراف یروستاها در یزندگ راتییتغ به توجه ،یزندگ تیفیک در رییتغ ۀزیانگ ینگر ندهیآ 8

 ،ها تیفعال در مناسب ۀبرنام داشتن و یزیر برنامه منابع، از استفاده یها تیمحدود به توجه فرزندان، و خانواده
 یستادگیا و ارکپشت

 و فروش د،یتول 9

 داتیتول یابیبازار
 یبازارها با ییآشنا ،یمحل یبازارها با ییآشنا محصول، ردنک    فروش شیپ باال، یور بهره و دیتول داشتن
 فروش ،یزن چانه ییتوانا فروش، یها کانال ییشناسا تقاضا، و عرضه لیتحل و هیتجز ،یمل و یا منطقه
 نندگان،ک    مصرف ازین ۀدربار یآگاه بازار، در محصوالت متیق از یآگاه محصول، ۀواسط یب و میمستق
 یفروش عمده

 



 609 ...  ییروستا مناطق در یگردشگر ینیکارآفر ۀتوسع تیوضع سنجش

 

 
 مطالعه مورد یروستاها تیموقع .1 شکل

 ها افتهی و بحث

 زنان یدرصد 20 االیب حضور .هستند زن (درصد 75/23) نفر 19 و مرد (درصد 25/76) نفر 61 مطالعه، مورد فرد 80 از

 نفر 53 ،میان جمعیت نمونه از .است گردشگری هب طومرب یها تیفعال در منطقه زنان مشارکت مناسب سطح گرنشان

 .دهد یم نشان مطالعه مورد افراد در را سواد وضعیت 2 شکل .مجردند (درصد 75/33) نفر 27 و متأهل (درصد 25/66)

 مشارکت گردشگری با مرتبط یها برنامه در ،متفاوت تحصیالت سطح با محلی مردم ،پیداست شکل از که گونه همان

 محلی مردم تحصیالت سطح نشانگر امر این .تاس دیپلم تحصیالت با افراد به مربوط سطح بیشترین البته و اند داشته

 یها یژگیو نیتر مهم از یکی ،کرده    وجود افراد تحصیل نیز است. منطقه این در گردشگری یها تیفعال در کننده مشارکت

 .هستند کارآفرینی فضای گسترش و بسط مستعد که است جوامعی

 

 
 (n=80) یگردشگر یها برنامه در یمحل کنندگان مشارکت التیتحص سطح یفراوان .2 شکل
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 یگردشگر با موافقت زانیم

 موافقت و همراهی گرو در ،روستایی نواحی در گردشگری هب طومرب یها تیفعال جمله از یا توسعه فعالیت هر موفقیت

 خواسته آنان از آن، توسعۀ و گردشگری یها تیفعال با محلی مردم موافقت میزان به بردن    پی منظور به .است میزبان ۀجامع

 توسعۀ و گردشگران زیاد حضور موافق ،محلی مردم بیشتر 3 شکل مطابق .ندکن بیان زمینه این در را خود نظر شد

 .است زمینه این در محلی ساکنان مثبت نظر و همراهی گرنشان که هستند منطقه سطح در مرتبط یها تیفعال

 

 
 (n=80) درصد به یگردشگر یها تیفعال با یمحل مردم موافقت زانیم .3 شکل

 

 یگردشگر یها تیفعال در یمحل مردم مشارکت ۀنیزم و سطح

 درآمد وابستگی میزان نیز و گردشگری یها تیفعال در خود مشارکت نوع و سطح که شد خواسته افراد از ،بخش این در

 شدند انتخاب آماری ۀنمون عنوان به افرادی شد، اشاره تر شیپ که گونه همان .کنند بیان را گردشگری یها تیفعال به خود

 افراد تمامی ،رو نیا از .دارند حضور منطقه سطح در گردشگری با مرتبط جاری یها تیفعال در غیرمستقیم یا مستقیم که

 افراد مشارکت میزان و فعالیت نوع 2 جدول .دارند فعال مشارکت گردشگری هب طومرب فعالیت چند یا یک در نحوی    به

 سهم بیشترین ،یفروش خرده و غذا به مربوط یوکارها کسب ،جدول مطابق .دهد    نشان می ها برنامه در را مطالعه مورد

 ،بعدی یها تیاولو در ،ترتیب همین به .است داده اختصاص خود به را مطالعه مورد افراد و محلی مردم مشارکت

 گردشگران ونقل حمل و ورزشی یوکارها کسب به مربوط مشارکت کمترین .دارند قرار اه    واسطه و خدمات کنندگان نیتأم

 به شخصی ماشینبا  یا شده یزیر برنامه زمینی تورهای طریق از عمدتاً منطقه این گردشگران اینکه به توجه با که است

 .است توجیه     قابل ،کنند یم سفر منطقه

ه ب طومربی ها تیفعال در کننده مشارکت عنوان به نیز را خانواده دیگر افراد یا فرد، خود بر    عالوه یانپاسخگو درصد 63

ه ب طومربی ها برنامه در که هستند خانواده فرد تنها کهنیز اظهار کردند  یانپاسخگو درصد 37. ندکرد معرفی گردشگری

 خانوارهای وارد زیادی حد تا، گردشگری با مرتبطی ها تیفعال که دهد یم نشان امر این. دارند شرکت گردشگری

 .استواقع شده  ساکنان اغلب پذیرش و توجه مورد جاری فعالیت یک عنوان به و شده مطالعه موردۀ منطق در روستایی
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 611 ...  ییروستا مناطق در یگردشگر ینیکارآفر ۀتوسع تیوضع سنجش

 

 (n=80) یگردشگر یها برنامه در یمحل مردم مشارکت نوع و سطح یفراوان عیتوز .2 جدول

 تعداد رمجموعهیز مشارکت نوع

 6 ...و الیو ،یگردشگر ۀکاشان هتل، یاقامت

 18 سوغات سرا،    انیقل ،خانه قهوه ،شاپ یکاف رستوران، غذا

 9 ...و زائرسرا ،یدست عیصنا جشنواره، ،یمصنوع ۀجاذب ،یخیتار مکان یفرهنگ

 8 ...و آبگرم ۀچشم باغ، یعیطب

 3 ...و یکوهنورد ،یریگیماه ،یاسک یورزش

 6 ...و تور یراهنماها تور، گردانندگان ن،یزم و مسکن معامالت بنگاه ها واسطه

 4 ...و خودرو ،آژانس ونقل حمل

 15 ...و یماه پرورش ،سوپرمارکت ها فروش    خرده

 11 ...و یساختمان مصالح خودرو، راتیتعم ،(لیگازوئ و نفت گاز، لندریس ن،یبنز) یانرژ کنندگان عرضه خدمات کنندگان نیتأم

 80 جمع

 
 رانفیاسم آزمون جینتا .3 جدول

 یمعنادار سطح Kolmogorov-Smirnov Z شاخص

 001/0 018/2 اتیتجرب و مشاوره آموزش، به یدسترس
 002/0 857/1 دانش و مهارت

 002/0 867/1 هیسرما به یدسترس
 000/0 461/2 یکیزیف یها رساختیز به یدسترس

 000/0 499/2 یاجتماع یفضا
 002/0 863/1 تیخالق و ینوآور

 001/0 019/2 نفس اعتمادبه زانیم
 006/0 715/1 ینگر ندهیآ

 003/0 82/1 داتیتول یابیبازار و فروش د،یتول

 

 ینیکارآفر یفضا لیتحل

 مطابق .شد استفاده اسمیرانف آزمون از ،کارآفرینی فضای تحلیل برای موجود یها شاخص قوارگی    هم ارزیابی منظور    به

 یفضا شاخص در نرمال توزیع بیشترین میان، این در .نددار نرمال توزیع پژوهش یها شاخص تمامی آزمون، نتایج

 فضای نظر از پژوهش، آماری ۀجامع گفت توان یم بنابراین ؛است ینگر ندهیآ شاخص در آن کمترین و یاجتماع

 .ی داردمختلفی ها گروه کارآفرینی

 یها شاخص بودن    نییپا نشانگر ،بررسی مورد شاخص 9 در کارآفرینی فضای تحلیل از حاصل یعدد نیانگیم لیتحل

 د،یتول ،ینگر ندهیآ ت،یخالق و ینوآور ه،یسرما به یدسترس دانش، و مهارت ات،یتجرب و مشاوره آموزش، به یدسترس

 زانیم و یاجتماع یفضا فیزیکی، یها رساختیز به یدسترس یها شاخص باالبودن و تولیدات بازاریابی و فروش

 هک -موجود یفیط ۀدامن احتساب با و یا نمونه    کت t آزمون براساس .است آزمون مورد عددی مطلوبیت از نفس اعتمادبه

 و (3) توسطم طیشرا از مترک ادشدهی شاخص 6 برای زانیم نیا -است نوسان در رتیکل فیط براساس و 5 تا 1 نیب

 ،مطالعه مورد روستاهای در کارآفرینی کل فضای همچنین .است شده یابیارز متوسط شرایط از بیشتر شاخص 3 یبرا

 به زین یعدد تیمطلوب از ها آن تفاوت که    طوری    ؛ بهاست معنادار 01/0 آلفا سطح در تفاوت این .دارد قبول    قابل وضعیت

 .است شده برآورد و یابیارز یمنف لکش
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 یا نمونه    کت t آزمون جینتا .4 جدول

 شاخص

 3 = آزمون مورد یعدد تیمطلوب

 نیانگیم تفاوت یمعنادار یآزاد ۀدرج t آزمون ةآمار
 درصد 95 نانیاطم ۀفاصل

 باال حد نییپا حد
 و مشاوره آموزش، به یدسترس

 اتیتجرب

161/3- 79 002/0 3875/0- 6315/0- 1435/0- 

 2708/0 -1708/0 05/0 653/0 79 451/0 دانش و مهارت
 3792/0 -0542/0 1625/0 139/0 79 493/1 هیسرما به یدسترس

 1894/1 6606/0 925/0 000/0 79 963/6 یکیزیف یها رساختیز به یدسترس
 5572/0 1678/0 3625/0 000/0 79 705/3 یاجتماع یفضا
 0839/0 -4089/0 -1625/0 193/0 79 -312/1 تیخالق و ینوآور

 829/0 446/0 6375/0 000/0 79 627/6 نفس اعتمادبه زانیم
 4587/0 -0587/0 2/0 128/0 79 539/1 ینگر ندهیآ

 1113/0 -3113/0 -1/0 349/0 79 -942/0 داتیتول یابیبازار و فروش د،یتول
 3517/0 0233/0 1875/0 026/0 79 273/2 ینیکارآفر کل یفضا

 

 معنادار تفاوت 01/0 آلفا سطح در ینیکارآفر یفضا لیتحل یبرا ها شاخص نیانگیم نیب دهد یم نشان دمنیفر آزمون جینتا

 مربوط آن نیمترک و یکیزیف یها رساختیز به یدسترس شاخص به مربوط یا رتبه نیانگیم نیشتریب ان،یم نیا در .دارد وجود

 یبرا موجود یها نهیزم از حاصل یها داده یا رتبه نیانگیم یبررس .است اتیتجرب و مشاوره آموزش، به یدسترس شاخص به

 حد از مترک زانیم به ات،یتجرب و مشاوره و آموزش به یدسترس یها شاخص بودن    نییپا گرنشان ،ینیکارآفر تیوضع لیتحل

 .است یگردشگر یوکارها کسب یپراکندگ ،هیسرما ای تجربه مانند ییها شاخص بودن    نییپا یاصل عوامل از یکی .است مطلوب

 و وانگ ؛1995 جو،یب و پالمر ؛1990 پر،یل) است بوده بحث مورد یدانشگاه اتیادب در همواره ،یگردشگر بخش ۀپراکند تیماه

 در. دارند فاصله منبع یبازارها از که ردیگ    یم صورت دورافتاده مناطق در اغلب ،ییایجغراف نظر از یگردشگر .(2007 ر،یفسنما

 یبقا ،یطیشرا نیچن در .رندیگ    یم انجام رمنظمیغ یکار طیمح کی در کوچک مستقل یوکارها کسب مناطق، گونه    نیا

 در که شده فیتعر یستمیس عنوان به یگردشگر ،درواقع .(1990 نگر،یدوال) دارد یبستگ ها آن یجمع دسته اقدام به کاران تازه

 مختلف یها سازمان و اه    همؤسس انیم دیبا و (2005 رتانن،یو و بجروک) است یضرور یدرون یها یوابستگ وجود ،آن

 النچ، و ینسلیتا ؛2002 پچالنرت،) باشد داشته وجود یهمکار یگردشگر یمقصدها در یگردشگر محصوالت ۀدکنندیتول

 درجهت شتریب یها یهمکار ضرورت ،ها آن یپراکندگ کنار در یگردشگر یوکارها کسب بودن    کوچک ،قتیدرحق .(2001

 ۀتوسع در یمهم نقش وکارها    کسب نیا ،یگردشگر یوکارها کسب کوچک ۀانداز وجود با البته .دهد    یم شیافزا را بقا و توسعه

 .دارند یا هیحاش مناطق ۀتوسع به کمک و یمحل اقتصاد
 

 دمنیفر آزمون جینتا .5 جدول

 یا رتبه نیانگیم شاخص
 36/3 اتیتجرب و مشاوره آموزش، به یدسترس

 57/4 دانش و مهارت

 84/4 هیسرما به یدسترس

 09/7 یکیزیف یها رساختیز به یدسترس

 53/5 یاجتماع یفضا

 97/3 تیخالق و ینوآور

 32/6 نفس اعتمادبه زانیم

 11/5 ینگر ندهیآ

 23/4 محصوالت یابیبازار و فروش د،یتول

 068/143 رئاسکو یکا

 8 یآزاد ۀدرج

 000/0 یمعنادار سطح



 613 ...  ییروستا مناطق در یگردشگر ینیکارآفر ۀتوسع تیوضع سنجش

 

 یریگ جهینت

 یها تیفعال .است وابسته ،گردشگری مختلف انواع برای جدید تقاضاهای افزایش و گردشگری رشد هب کارآفرینی

 به سریعی های    واکنش اغلب ،کوچک یها شرکت .اند    کوچک اقتصادی یها بنگاه نوع از طورکلی    ، بهروستایی گردشگری

 است این کوچک کارآفرینان بارز ۀمشخص .شود یم ینوآور برای یا مقدمه این و دهند    مینشان  جدید بازارهای و نیازها

 مورد که را جدیدی خدمات یا محصوالت توسعۀ و بارز یها فرصت شناسایی توانایی ها آن .کنند یم پر را خألها که

 ها آن .ندساز یم فراهم را اقتصادی جدید منابع یریکارگ به یها فرصت همچنین کارآفرینان .دارند ،است بازار تقاضای

 برعالوه .کنند یم فراهم رهبری و مدیریت جدید راهبرد یک بلکه ؛دهند ینم تغییر را بزرگ نهادهای یا ها سازمان

 که رسد یم نظر    به بنابراین، ؛هستند نوآوری ۀعرص در بزرگی بازیگران نیز کوچک اقتصادی یها بنگاه ،ییزا اشتغال

هم  نیز روستایی یها طیمح در کارآفرینی تقویت .باشند خدمات نیتأم و محصول بین بزرگی ۀدهند ارتباط ،کارآفرینان

 یها مکان پایداری و شکوفایی رشد، ساز نهیزم هم و شود یم حیاتی ها لکه در موجود منابع از بهینهۀ استفاد موجب

 ...و اشتغال یها نهیزم ایجاد افراد، برای مناسب و کافی درآمد ساختن    فراهم با ،کارآفرینی زیرا است؛ روستایی زندگی

 روستا محیط در بیرونی یانسان نیروهای و ها هیسرما جذب موجب مچنینه .دهد یم افزایش را روستاها در ماندگاری

 گسترش با ،روستایی گردشگری ۀوزح در کارآفرینی .دساز    می تقویت را یا منطقه و ملی توسعۀ یها هیپا و شود    می

 تیدرنها و درآمد و اشتغال افزایش سبب اخیر، یها سال در کشور شمال روستاهای در ویژه    به روستاها در گردشگری

 همچنین و بزرگ جمعیتی مراکز به نزدیکی و جغرافیایی موقعیت لحاظ    به مطالعه مورد ۀقطمن .شود    می روستایی توسعۀ

 کارآفرینی ،بنابراین ؛است شده تبدیل کشور در مهم روستایی گردشگری مقصدهای از یکی به ،طبیعی خاص یها یژگیو

 کارآفرینی وضعیت بررسی به مطالعه این در ،رو نیا از .شود    می روستاها بیشتر توسعۀ سبب منطقه این در گردشگری

 کارآفرینی در شاخص این البته .است پایین مشاوره و آموزش به دسترسی شاخص دهد یم نشان نتایج .شد پرداخته

 و نیزسطح سواد  شهرها در مقایسه با اینکه هب توجه با همچنین .دارد یا ژهیو اهمیت گردشگری بخش در خصوص    هب

 ینوآور و هیسرما به یدسترس دانش، و مهارت ،زیادی وجود ندارد ۀسرمای جهیدرنت و است کمتر انداز پس و تر نییپا درآمد

 انگیزشی فاکتورهای کردن    فراهم طریق از باید ترتیب،    بدین .ی داردنامناسب وضعیتخالقیت در روستاهای مورد مطالعه  و

 ۀاولی مراحل در فاکتورها این .شود حمایت کارآفرینان از ،آموزش و تربیت و تعلیم مالی، یها تیحما یا ها مشوق مانند

 .کنند    می کمک ها آن به گردشگری پایدار توسعۀ و فرد منحصربه گردشگری خدمات ایجاد در نیز و کارآفرینان یها تیفعال

 .برند یم سره ب بهتری وضعیت در ...و یاجتماع یفضا فیزیکی، یها رساختیز به یدسترس مانند معیارهایی البته

 ارتباطی موقعیت در قرارداشتن توان یم را معیارها این در الریجان بخش روستاهای مطلوب وضعیت دالیل نیتر مهم

 و نیز اطراف شهرهای با روستاییان ۀگسترد تبادالت تی،یجمع مراکز به بودن    نزدیک کشور، شمال به پایتخت راهبردی

 .دانست -هستند اجتماعی باالی طبقات از اغلب که -گردشگری دوم یها خانه گسترش

 یگردشگر در ینیکارآفر اگرچه گفت توان یم یگردشگر در ینیکارآفر درمورد خالصه طور به ،شده ارائه مطالب به توجه با 

 مانند ینیکارآفر ۀتوسع یبرا ازین مورد موارد درواقع ندارد، یاقتصاد یها بخش ریسا ینیکارآفر با یتفاوت ت،یماه و اصل در

 امروز، یایدن در قتیدرحق .شود یم افتی یگردشگر صنعت از تر راحت ع،یصنا ریسا در یاورفن و آموزش ت،یریمد ه،یسرما

 در گرفته    صورت راتییتغ رایز د؛وش    یم دهافزو آن تیاهم بر روز    روزبه که است یگردشگر یها جنبه نیتر مهم از یکی ینیکارآفر

 که گفت توان یم .سازند یم انینما شیازپ شیب را یگردشگر در ینیکارآفر ضرورت جامعه، اقتصاد و ییدرآمدزا بیترک

 است ذکر انیشا .است یگردشگر به مربوط یها تیفعال در ینوآور و تیخالق یریکارگ به یمعنا    به ،یگردشگر در ینیکارآفر

 توجه با انتها در .شود قیتلف یتیریمد یکارکردها و ها یتوانمند با نکهیا مگر ،دوش    ینم منجر ینیکارآفر به تیخالق و ینوآور که

 :شود یم ارائه ینیکارآفر ۀتوسع یبرا ریز یها شنهادیپ یدانیم مطالعات و پژوهش جینتا به
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 روستا جوانان به اینترنت و کامپیوتر انگلیسی، زبان ،وکار کسب یانداز راه و کارآفرینی مانند ییها مهارت آموزش -

 جدید؛ بازارهای و وکار کسب ایجاد یها نهیزم با آشنایی برای

 اولیه؛ ۀسرمای نیتأم برای روستاییان به بهره کم یها وام ۀارائ -

 ؛آنان نگرانی کاهش جهتدر روستایی کارآفرینان از معنوی و مالی حمایت ۀبیم صندوق جادیا -

 منظور    به روستا از خارج و داخل گذاران هیسرما به روستا در موجود یها فرصت و ها لیپتانس شناساندن -

 تبلیغات؛ طریق از روستاها در یگذار هیسرما

 چهره یها آموزش طریق از ،روستاییان نایم در ییافزا هم و همکاری ،تعاون فرهنگ ،کارآفرینی فرهنگ توسعۀ -

 چهره؛ به

 محیطی ایجاد نیز و مالی یها فیتخف و ها قیتشو طریق از روستایی مناطق به گذاران هیسرما و ها هیسرما جذب -

 نهادی(؛ و مالی )فیزیکی، زیرساختی امکانات و خدمات ۀارائ طریق از جذاب

 ؛یگذار هیسرما امر در تسهیل منظوربه فیزیکی یها رساختیز بهبود -

 .موفق افراد معرفی همچنین و خود تمحصوال بازاریابی به کمک طریق از روستاییان نفس اعتمادبه افزایش -
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