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  چكيده

سبب شـده اسـت کـه هـر     اشتغال  يهاکمبود فرصتو  ييروستا ينواح يافتگينتوسعه ،امروزه
ن يدتريـ از جد يکـ ي. کننـد شـهرها مهـاجرت    يبه سـو  ييت روستاياز جمع يريساله تعداد کث

 ييروسـتا  ينيکـارآفر . اسـت  ييروستا يني، توسعه کارآفرياقتصاد يهاغلبه بر چالش يهاوهيش
در پـژوهش   .هـا و موانـع اسـت   از فرصـت  يها، و آگاهتيازمند شناخت امکانات و محدودين

 يبنـد صـورت  SWOTالر در چارچوب مدل  يشهررايپ يها در روستاها ن ضرورتيا حاضر،
. داد روسـتايی تشـکيل مـی   هـاي  سـكونتگاه  ينفر ٢٠٧٠٠ت يجمع تحقيق را يجامعه آمار. دش

مورد پرسشـگري  و شد تعيين كوكران  رابطةبا استفاده از نفري  ٣٧٧ک جامعه نمونه يبنابراين، 
 ياتخاذ راهبـرد جهشـ   ،ينيکارآفردن به توسعه يرس يبرانتايج مطالعه نشان داد كه  .قرار گرفت

 هاي توليدي كـارآفريني تشكيل تعاونيكه از طريق راهبردي  ر است،يناپذک ضرورت اجتنابي
ع بـه اطالعـات و   يسـر  يابيدسـت  يک بـرا يـ خـدمات الکترون ، توسـعه  م بـانكي نظـا با حمايت 
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  مقدمه

ـ  يفـ يو ک يکم يهايوجود نابرابر ،امروزه ـ  ييو روسـتا  يشـهر  ين نـواح يب ـ  هب  يثبـات يب
 ييبر هم خوردن تعادل فضـا  به جه،يو در نت ييروستا يهات در سکونتگاهيت و فعاليجمع

مناسـب از   يمنـد و عـدم بهـره   ياو منطقـه  يمل يهاتيسب از قابلمنا يريگاز لحاظ بهره
ـ . )۲۲( ده اسـت انجاميالت و امکانات مناطق مختلف يتسه  يافتگيـ نب، توسـعه يـ ن ترتيدب
 يان بـه سـو  ييع روستايوس يهاسبب مهاجرت يستيو ضعف امکانات ز ييروستا ينواح

ماهر و فاقد ريت غيژه جمعيو ، بهييت روستاياز جمع يريشهرها شده؛ و هر ساله تعداد کث
 ،يياز سـو  ،ن افراد بـا تـرک روسـتا   يا. کننديشهرها مهاجرت م يبه سو ،يديامکانات تول

بـه لحـاظ فقـدان     ،گـر يد يو از سـو  شـوند  روسـتاها مـی   يسبب تنـزل و انحطـاط نسـب   
بـه مشـاغل    ،ه شهرها ساکن شدهيناچار در حاش ، بهيه اقتصاديالزم و ضعف بن يها مهارت
 يعـدم توسـعه نـواح    يامـدها يج و پي، نتـا سـخن  گريبه د. آورند يم يزا و کاذب روتورم
ـ بـان شـهرها را ن  يگر ،فقط به روستاها منحصـر نشـده   ييروستا ز يـ گر. )۱۷( رديـ گ يز مـ ي
ـ ناح ياز شـهر اصـل   يرامون شهرها که در فواصـل انـدک  يپ يت از روستاهايجمع ه واقـع  ي
حـد فاصـل    يکشاورز يشهر به سمت اراض يلبدکاتوسعه . ز داردين يگريابعاد د ،اند شده

 ،ن رونـد شـده  يـ د ايباعـث تشـد   ،انييروستا يزراع يدير منابع توليشهر و روستا، با تسخ
بـا   .دکنـ  يع مـ يرا تسـر  يدر شـهر اصـل   يراشـهر يپ يروسـتا  يکـ يزيو ف يهضم اقتصـاد 
ز بخـش  شهر، اقتصـاد روسـتا ا   ياقتصاد يندهايفرا ازروستا  يساختار اقتصاد تأثيرپذيری
ن يـ در ا. کند يدا ميش پيگرا يکشاورزريغ کارهایرد و به يگ يج فاصله ميتدر به يکشاورز

 آنهـا  يطـ يان و حقـوق مح ييت روسـتا ين، کاهش مالکيزم يبازو بورس يند، سوداگريفرا
 ).۲۰( معمـول هسـتند   يد روسـتا از رونـدها  ي، و کاهش تول)نيژه زميو به( نسبت به منابع

 شـود  مـی دوچندان  ينواح گونه اين در ييپرداختن به توسعه روستاب، ضرورت ين ترتيدب
ـ از طر يشت اقتصاديمع يبرا يجاد منابعيابه  برداري بهينه از منابع محلي،با بهره بايدو  ق ي

ـ با ،ن راستايدر ا. پرداختد اشتغال يفراهم کردن امکانات جد  يت و نـوآور يـ د بـه خالق ي
ک نگـاه  يـ اس در چـارچوب  يـ مقسـط و کوچـک  متو يکارهاو ها و کسبها، شرکتبنگاه
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 ،ييروسـتا  ينيکـارآفر  يهاتواناز امکانات و  ي؛ و با شناخت کافداشتت ينانه عنايکارآفر
   .مناسب همت گماشت يراهبردن يم و تدويبه تنظ
. از ابعاد مختلف مورد توجه محققان قرار گرفتـه اسـت   ييروستا ينيموضوع کارآفر  
ـ به موضوع تحق ،ه نگرشيکه از لحاظ زاو ينيکارآفر ياهاز پژوهش ينجا، برخيدر ا  قي

  . ندشويم يمعرف ،ترند کينزد حاضر
 ينيکـارآفر  يهـا نـه يل زميـ و تحل يبررسـ عنـوان   بـا  يادر مقالـه  ،و نجارزاده يرضوان  

 يدهسـتان بـرآن جنـوب    ي؛ مطالعـه مـورد  ييروسـتا  ينـد توسـعه نـواح   يان در فراييروستا
ـ  ،ل کـرده يـ را تحل ييروسـتا  ينيمختلف کـارآفر  يها، جنبهشهرستان اصفهان جـه  ين نتيدب

و  ييروســتا يجـوان، متخصـص و مـاهر بـه نـواح      يانسـان  يرويـ دند کـه جـذب ن  يرسـ 
ـ ا در ينيت کـارآفر يجاد و تقويا يراهکار اصل در قالبتواند يم يکشاورز يها تيفعال ن ي

نقــش  يبررســبـه   يمنــيا . )٢١( باشــد مـؤثر ار يدار بســيــتوسـعه پا  يدر راســتا ،ينـواح 
 و بـا کنـدوان پرداختـه    يين جوانان روستايدر ب ينيکارآفرت يدر تقو ييروستا يگردشگر

 يهـا يژگـ يو ازده است کـه اکثـر جوانـان    يجه رسين نتيدب ،نانيکارآفر يرهايسنجش متغ
 يرهـا يعالوه بر سـنجش متغ  ،يو. ندبرخوردار نيست يگردشگر يهاتيني در فعاليکارآفر
ـ را ن ينيکـرد کـارآفر  يبـا رو  يگردشـگر  يهـا تيـ وت و ضعف فعالنان، نقاط قيکارآفر ز ي
ت يريدر مــد مــؤثر يراهبردهــا يين و شناســاييــبــا تب ،انيــغن). ٥( ده اســتکــر يبررســ
ـ ا يکـار  يهانهي، زمينيکارآفربا چارچوب  يگردشگر يها تيفعال ن و يـي ن راهبـرد را تع ي

ـ بر محور فعال مبتنی ييتوسعه روستا يمشخص برا يسازوکار ارائـه   يگردشـگر  يهـا تي
ـ اولو بـا عنـوان   يقـ يدر تحق ،سبکبار و همکاران يفرج). ٧( ده استکر توسـعه   يبنـد  تي

به مطالعه دهستان حومه بخـش   ،يک پرومتيبا استفاده از تکن ييدر مناطق روستا ينيکارآفر
 ينينـد کـه کـارآفر   ا هگرفت جهيشهرستان خدابنده واقع در استان زنجان پرداخته و نت يمرکز

در  يسـاز  تيـ و ظرف يتوانمندسـاز  يتوسـعه بـرا   يهاهيد در نظريجد يراهکار ييوستار
ـ   ييمناطق روستا ، ياقتصـاد  يجـاد برابـر  ين شـهر و روسـتا و ا  يبا هدف کاهش شـکاف ب

ن نقـش  ييتببا عنوان  يادر مقاله ،و همکاران يهاشم). ٦( است يو نهاد يطي، محياجتماع
ـ به مطالعه بهاباد اسـتان   ،ييروستا ينيعه کارآفردر توس ياسالم يها و شوراهاياريده زد ي



 بخت احمدعلی خرم                                            ۳ة ، شمار۲۰روستا و توسعه، سال  ةفصلنام � ۶۸

 ينينه توسعه کـارآفر يدر زم ياسالم يها و شوراهاياريند که دها هجه گرفتياقدام کرده و نت
هـا، رفتـار   رساختيکه موجب بهبود زای  گونهبه ،اندموفق داشته نسبتاً یعملکرد ييروستا

موانـع توسـعه    بـا بررسـی   ،و همکـاران دوسـت  يعل). ۱۱(است  نانه شدهيو نگرش کارآفر
و  يدند کـه موانـع اقتصـاد   يجـه رسـ  ين نتي، بدشهرستان گرمسار ييزنان روستا ينيکارآفر
 سجاسـي ). ١( ن قشر از جامعه استيا ينير توسعه کارآفرين موانع در مسيتر مهم يآموزش
 منـاطق  رد اكوتوريسـم  كـارآفريني  توسعة الگويعنوان  بادر تحقيقي  ،و همکاران قيداري

در  گـردی  طبيعـت  يهاتوان ،تهران استان گردشگري هايموردي روددره مطالعة روستايي؛
گـردی   طبيعـت  ينيکـارآفر توسـعه   يالگـو  ، به ارائةتيو در نها کردند يبندمنطقه را طبقه

جـه  ينت ،نيچـ  يدر روسـتاها  يخوداشـتغال  ، با مطالعةموهاپاترا و همکاران). ٢٨(پرداختند 
باالسـت   ييدر منـاطق روسـتا   يجاد خوداشـتغال يدر ا يتوسعه کشاورزانايی توگرفتند که 

ح يصح يرساننشان دادند که اطالع ،يکشاورز ينيکارآفر ، با بررسیلمن و همکاران ).١٥(
- هيدر سـرما  ينقـش مهمـ   ييدر مناطق روسـتا  ياراض يسازکپارچهي يندهايفرا زمينةدر 
   ).١٣( ت کنديرا تقو ينيکارآفر يها نهيتواند زميو م رددا يديتول يگذار
از مرکـز اسـناد و    ينترنتيا يهااستعالم ،نيو همچن قيب، مرور سوابق تحقين ترتيدب

 )کايســ( يدانشــگاه آزاد اسـالم  يو واحـدها ) رانــداکيا( وزارت علـوم  يمـدارک علمــ 
ـ بـه سـبک تحق   يکند که تـاکنون پژوهشـ  يمشخص م ق حاضـر در مـورد روسـتاهاي    ي

ـ  رو، پژوهش حاضر ؛ و از اينجام نشده استپيراشهري الر ان در ن کـار  يدر نوع خود اول
  .درويشمار م بهاين ناحيه 

   ينظر يمبان

سـتادن  يگوناگون است که مردم را بـه ا  يهاتياز فعال يعيف وسيشامل ط ييتوسعه روستا
ـ بر ا. سازديقادر م يساختار يهايان برداشتن ناتوانيخود و از م يپا يرو جـاد  ين مبنـا، ا ي

د يـ ق فـراهم کـردن امکانـات جد   ياز طر ييدر مناطق روستا يشت اقتصاديمع يبرا يمنابع
ـ با ينـه از منـابع محلـ   يبه يبرداراشتغال توسط بهره در ). ۲۳( رديـ د مـورد توجـه قـرار گ   ي

هـا  بنگـاه  ينيبه کارآفر بايد ،يد اشتغال بر پايه منابع محليفراهم کردن امکانات جد يراستا
کــه امــروزه در  چنــان، ودويــژه شــاس توجــه يــمقمتوســط و کوچــک يکارهــاو و کســب
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رشـد   يبـرا  يک عنصر ضـرور ي مثابه به ينيبه کارآفر ،ييد توسعه روستايجد يکردهايرو
در منـاطق   ينيکارآفر). ٢٧( شوديسته مينگر ييجوامع روستا يورش بهرهيو افزا ياقتصاد
 تـأمين هـد کـه تمرکـز عمـده آن بـر      ديفرد از منابع را نشان مـ  ی منحصربهبيترک ييروستا

توانـد بـه کـاهش شـکاف توسـعه      يکه م ،است يافزارو نرم يافزارسخت يهارساختيز
 يهـا جاد فرصـت يبا ا ،ينيکارآفر). ١٨( کمک کند ييو روستا يشهر ين نواحيب ياقتصاد
د ها، موجب بهبود اسـتاندار هيش سرمايسطح درآمد و اشتغال و افزا ید به منظور ارتقايجد
ان ييروسـتا  يت و زنـدگ يجاد تحول در فعاليو ا ياقتصاد - يرفاه اجتماع و ارتقای يزندگ

را بـه   ييجامعـه روسـتا   ،ديتواند با ارائه محصوالت و خدمات جديو م ،)۲۴، ۲( شوديم
و کمـک   يياقتصاد روسـتا  ينان قادر به شکوفاسازيکارآفر ).۱۳( سمت توسعه سوق دهد
، يورش سطح بهـره يجاد اشتغال، افزايهستند؛ و ا يعرصه مل در يبه رونق و رشد اقتصاد

 ياقتصاد يهاتيبه فعال يبخشن ارتباط، تنوعيدر ا. استج آن يد درآمد و ثروت از نتايتول
ـ توانـد تقو يموجود در آنها م يهاتيها و ظرفها و فرصتتوانروستا بر اساس  کننـده  تي
د و يــن عوامــل مختلــف توليان کــارآفرييروســتا). ۱۹( روســتاها باشــد يتوســعه اقتصــاد

و  ييهـا را شناسـا  فرصت ،خالقانه يهاو با تالش آورند میرا گرد هم  ياقتصاد يور بهره
کننـد کـه بـه    يخلـق مـ   ييت را در مناطق روستايد از فعاليجد ای وهيالگو و ش ،تيدر نها

 ييروسـتا  در منـاطق  يشـت يمع مخـاطرة و به حداقل رساندن  يحداکثر کردن بازده اقتصاد
د و از نـ وجـود دار  يها در درون نظـام موجـود اقتصـاد    ديگر سخن، فرصتبه . دانجام می
هستند که  ييهانها همان فرصتيشوند و ايم يبردارد کشف و بهرهينان جديق کارآفريطر
 مثابـه  بـه  ييروسـتا  ينيکارآفر). ۲۶( کنندين توجه نمداط بينان و افراد در محير کارآفريسا

ـ به منظور ن يسازنهيزم يرآمد براکا يابزار ـ از طر ياجتمـاع  - يل بـه توسـعه اقتصـاد   ي ق ي
اشـتغال و درآمـد،    يهـا جـاد فرصـت  يع متعادل آن در سطح منطقه، ايه و توزيجاد سرمايا

بـر   يمبتن ينيکارآفر). ۲۴( شوديسته مينگر يمل ييو خوداتکا يزندگ يبهبود استانداردها
ـ يـ جـاد انگ يو ا يبخش، تحرکيمحل يهاتيتوسعه ظرف ـ بـرداران و در نها ن بهـره يزه ب  ،تي

 يموتور محرک توسـعه محلـ   ، همچونيق توانمندسازياز طر يخودباور يبرا يسازنهيزم
توانند بـه جـذب   يت مينان به لحاظ ماهيجه گرفت که کارآفريتوان نتيم). ۹(کند يعمل م
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 يعـ يو طب يطـ يمح ياهـ نسبت به ارزش يبخشي، ارائه خدمات و آگاهيمردم يهاهيسرما
در منـاطق   ياز منابع اقتصاد يبردارافزوده و بهره يهامنجر به ارزش ،روستاها کمک کرده

ت يريبا برطرف ساختن موانـع موجـود در مـد    تاد کرد تالش يبا ،نيبنابرا. ندشو ييروستا
شـرو بـه   يپ يهـا تـالش خالقانـه گـروه    ينه برايزم ،يگذارهيش سرمايد و افزايعوامل تول

ـ با عنا). ۱۴(شود ا يمه يه و اساس توسعه جامعه محليوان پاعن  ييايـ ت بـه گسـتره جغراف  ي
تـوان بـه   ي، مـ ياز منابع ملـ  يعيار داشتن بخش وسيو در اخت ينيروستاها در قلمرو سرزم

 ،ژهيـ و ؛ بـه دوار بـود يـ کشـور ام  ييدر منـاطق روسـتا   ينيکـارآفر  يهـا فرصت يريگشکل
بـاال و   از جاذبـه نسـبتاً   ،انـد واقع شده يشهر يتيجمع يهاه کانونيکه در حاش ييروستاها

ـ ياز شرا يريگبهره يرا حوزه نفوذ برايز برخوردارند، يترمناسب ينيتوان کارآفر  يط ارزان
ـ ارتبـاط بـا ا   ،خـدمات ديگـر  ا يـ  يکاال و محصوالت کشاورز  ن منـاطق را مـورد توجـه   ي

ـ نـان نـوآور در ا  يحمايـت از کارآفر  ،گـر يد سـوی از . ددهـ يقرار م نشينانشهر ن منـاطق  ي
را در ابعـاد   ی مثبـت جينتـا  ،دار فـراهم سـاخته  يتوسعه پا يمساعد برا ييهانهيتواند زم يم

نـان  يکارآفر سـرانجام، . ن مناطق بـه ارمغـان آورد  يا يبرا شناختی بومو  ي، اجتماعياقتصاد
ک رقابـت  يـ ت روابط شهر و روستا، تحريبه تقو ،نقش کارآمد يفايتوانند با ايم ييروستا

  ).۲۵( کمک کنند ييدار روستايع ثروت، و توسعه پايو توز يدرآمد يهاسازنده، تعادل

  قيروش تحق

، تالش شـده اسـت کـه در مراحـل مختلـف      حاضر قيتحق يکاربرد تيت به ماهيبا عنا
ل اطالعات و ياز، تحليمورد ن يهاداده يآورجمع يمعتبر برا يعلم يهاوهياز ش ،قيتحق

مـرتبط بـا موضـوع،     يقاتيبه منظور اطالع از سوابق تحق. شود يريگجه بهرهياستخراج نت
بـه منـابع    ،مناسـب  يهـا ج، و انتخاب مـدل يرا يآمار يهاق، روشيشناخت منطقه تحق
ـ . مراجعـه شـده اسـت    ينترنتيو ا الکترونيک يوهايو آرش يامکتوب کتابخانه ن، يهمچن

 يبـا اسـتفاده از طراحـ    ،يشيمايا پي يدانيبه روش م ،ازياز اطالعات مورد ن يبخش مهم
  . شده است يآورجمع مربوط يهااز افراد و سازمان يپرسشنامه و پرسشگر

هـاي مـورد   سـكونتگاه  ينفـر   ٢٠٧٠٠ت يـ مجموع جمع تحقيق شامل يجامعه آمار
هـا  ليـ و تحل يانجام پرسشـگر  يک جامعه نمونه مبنايت، ين جمعين اياز ب. مطالعه بود
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حجـم نمونـه بـا    . كوكران اسـتفاده شـد   رابطةاز  ،محاسبه حجم نمونه براي. قرار گرفت
نفر  ٣٧٧درصد محاسبه و تعداد  پنجدرصد و احتمال خطاي  ٩٥احتساب سطح اطمينان 

ين رقـم اضـافه شـد؛ و در نهايـت،     ددرصد ب براي حصول اطمينان بيشتر، ده. شدتعيين 
  . پرسشنامه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت ٤٠٥تعداد 

 يريـ گسـاده و نمونـه   يتصـادف  يريـ گنمونـه  يهااز روش يبيترک ،يريگنمونه برای
ها مشتمل بر هر دو گـروه  آنکه نمونه يبرا ،بيترتنيبد. کار گرفته شد بهشده يبندطبقه

م يتقس يادشدهبه دو طبقه  يو ساکنان روستاها باشد، ابتدا جامعه آمار ييمسئوالن روستا
  .دنجام شساده ا يتصادف يريگنمونه ،هدر داخل هر طبق ،سپس و

از نظر متخصصان جغرافيا،  ،پيش از انجام پرسشگري، براي سنجش اعتبار پرسشنامه
 به عـالوه، بـراي  . صورت پذيرفتهاي الزم د و تصحيحششناسي و آمار استفاده جامعه

 برابـر  شـانس  آمـاري  جامعه افراد همه كه شد تالش ،هاسؤاالت پرسشنامه اعتبار افزايش

 بـه  ناخواسـته  يـا  خواسـته  پرسشـگران  و محقق باشند؛ و افكار داشته شدن انتخاب براي

از  ،اعتمـاد پرسشـنامه   قابليـت  ميـزان  سنجش پايايي يا به منظور. نشود تلقين گويان پاسخ
تـا   -∞ کرونبـاخ از حـداقل   يب آلفـا يمقـدار ضـر   .دشـ  استفاده كرونباخ آلفاي بيضر

ـ ا قلمداد کـردن  يپا يبرا ۷/۰در اغلب منابع، مقدار حداقل . کند ير مييتغ+ ۱حداکثر  ک ي
  ).۸( ذکر شده است ابزار

ـ نها در و بـوده  يو کمـ  يفـ يک يهـا وهيبر شـ  يها مبتنل دادهيتحل سـوات   مـدل  ،تي
)SWOT( اساساً يك ابزار  سوات مدل. کرده است يبندآمده را صورتدستات بهيواقع

ي از ابزارهـاي تطـابق نقـاط قـوت و ضـعف      و يكـ ) ۱۲( اسـت  راهبـردی ريـزي  برنامه
اين تكنيك ). ۱۰( رودشمار ميسيستمي بهبرون هایها و تهديدسيستمي با فرصت درون

هاي موجود در محيط خـارجي يـك سيسـتم و    ابزاري براي شناخت تهديدها و فرصت
هاي داخلي آن به منظور سنجش وضعيت و تـدوين راهبـرد   ها و قوتبازشناسي ضعف

 شـده بـراي  طـي مراحـل  اي از خالصـه ). ۱۶( دايت و كنتـرل آن سيسـتم اسـت   براي ه
از نقاط قوت و  يفهرستتهيه  ة يک،مرحل :ين شرح استدب سوات يراهبرد يزير برنامه

بـا  مـورد نظـر    يدر روسـتاها  ينيمرتبط با توسعه کارآفر يها و تهديدهاضعف، فرصت
ـ از طر يادشـده اليش فهرسـت  پـا  ة دو،مرحل ؛استفاده از نظرات اشخاص خبره محلي ق ي
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ارزيـابي امتيـاز    ة سـه، مرحل ؛يها و حذف موارد مشابه و تکرارمقايسه و تطبيق فهرست
س يم مـاتر يتنظـ  ة چهـار، مرحلـ  ؛پرسشنامهاز طريق روش  سوات هاي ؤلفههر عامل از م

 ؛ وييراهبـرد نهـا   يابيـ س ارزيمـاتر تشكيل  ة پنج،مرحل ؛دروني و بيرونيارزيابي عوامل 
نتـايج   بخـش در  سوات مراحليات و تفصيل جزي .يينها يراهبردها تعيين ة شش،حلمر

   .است قرار گرفتهبحث مورد 
 مكان اجراي تحقيق روستاهاي واقع در پيرامون شـهر الر مركـز شهرسـتان الرسـتان    

قلمـرو آن   و اسـت استان فـارس واقـع    يشهرستان الرستان در قسمت جنوب. بوده است
را شامل شده و از سـمت جنـوب و شـرق بـا      استان اين يه جنوبمياز ن يابخش عمده

ـ داراب، زر يهـا شمال الرسـتان را شهرسـتان  . استان هرمزگان همجوار است دشـت،  ني
خنج و گراش در غـرب، و المـرد در    يهان در بر گرفته، شهرستانير و کارزيجهرم و ق

ت از روسـتاها  عبارت اسـ  حاضر حوزه اجراي تحقيق. جنوب غرب الرستان واقع است
ـ ي، براک، خور و بائن که در فواصل تقريفياطراف شهر الر شامل لط يتيو مراکز جمع  يب

و خور،  يفيدر لط يس شهرداريسأبا ت تازگی، به. ندقرار دارالر  يلومتريک تا سه کين يب
شـوند، امـا حـوزه عمـل     يمحسوب م ينقاط شهر جزو يها از لحاظ ادارن سکونتگاهيا

را بخـش عمـده   يـ ز بوده اسـت، ز ين يروستاشهر يهان سکونتگاهيمل اق حاضر شايتحق
اما روند توسـعه   .اندش حفظ کردهيخود را کماب ييات روستايو خصوص يآنها مرفولوژ

 يديـ ر منابع توليبا تسخ حد فاصل شهر و روستا يکشاورز يالر به سمت اراض يکالبد
ناحيـه را   يدر شهر اصل يشهررايپ يروستا يکيزيو ف يان، هضم اقتصادييروستا يزراع

 يو انسـان  يعـ يت منـابع طب يريت مديبايد با اصالح وضع ،در پي خواهد داشت؛ بنابراين
ـ از طر يشت اقتصـاد يمع يبرا يجاد منابعين روستاها، به ايا ق فـراهم کـردن امکانـات    ي

  .دکرمبادرت  ينه از منابع محليبه يبردارد كارآفريني و اشتغال توسط بهرهيجد

  و بحثنتايج 

در  ينيکـارآفر  توسـعه  يمناسـب بـرا   هـاي به منظـور ارائـه راهبرد  كه بيان شد، همچنان
مراحـل و چـارچوب    شده کـه در پـی،  استفاده  شيوة سواتاز  ،مورد مطالعه يروستاها

  .ده استآن آم يراهبرد يزير برنامه يکل
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 س ونظـر و کارشـنا   از افراد صـاحب  يمصاحبه و پرسشگر قيدر مرحله اول، از طر    
 ، جهـاد كشـاورزي، منـابع طبيعـي، بنيـاد     يادارات مرتبط همچون فرمانـدار  کارکنان نيز

هايي از افراد فرهيخته سـاكن در  نمونه ،و همچنين مسكن، و شوراهاي اسالمي روستايي
 يها و تهديـدها فرصت از نقاط قوت و ضعف و نيز يفهرست مورد مطالعه و يروستاها

  . دش يآورجمع تهيه و مورد نظر يروستاها در ينيمرتبط با توسعه کارآفر
، يها و حذف موارد مشابه و تکـرار ق مقايسه و تطبيق فهرستيدر مرحله دوم، از طر  

، تيـ در نها. ها و تهديدها استخراج شدفرصت نقاط قوت و ضعف و نيز ييفهرست نها
د بـر اسـاس نظـرات    يتهد چهارفرصت و  هشتضعف،  نقطه هفتقوت،  نقطه دوازده

تشـخيص   و يادشـده فهرست توضيح اينكه  .دش ييشناسا انيين و روستاشترک مسئوالم
 دكـدام عامـل موجـ    در ناحيه اجـراي تحقيـق  مثبت يا منفي بودن عوامل و تعيين اينكه 

هـاي گسـترده و   اسـت، برآينـد مشـورت    يد قوت و فرصـت مؤ و كدام و تهديدضعف 
. كسـب نظـر اكثريـت آنهاسـت    و  طوالني با كارشناسان مسئول و اشخاص خبره محلـي 

ممكـن  كه تحقيق جغرافيايي در پيوند با مكان و مقيد به زمـان اسـت،   سرانجام، از آنجا 
به عنوان نقطـه قـوت يـا     ،در زمان انجام تحقيق ،كه در اين ناحيه یاست برخي از عوامل

نقـاط   ، جـزو ارزيابي شده، در يك ناحيه متفاوت و يا در مقطع زمـاني ديگـري   فرصت
  . عكسرشود، و ب شناساييا تهديد ضعف ي

و  هـا ها، فرصتها، ضعفاالت مرتبط با قوتؤشامل س يادر مرحله سوم، پرسشنامه  
 ی در چـارچوب طيـف  ک پرسش با پاسخيها آنکه به هر مورد از  شده يدها طراحيتهد

ن پرسشـنامه بـا نظـر    يـ شد، اعتبـار ا  تر گفته پيشکه  چنان .ته استيافليكرت اختصاص 
در ها  گويهکرونباخ  يب آلفايج محاسبه ضريآن بر اساس نتا ييايو پا ان مرتبطمتخصص
هـا پـس از سـنجش    پرسشـنامه . )۹۱/۰تا  ۷۳/۰ن يب( دست آمد ه پرسشنامه بهيآزمون اول
  .قرار گرفت انروستايي و ن مربوطار مسئواليدر اخت ييگو پاسخ ي، برايياياعتبار و پا

هـا،  شده، بر اسـاس پاسـخ  ليتکم يهاپرسشنامه يآورمرحله چهارم، پس از جمعدر   
به نقاط قـوت  ) انن و روستاييمسئوال( ن دو گروهيشده از طرف ادادهصيازات تخصيامت

 درونـی  س عوامـل يو مـاتر  دها محاسبه و اسـتخراج شـده  يها و تهدفرصت و ضعف و
)IFE( بيرونی و )EFE( شد م يتنظ)۲ و ۱ يهاجدول.(  
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  ينيثر بر توسعه کارآفرؤم) IFE( يعوامل درون يبايس ارزيماتر - ۱جدول 

  قوت ها
  انييروستا  نمسئوال

زن
و

تبه  
ر

  

يامت
  از

زن
و

تبه  
ر

  

يامت
  از

S1  ۱۶۲/۰  ۳  ۰۵۴/۰  ۱۸۳/۰  ۳  ۰۶۱/۰  کار يايجو يانسان يرويوجود ن  

S2  
توسط ساکنان  ينيه کارآفريسرما تأمينامکان 

  روستا
۰۳۶/۰  ۴  ۱۴۴/۰  ۰۴۶/۰  ۳  ۱۳۸/۰  

S3  ۱۷۶/۰  ۴  ۰۴۴/۰  ۱۹۲/۰  ۴  ۰۴۸/۰  يبه نوآور يمل عمويتما  

S4  
با  يساختار ادار يو همکار يهمراه

  نانيکارآفر
۰۵۵/۰  ۳  ۱۶۵/۰  ۰۵۶/۰  ۲  ۱۱۲/۰  

S5   ۲۲۸/۰  ۴  ۰۵۷/۰  ۲۸۰/۰  ۴  ۰۷۰/۰  )نخل( يباغدار توانوجود  

S6   ۱۶۸/۰  ۴  ۰۴۲/۰  ۲۶۴/۰  ۴  ۰۶۶/۰  )مرکبات( يباغدار توانوجود  

S7  ۲۱۲/۰  ۴  ۰۵۳/۰  ۱۱۶/۰  ۴  ۰۲۹/۰  يپروريآبز توانوجود  

S8 ۰۴۰/۰  ۱  ۰۴۰/۰  ۰۴۳/۰  ۱  ۰۴۳/۰  ينينه کارآفريدر زم يعموم يآگاه  

S9 ۱۰۶/۰  ۲  ۰۵۳/۰  ۱۵۰/۰  ۳  ۰۵۰/۰  يتعاون يهاتيبه فعال ياقبال عموم  

S10 ۱۶۰/۰  ۴  ۰۴۰/۰  ۲۳۲/۰  ۴  ۰۵۸/۰  الر يشهرک صنعت تواناز  يريگبهره  

S11 ۱۱۴/۰  ۳  ۰۳۸/۰  ۱۰۰/۰  ۲  ۰۵۰/۰  نانز ينيکارآفر ينه مناسب برايزم  

S12  ۱۹۶/۰  ۴  ۰۴۹/۰  ۱۸۸/۰  ۴  ۰۴۷/۰  يشهربرون يارتباط يمجاورت با محورها  

زن  ها ضعف
و

تبه  
ر

  

يامت
  از

زن
و

تبه  
ر

  

يامت
  از

W1 
مرتبط با  يآموزش يها بودن دوره يناکاف

  ينيکارآفر
۰۶۹/۰  ۲  ۱۳۸/۰  ۰۶۶/۰  ۲  ۱۳۲/۰  

W2  ۰۴۹/۰  ۱  ۰۴۹/۰  ۰۴۳/۰  ۱  ۰۴۳/۰  نانيآفرارائه مشاوره به کار يهامنظاضعف  

W3 
 ياز وضع موجود واحدها يعدم شناخت کاف

  منطقه ياقتصاد
۰۵۵/۰  ۳  ۱۶۵/۰  ۰۶۳/۰  ۲  ۱۲۶/۰  

W4 ۱۲۴/۰  ۲  ۰۶۲/۰  ۱۶۲/۰  ۳  ۰۵۴/۰  نان توانمنديکارآفر ييعدم شناسا  

W5 
 يها تياز ظرف ين محلمسئوال يشناخت ناکاف

  منطقه ينيکارآفر
۰۴۹/۰  ۳  ۱۴۷/۰  ۰۵۹/۰  ۲  ۱۱۸/۰  

W6 
 يهاتيان از ظرفييروستا يشناخت ناکاف

  منطقه ينيکارآفر
۰۷۴/۰  ۳  ۲۲۲/۰  ۰۶۶/۰  ۲  ۱۳۲/۰  

W7 
زنان  يبرا يآموزش يهاضعف برنامه

  نيکارآفر
۰۴۳/۰  ۲  ۰۸۶/۰  ۰۶۳/۰  ۱  ۰۶۳/۰  

  ۵۵۶/۲  -  ۱  ۰۲۰/۳  -  ۱  يط درونيمجموع مح

  های پژوهش يافته: منبع
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  ينيثر بر توسعه کارآفرؤم) EFE( يرونيمل بعوا يابيس ارزيماتر - ۲جدول 

  هافرصت
  انييروستا  نمسئوال

زن
و

تبه  
ر

  

يامت
  از

زن
و

تبه  
ر

  

يامت
  از

O1 ۲۰۷/۰  ۳  ۰۶۹/۰  ۲۹۲/۰  ۴  ۰۷۳/۰  ينيت از کارآفريدولت در حما يمشخط  

O2  ۲۷۹/۰  ۳  ۰۹۳/۰  ۳۳۶/۰  ۴  ۰۸۴/۰  ينيکارآفر ين حاميقوان  

O3  ۳۳۲/۰  ۴  ۰۸۳/۰  ۲۷۲/۰  ۴  ۰۶۸/۰  يورزوزارت جهاد کشا يقيتشو يهاتيفعال  

O4  
 يهاتياز فعال يتوسعه مل يهات برنامهيحما

  ينيکارآفر
۰۹۹/۰  ۴  ۳۹۶/۰  ۰۹۶/۰  ۳  ۲۸۸/۰  

O5  ۱۵۶/۰  ۲  ۰۷۸/۰  ۲۲۸/۰  ۳  ۰۷۶/۰  يع دستيسازمان صنا يتين حمايقوان  

O6  
 يها از فرصت يش آگاهينترنت در افزايا تأثير

  ينيکارآفر
۰۷۹/۰  ۴  ۳۱۶/۰  ۰۹۵/۰  ۳  ۲۸۵/۰  

O7 
در آموزش  يمل يهانقش مثبت رسانه

  ينيکارآفر
۰۸۹/۰  ۴  ۳۵۶/۰  ۰۹۳/۰  ۴  ۳۷۲/۰  

O8 
الت ياعتبار و تسه تأمينها در نقش مثبت بانک

  ينيکارآفر
۰۷۵/۰  ۴  ۳۰۰/۰  ۰۸۵/۰  ۴  ۳۴۰/۰  

زن  هاديتهد
و

تبه  
ر

  

يامت
  از

زن
و

تبه  
ر

  

يامت
  از

T1 ۲۳۷/۰  ۳  ۰۷۹/۰  ۲۴۳/۰  ۳  ۰۸۱/۰  در سطح کشور ينيق کارآفريف دقيعدم تعر  

T2 
ت از يحما يياجرا يهانامهنييضعف آ

  ينيکارآفر
۰۹۸/۰  ۴  ۳۹۲/۰  ۰۸۰/۰  ۳  ۲۴۰/۰  

T3 
 يهابا طرح يمل يهاوند برنامهيضعف پ

  يمحل ينيکارآفر
۰۸۱/۰  ۳  ۲۴۳/۰  ۰۵۱/۰  ۳  ۱۵۳/۰  

T4  
نه آموزش يبلندمدت در زم يهافقدان طرح

  ينيکارآفر
۰۹۷/۰  ۴  ۳۸۸/۰  ۰۹۸/۰  ۴  ۳۹۲/۰  

  ۲۸۱/۳  -  ۱  ۷۶۳/۳  -  ۱  يرونيط بيمجموع مح

  های پژوهش يافته: منبع

ـ ، مجموع امت)IFE( يعوامل درون يابيس ارزيدر ماتر   دگاه يـ شـده از د ازات محاسـبه ي
 باغـداري  توانمتعلق به عامل وجود  اتازين امتيشتري، که ببوده ۰۲۰/۳ن برابر با مسئوال

. اسـت  ۲۶۴/۰بـا  ) مركبـات ( باغـداري  توان و پس از آن، عامل وجود ۲۸۰/۰با  )نخل(
، كه باز هـم  بوده ۵۵۶/۲ دگاه مردم ساكن در روستاهايشده از د ازات محاسبهيمجموع امت
 ،اختصـاص دارد؛ و پـس از آن   ۲۲۸/۰بـا  ) نخـل ( باغداري تواناز به عامل يباالترين امت
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ـ يعوامـل ب  يبايـ س ارزيدر مـاتر . قرار دارد ۲۱۲/۰از يپروري با امت توان آبزيعامل   يرون
)EFE(اتازين امتيشتريكه ب ه،محاسبه شد ۷۶۳/۳ازات ين، مجموع امتدگاه مسئوالي، از د 

عامل  ،از آن پسو  ۳۹۶/۰با هاي توسعه ملي از كارآفريني ت برنامهيمتعلق به عامل حما
ازات يمجموع امت. بوده است ۳۹۲/۰با  ينيت از کارآفريحما يياجرا يهانامهنييضعف آ

از بـه عامـل   يبوده، كه بيشترين امت ۲۸۱/۳ دگاه مردم ساكن در روستاهايشده از د سبهمحا
اختصاص دارد؛ و پـس   ۳۹۲/۰با  ينينه آموزش کارآفريبلندمدت در زم يهافقدان طرح

. قـرار دارد  ۳۷۲/۰از يبا امت ينيدر آموزش کارآفر يمل يهاعامل نقش مثبت رسانه ،از آن
 ينحـوه اسـتفاده از آن بـرا   و  آمـده  ۳ در جـدول  ۲ و ۱هـاي  بندي نتـايج جـدول  جمع
  .شده استان يدر ادامه ب ييراهبرد نهاص يتشخ

  يرونيو ب يعوامل درون يآمده برا دست به ييازات نهايامت - ۳ جدول

  ميانگين  روستاييان  نمسئوال  سوات
  ۷۸۸/۲  ۵۵۶/۲  ۰۲۰/۳  )هاو ضعف ها قوت( يجمع کل عوامل درون

  ۵۲۲/۳  ۲۸۱/۳  ۷۶۳/۳  )تهديدهاها و فرصت( يرونيجمع کل عوامل ب

     های پژوهش يافته: منبع

بازتـابی از  ازات يـ مجمـوع امت  بـوده و  ۲ و ۱ يهـا ج جدوليند نتايبرآ ۳ ارقام جدول  
ن سـتون  يدر آخـر . سـت ن و سـکنه روستاها دگاه مسـئوال ياز د يرونيو ب يعوامل درون

ـ نظـرات ا  يکمـ ل ياز تحل آمده دست بهازات ين امتيانگيم جدول، ن دو گـروه در مـورد   ي
قـرار   يدر مرحلـه بعـد   ييراهبـرد نهـا   يابيارز يمبنا که ،درج شده سوات عناصر مدل
  .گرفته است

تشكيل و  ييراهبرد نها يابيس ارزي، ماتر۳ جدول يهاداده يدر مرحله پنجم، بر مبنا  
س يماتر ييهااز ني، جمع امتيادشدهنکه در ماتريس يح ايتوض. دشمشخص  ييراهبرد نها

عوامـل   يابيـ س ارزيماتر يياز نهايها و جمع امتXمحور  يبر رو يعوامل درون يابيارز
راهبـرد   يابيـ س ارزيت بـه مـاتر  يبا عنا). ۴، ۳( رديگيها قرار مYمحور  يبر رو يرونيب

 يمورد نظر از نـوع راهبردهـا   يدر روستاها ينيتوسعه کارآفر يبرا يي، راهبرد نهايينها
 يهـا و فرصـت  يدرون يهاحداکثر از قوت يريگبر بهره يکه مبتن د بود،خواه يتهاجم

  ).۱ شکل( است يرونيب
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  ينيتوسعه کارآفر ييراهبرد نها يابيس ارزيماتر -۱ شکل

ق يـ سه و تطبيو مقا يديکل يص عوامل راهبرديدر مرحله ششم، پس از تعيين و تشخ  
ن کـار از  يا. صورت گرفت ييانه يانتخاب راهبردها ،سوات سيآنها در چارچوب ماتر

و بـا   )۲ و ۱ يهـا جـدول (پيشـين  شـده در مراحـل    نيتدو يابيس ارزيج ماتريق نتايطر
كـه نتيجـه مـاتريس    از آنجـا  . ديبـه انجـام رسـ    ييراهبرد نها يابيس ارزيت به ماتريعنا

، اسـت ن هـر دو گـروه مـردم و مسـئوال     ديـدگاه از  تهاجمی راهبرد دهندة يادشده نشان
هـا انجـام پـذيرفت و    هـا و قـوت  عوامل مربوط به فرصت يبيو ترک ييو به دوسه ديمقا

شـرح   ريني در روسـتاهاي مـورد مطالعـه بـه    راهبردهاي تهاجمي به منظور توسعه كـارآف 
  .شدمشخص و ارائه  ۴ جدول
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  مورد مطالعه يدر روستاها ينيتوسعه کارآفر يتعيين راهبردها - ۴جدول 
  )S(ها قوت )SO(راهبردها 

SO1  

راهبرد توسعه كارآفريني در حوزه باغداري و 
پروري با استفاده از نيروي انساني آبزي

 يهاتيگيري از فعالجوياي كار و با بهره
  وزارت جهاد كشاورزي يقيتشو
)S1, S5, S6, S7, O3(  

S1  کار يايجو يانسان يرويوجود ن  

S2  
توسط ساکنان  ينيه کارآفريسرما تأمينامکان 

  روستا

SO2  

اهبرد توسعه كارآفريني در حوزه صنايع ر
دستي با استفاده از نيروي انساني جوياي كار 

گيري از قوانين حمايتي سازمان و با بهره
  صنايع دستي

)S1, O4, O5(  

S3  يبه نوآور يل عموميتما  

S4  
با  يساختار ادار يو همکار يهمراه

  نانيکارآفر

SO3  

هاي راهبرد هدايت زنان به سمت فعاليت
ها هاي رسانهگيري از قابليتبهره كارآفريني با

  و اينترنت
)S11, O6, O7(  

S5   نخل( يباغدار توانوجود(  

S6   مرکبات( يباغدار توانوجود(  

SO4  
هاي توليدي كارآفريني راهبرد تقويت تعاوني

  م بانكينظابا حمايت اعتباري 
)S9, O8(  

S7  يپروريآبز توانوجود  

S8 ينينه کارآفريدر زم يعموم يآگاه  

SO5  

راهبرد توسعه اشتغال و كارآفريني در حوزه 
شهرك صنعتي  توانصنايع جنبي با عنايت به 

  با حمايت اعتبارات بانكي
)S1, S10, O1, O8(  

S9 يتعاون يهاتيبه فعال ياقبال عموم  
S10 الر يشهرک صنعت تواناز  يريگبهره  
S11 نانز ينيکارآفر ينه مناسب برايزم  
S12  يشهربرون يارتباط يمجاورت با محورها  

  )O(ها فرصت

  
  

  

  

  )SWOT(سوات 

O1 ينيت از کارآفريدولت در حما يمشخط  
O2  ينيکارآفر ين حاميقوان  
O3  يوزارت جهاد کشاورز يقيتشو يهاتيفعال  

O4  
 يهاتياز فعال يتوسعه مل يهات برنامهيحما

  ينيکارآفر
O5  يع دستيسازمان صنا يتين حمايقوان  

O6  
 يهااز فرصت يش آگاهينترنت در افزايا تأثير

  ينيکارآفر

O7 
در آموزش  يمل يهانقش مثبت رسانه

  ينيکارآفر

O8 
اعتبار و  تأمينها در نقش مثبت بانک

  ينيالت کارآفريتسه

  های پژوهش يافته: منبع
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  گيری و پيشنهادها نتيجه

 ينيتوسـعه کـارآفر   روسـتاها  ياقتصـاد  يهابه بر چالشغل يهاوهين شيدترياز جد يکي
 ينيکـارآفر . قـرار دارد  ياجتماعـات محلـ   يافـت توانمندسـاز  يره ياست که در راسـتا 

و  رديـ گيشکل مـ  ييروستا يهاتوانها و تيظرف  يابيو ارز ييشناسا يبر مبنا ييروستا
ش يپـ  يهـا  تيمحدوداز امکانات و  يازمند شناخت کافين ،يگريد يزيرمانند هر برنامه

ن يــا ،ق حاضــريــدر تحق. اســتهديهــا و تهد از فرصــت ين حــال، آگــاهيو در عــ رو
روشـن از   یريتصوو  شد يبندصورت )SWOT( سوات ها در چارچوب مدل ضرورت

ت، يـ دست آمـد؛ و در نها  رامون الر بهيپ يدر روستاها ينيجوانب مختلف توسعه کارآفر
در مجمـوع،  . دشـ ارائه  ينيتوسعه اشتغال و کارآفربه  برای دستيابی يتهاجم يراهبردها
ـ با عنا ييتوسعه روستا يدر راستا ينيتوسعه کارآفر دن بهيرس يد که براشمشخص  ت ي
ک ضـرورت  يـ  يمورد بحث، اتخاذ راهبرد جهش يموجود در روستاها يهايبه توانمند
 حاضر تحقيق در مقايسه با تحقيقات گذشته، راهبردهاي اول و دوم. ر استيناپذاجتناب

و  يبـا نتـايج تحقيـق رضـوان     گيري مناسب از نيروي كار محليكيد بر بهرهأبا مضمون ت
سبکبار و  يفرجبا مطالعات  ،همچنين حاضر، نتايج تحقيق. مطابقت دارد) ٢١( نجارزاده
در اما . دداردر زمينه اهميت كارآفرينان در توسعه روستايي شباهت زيادي ) ٦( همکاران

تقريبـاً عكـس    حاضـر  هاي رسمي در توسعه كارآفريني، نتايج تحقيقازمانمورد نقش س
 نقـش ، ، زيـرا در ناحيـه مـورد تحقيـق    اسـت ) ١١( و همکـاران  يهاشـم نتايج پژوهش 

هـاي  يافتـه  ،همچنـين . نبـوده اسـت   برجسته چندان ن محلي در حوزه كارآفرينيمسئوال
هـاي  در مـورد تـوان فعاليـت    )١٥( موهاپاترا و همکاران تحقيق حاضر با نتايج پژوهش

 .زراعي در توسعه كارآفريني در تضاد است

 مـدل  يق و بر محور راهبردهايج تحقيتاند نيبرآر بر اساس يز يشنهادهايپ ،پاياندر 
  : شوديارائه م سوات
هاي طبيعي روستاهاي پيرامون الر در زمينه توليـدات   شناخت تفصيلي توانمندي - ١

ور ايجـاد اشـتغال توسـط كارآفرينـان محلـي بـا       پروري به منظـ باغداري و آبزي
  ؛حمايت وزارت جهاد كشاورزي
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هاي توسعه صنايع دسـتي در روسـتاهاي مـورد    توان تشويق كارآفرينان به احيای - ٢
   ؛مطالعه به منظور اشتغال نيروي انساني با حمايت سازمان صنايع دستي

حمايـت اعتبـاري   هاي توليدي كارآفريني بـا  ان به تشكيل تعاونيييق روستايتشو - ٣
   ؛م بانكينظا

مطالعه صنايع موجود در شـهرك صـنعتي الر از لحـاظ امكـان ايجـاد و توسـعه        - ٤
صنايع كوچك وابسته به منظور اشتغال جوانان روستاهاي مجاور تحت مديريت 

 ؛ كارآفرينان

هـاي مسـئول ماننـد وزارت    هاي آموزش كارآفريني توسط سازمانبرگزاري دوره - ٥
  ؛رات مرتبط با امور روستاهااانداري و ادجهاد كشاورزي، فرم

 ينه برايمورد بحث به منظور ايجاد زم يک در روستاهايش خدمات الکترونيافزا - ٦
  ؛اشتغال يهاو فرصت يع به اطالعات اقتصاديسر يابيدست

گيري از مشارکت مردم در اداره امور روستاها بـه منظـور افـزايش دانـش و     بهره - ٧
  ؛ وانييروستا يريپذتيمسئول

هاي رسـمي از نـوآوران و كارآفرينـان بـه منظـور      اعالم و تبليغ حمايت سازمان - ۸
  .در سطح روستاها ينيرونق کارآفر يجلب اعتماد مردم برا
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