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  چکیده   

اند که کسب و کارهای کوچک و های کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته اذعان کردهامروزه دولت         

ها به عنوان مولد اشتغال، شوند. و به دالیل متعددی از جمله نقش آنهسته اقتصاد هر کشوری محسوب می (،SME)متوسط

هدف از اس بر این اس ست.اای مورد تأیید بسیاری کشورها قرار گرفتهکاهش فقر، افزایش مزیت رقابتی و توسعه ملی و منطقه

ون موانع و مشکالت کسب و کارهای کوچک چ ی بنیانی صورت گرفته، بررسیانجام پژوهش کیفی حاضر که با بهره گیری از روش تئور
انفرادی، نیمه مصاحبه ) ها از تکنیکآوری دادهبرای جمعتولید سفال روستای مند گناباد است که در قالب یک مدل شناسایی گردید. 

 گیری نمونه روش به آنان نفر 11 که هستند سفالسازان روستای مند مطالعه، جامعۀ مورد بهره گرفته شده است. ساختارمند و گلوله برفی(

 مرحله سه قالب در و آوری جمع ساختارمند نیمه مصاحبه تکنیک از گیری بهره با پژوهش های داده. گرفتند قرار مطالعه مورد هدفمند

های پژوهش نشان داد که سفال سازان یافته  .گردید بندی طبقه اصلی مشکل 3قالب  در و تحلیل انتخابی، و محوری باز، کدگذاری

درآمد، ضعف بازاریابی، عدم امکان رقابت با تولیدات مشابه و محدودیت  -نظام هزینههای اقتصادی نظیر روستای مند با چالش
 -و اجتماعی عدم انسجام و حمایت صنفی، عدم حمایت های دولتی و عدم وجود نظام آموزشیو اداری نظیر  های سرمایه گذاری

 اند.مواجه های مشتریانشکاف بین نسلی و باورها و دیدگاهفرهنگی چون 

 

 .آسیب شناسی،کسب و کار کوچک، سفال گری، روستای مند، تئوری بنیانی کلید واژگان:
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 مقدمه .1
های مختلف کشورکند. براین اساس ی روستایی نقش بسیار مهمی در توسعه جوامع ایفا میی جهانی، توسعهباتوجه به تجربه

ا که هاند. یکی از مهمترین این استراتژیهای متنوعی را توجه به شرایط و امکانات موجود در این زمینه بکار گرفتهاستراتژی
کار  یاند توسعههای اخیر بسیاری از کشورها )ازجمله هند و چین ، مالزی و...( به منظور توسعه روستایی به کار گرفتهدر دهه

یکی از اهداف کالن  (.11: 1392باشد. )کرد و آبتین، ستایی و حمایت از توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط میآفرینی رو
های شغلی است. بیکاری به عنوان یک پدیده مخرب توسعه در اغلب کشورها از جمله کشور ما کاهش بیکاری و توسعه فعالیت

ریزان بوده است. در این بین های اساسی برنامهاره از جمله دغدغهاجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مطرح است و رفع آن همو
در  ، دولتچند دهه اخیردر  شود.کسب وکارهای کوچک و متوسط راهکار مهمی برای ایجاد اشتغال و درآمد محسوب می

ها و اقداماتی ( سیاستSMEکشورهای در حال توسعه با هدف ارتقاء کارآفرینی از طریق رشد کسب و کار متوسط و کوچک )
( خاطر 2001با آن روبرو است انگیزه اصلی برای این اقدامات را تشکیل داد. برنز ) SMEهایی که مطرح کردند. محدودیت

ی اتر و پاسخگوتر است اما تاثیر آن بر چنین رشد و توسعهنسبت به تغییر بازار منعطف SMEکند که گرچه بخش نشان می
 گرایی، مشکالتی نسبت به استخدام پرسنل الیق،ایمحدود به مسائل مالی، درجه کمتر حرفهباشد. دسترسی نیز کمتر می

بوده و حوزه مهمی است  SMEجویی در مقیاس به عنوان نقطه ضعف اصلی بخش وابستگی به مشتری و تولیدکننده و صرفه
روی این بخش در مشکالت پیش در این خصوص، شناخت (. 32: 2001،که این بخش به توجهات خاص نیاز دارد )برنز

زایی را و در نتیجه اشتغال SMEهایی در جهت پشتیبانی از انداز الزم برای طراحی سیاستهای خاص توسعه، چشمزمینه
 . (Tend, 2014: 110) آوردفراهم می

ز است که سبب خالی ایکی از مشکالت اساسی کشور در چند دهه اخیر، بیکاری روستاییان و مهاجرت آنان به شهرها بوده 
جمعیت کل کشور حدود  1335سکنه شدن بسیاری از روستاهای کشور شده است. بنا به مستندات مرکز آمار ایران، در سال 

درصد جمعیت روستانشین بودند. این نسبت تنها  68میلیون نفر آن یعنی چیزی معادل  13میلیون نفر بوده که از این تعداد  19
درصد  71نسبت شهرستان به  90شده و مطابق با اخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن درسال  سال بعد معکوس 55در 

اشد بدرصد رسیده است. یکی از دالیل اصلی مهاجرت روستاییان ، بیکاری و نداشتن درآمد کافی می 29و روستانشینان به 
 کسب توسعه حال در و یافته توسعه کشورهای است شده موجب اخیر دهه چند سریع و پیچیده تحوالت(. 102: 1393)کریمی، 

بگیرند )رضایی  نظر در اقتصادی توسعه جمله از توسعه اهداف به دستیابی برای ایزمینه عنوانه ب را متوسط و کوچک کارهای و
بنابراین توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط باتوجه به اثرات مثبت خود، در زمینه حل این مشکل  (.12: 1394و همکاران، 

می تواند نقش مهمی ایفا نماید. به همین دلیل، در چند سال اخیر بحث احیا و پویاسازی مجدد نواحی روستایی از طریق ارتقاء 
(. علیرغم 102: 1393ی را به خود جلب نموده است. )کریمی، کارآفرینی و توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط توجه زیاد

ت. ها امری مشکل اساینکه کسب و کارهای کوچک و متوسط توان باالیی برای ایجاد رشد اقتصادی مداوم دارند، اما توسعه آن
ن نیروی انسانی اییشایع ترین مشکالت کسب و کارهای کوچک و متوسط عبارتند از: عدم دسترسی به بازار، فناوری، کیفیت پ

لذا با توجه به جایگاه کسب و کارهای کوچک و متوسط در  (.88: 91)طغرایی و رضوانی، و کمبود دسترسی به سرمایه است 
اقتصاد روستا و ضرورت آسیب شناسی به منظور حمایت از توسعه این گونه مشاغل در مناطق روستایی و عدم تحقیقات کافی 

ای های توسعه کسب و کارهها و محدودیتش حاضر در پی شناسایی، دسته بندی و توصیف آسیبداخلی در این زمینه، پژوه
 گناباد به عنوان نمونه مورد بررسی و تحلیل قرارداده است. 1کوچک و متوسط، صنعت دستی سفالگری را در روستای مند
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سب آسیب شناسی توسعه کدر ارتباط با موضوع پژوهش گرچه تحقیقات مختصری درکشور انجام گرفته است اما در خصوص  

صورت نگرفته است. که در ادامه  ( فعالیت سفالگری و بویژه در مند گناباد هیچ پژوهشیSME)و کارهای کوچک و متوسط 
 به ذکر برخی تحقیقات اشاره می شود:

 ترین مناطق سفالگریروستای مند گناباد را از شاخص "سفال مند گناباد"در پژوهشی تحت عنوان  (،1393فاطمه محجوبی )
کند. وی ضمن معرفی هنر سفالگری روستای مند در پایان به این نکته ایران و تنها منطقه سفالگری در شرق کشور معرفی می

ای هسفالگران و بی توجهی مسئوالن در حال نابودی است و دیگر روشکند که این هنر به دلیل مشکالت مربوط به اشاره می
 ها کاربردی ندارد؛ بنابراین، برای احیای این هنر ارزشمند تالش و توجهی شایسته الزم است.سنتی برای ساخت این سفالینه

ی سابقه سفالسازی و چگونگبه بررسی قدمت و  "هنر سفالسازی در مند گناد  "در پژوهشی تحت عنوان (،1351عباس زمانی )
 پردازد. این هنر در بین مردم روستای مند گناباد می

طراحی کارگاه مدرن سفال سازی در اللجین همدان همراه با اشتغال زایی و  "در پژوهشی تحت عنوان  (،1393اسدیان )
 را افزایش تولید و ارتقاء کیفیتهدف از طراحی کارگاه مدرن سفال سازی در اللجین همدان  "بازاریابی گردشگری روستایی

 داندهای توریستی میاشتغال و بازاریابی و جاذبه
بررسی تأثیر رویکرد کارآفرینانه و مدیریت کارآفرینان بر عمکرد کسب  "در پژوهشی تحت عنوان (،1391کنعانی و همکاران )
ران پردازد و به مدیب و کارهای کوچک میبه بررسی تأثیر مثبت رودیکرد کارآفرینانه بر عملکرد کس "و کارهای کوچک 

 دهد که توجه شایانی به رویکرد کارآفرینانه داشته باشند.سیاستگذار در صنایع کوچک پیشنهاد می
بررسی نقش بازاریابی کارآفرینانه با تأکید بر افزایش توان رقابت  "در پژوهشی تحت عنوان(، 1394میرفخرالدینی و همکاران )

ضمن اشاره به اهمیت کسب و کارهای کوچک در اقتصاد، به کاوش در مفهوم شناسی بازاریابی  "کوچککسب و کارهای 
ان ها و کسب و کارهای کوچک به منظور افزایش توهای بازاریابی بنگاهکارآفرینانه به عنوان یک مفهوم یکپارچه برای فعالیت

 پردازد.رقابت پذیری این بنگاه می
بررسی مفهوم و ابعاد بازاریابی کارآفرینانه و تأثیر آن در کسب و کارهای  "در پژوهشی تحت عنوان ،(1394رضایی و همکاران )

بازاریابی  پردازد وبه بررسی ابعاد بازاریابی کارآفرینانه و تأثیر آن در کسب و کارهای کوچک و متوسط می "کوچک و متوسط
تواند از طریق نوآوری و مشتری گرایی محدودیت ای معرفی کنند که میکارآفرینانه را به عنوان پارادایمی جدید و میان رشته

 شود.بازاریابی سنتی رفع نموده و منجر به ایجاد ارزش می
آسیب شناسی توسعه کسب و کارهای خانوادگی روستایی در استان  "در پژهشی تحت عنوان (،1393شریف زداه و همکاران )

ب شناسی دانند. و به بررسی آسیرا از راهبردهای اصلی پیشبرد توسعه روستایی میو کارهای روستایی  ، توسه کسب"گلستان
 پردازند. توسعه کسب و کارهای خانوادگی روستایی در استان گلستان می

 

 مبانی نظری.2
ادبیات مربوط به کسب و کار واحدهای کوچک، بسیار گسترده است و این گستردگی نیز باعث شده است که در کشورهای 

 ها با توجه به ساختار سنی، جمعیتی، فرهنگی، درجه توسعه یافتگی و بسته بهف تعاریف گوناگونی ارایه شود. این تعاریفمختل
هایی با یکدیگر هستند که عموما در معیارهای مورد استفاده برای شرایط اقتصادی و صنعتی حاکم بر هر کشور دارای تفاوت

دهند. در ایران براساس تعریف وزرات صنایع و معادن و وزرات جهاد را نشان میتعریف کسب و کارهای کوچک و متوسط خود 
نفر کارکن دارند )رضایی و همکاران،  50های کوچک و متوسط واحدهای صنعتی و خدماتی هستند که کمتر از کشاورزی بنگاه

1394 :10.) 
که کسب و کارهای کوچک و متوسط هسته اقتصاد  اندهای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته اذعان کردهامروزه دولت

ها به عنوان مولد اشتغال، کاهش فقر، افزایش مزیت شوند. و به دالیل متعددی از جمله نقش آنهر کشوری محسوب می
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فت ور پیشربه منظاند . برای مثال در کشور نیجریه ای مورد تأیید بسیاری کشورها قرار گرفتهرقابتی و توسعه ملی و منطقه
SME طرح شرکت گارانتی 2010، بانک مرکزی نیجریه در سال ،N200  میلیاردی کسب و کارهای کوچک و متوسط را

یا ساخت بخش اقتصاد نیجریه؛ تعیین  SMEتأسیس نمود. اهداف اصلی این طرح عبارت بودند از: پیگیری سریع توسعه 
 ,SME Tendدهندگان )حامیان( و تولیدکنندگان یق ترویجسازی اقتصاد؛ افزایش دسترسی به اعتبارات از طرسرعت صنعتی

متوسط  و کوچک صنایع توسعه شرکت کوچک و متوسط نیجریه که توسط قانون عالوه بر این، آژانس توسعه. ((112 :2014
 آموزش برای نیاز مورد منابع به متوسط دسترسی و کوچک های شرکت میکرو، ترویج و تسهیل منظور (، به2003 )ایجاد شده 

نیجریه  دارپای اقتصادی صنعتی که توسعه کوچک های یافته و بخش شرکت ساخت محیط یک کردن خیرهذتوسعه، و  و رشد
  .(Osemeke, 2012: 255دهد )را ترغیب و افزایش می

ایی شوند. ز های کارآفرینانه و همچنین اشتغالتوانند منجر به رشد فعالیتانواع گوناگون کسب و کارهای کوچک و متوسط می
درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای مختلف را به عهده دارند و درعین حال  99تا  55کسب و کارهای کوچک و متوسط از 

میلیون شرکت کوچک و  11ها به خدمت گرفته شده است. در اروپا درصد نیروی کار توسط این دسته از شرکت 51بیش از 
دراقتصاد ایران نیز جایگاه این  دهند.ها را تشکیل میدرصد کل شرکت 99بیش از متوسط وجود دارد که دربیشتر کشورها، 

ها و ایجاد نهادهای قانون اساسی، تصویب قانون و مقررات حمایتی به منظور تقویت زیرساخت 44ها با اجرای اصل شرکت
صادرات  های تولیدی و در نهایت توسعهحمایتگر، مستحکم تر شده است و فضا برای فعالیت تجاری کارآفرینان و صاحبان حرفه

 ایجاد برای اولیه منبع یک متوسط و کوچک (. لذا شرکتهای4: 1391غیر نفتی مساعدتر خواهد گردید )کنعانی و همکاران، 

 این در خصوصی بخش توسعه و اقتصادی تنوع باعث که روندمی شمار به توسعه در حال کشورهای در اقتصادی رشد و شغل

ین دهند، نفوذ به بازار بصنعت را تشکیل می شرکت های سرمایه گذاری کوچک و متوسط که بخش کوچک شود.میکشورها 
های بومی برداری کنند، برمحدودیترا قادر ساخته تا از بازارهای جدید بهره( SME)اند. بین المللی شدن المللی را آغاز کرده

ر ها هنگامی که اقدام به ورود به بازارا حفظ کنند. با این وجود، این شرکت غلبه کنند و همگامی با روندهای جدید تکنولوژی
رابر، های تجاری نابهای متفاوت، محیطها و فرهنگشوند. که این مشکالت شامل زبانکنند، با مشکالتی روبرو میخارجی می

های حمایت کننده دولت برای صنعت سیاست های بازاریابی، فقدانموانع ورود، منابع مالی محدود، فقدان اطالعات و مهارت
قشر با توجه به اینکه  (.Shaikh et al, 2011: 259) باشدهای توزیع و اتحاد فکری خوب میکوچک، فقدان شبکه

 62کنند، مطابق آمار منتشر شده از طرف سازمان ملل تقریبا عظیمی از فقیرترین مردم دنیا در مناطق روستایی زندگی می
رسد. براساس درصد می 76دهند که درآسیا و آفریقا این نسبت گاهی به جمعیت کل دنیا را روستاییان تشکیل میدرصد از 

درصد و نرخ مشارکت  74/14روستایی برابر  ، نرخ بیکاری در مناطق 1385نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 
نفر  6390000نفر بوده که از این تعداد  7494000حدود  1385درصد است، جمعیت فعال روستایی در سال  85/40نیروی کار 

اط دارد ها ارتبهای کشاورزی در روستانفر جویای کار هستند. علت اشتغال پایین به توسعه اندک فعالیت 1104000شاغل و 
عت و خدمات های صنهزارنفر( و به بخش 14زیرا هر ساله از جمعیت شاغل در این بخش کاسته شده )متوسط کاهش ساالنه 

شود. اضافه شدن جمعیت شاغل روستایی به جمعیت شهری موجب هزار نفر( می 27و  18)متوسط افزایش ساالنه به ترتیب 
های ا در دهههافزایش جمعیت شهرها و در نتیجه تشدید مشکالت شهرنشینی توسعه نیافته مانند کمبود مسکن و انواع آلودگی

: 1389درصد رسیده است )پور رجب میاندواب،  5/68به  1385که نرخ شهرنشینی در سال  اخیر نیز تسریع شده است به طوری
کنند، لیکن مناطق روستایی در مقایسه با مناطق ها زندگی می(. با توجه به اینکه حدود یک سوم جمعیت کشور در روستا29

سی کم به خدمات دولتی نظیر آموزش و بهداشت های مهمی از جمله فقر، بیکاری و فاصله زیاد از بازار، دسترشهری با چالش
بیشتری روبرو هستند. در واقع این نوع دور باطل که در آن بیکاری و کمبود خدمات و تسهیالت منجر به مسن شدن جمعیت، 

ی اشود، لذا با توجه به شرایط مذکور، مسأله توسعه روستایی برای دولت و نهادهمهاجرت و خالی شدن روستاها از سکنه می
قانون برنامه  194ای پیدا کرده است و در برنامه توسعه پنجم نیز برای این مقوله تأکید شده است. در ماده ذیربط اهمیت ویژه
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پنجساله پنجم توسعه کشور آمده است که دولت مکلف است به منظور بهبود وضعیت روستاها و ارتقاء سطح درآمد و کیفیت 
هش نابرابرهای موجود بین جامعه روستایی، عشایری و جامعه شهری، از کارآفرینی روستایی زندگی روستاییان و کشاورزان و کا
وچک و زایی کهای کارآفرینی و اشتغالهای مالی و اعتباری به ساماندهی و استقرار فعالیتحمایت نماید از طریق ارائه مشوق

توجه به شرایط فعلی روستاهای  بنابراین با(. 104 :1393متوسط تولیدی و خدماتی در مناطق روستایی کمک نماید )کریمی،
کشور ، توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط با هدف اشتغال زایی، ایجاد نوآوری در محصوالت و خدمات، نفوذ در بازارهای 

وسعه پایدار ت ویژه و جلوگیری از انحصار که رشد اقتصادی در فضای استراتژیک را به دنبال دارد، امری ضروری برای رسیدن به
 .ملی و منطقه ای و محلی محسوب می شود

 

 ها و روش کارداده.3

 ای. عالوه توسعه و کاربردی، ارزشیابی بنیادی، .کند دنبال را متفاوت هدف چهار می تواند هدف، اساس بر علمی پژوهشهای

 دسته بندی )کمی و کیفی( آمیخته و کیفی کمی، پژوهشهای به نیاز مورد داده های آوردن دست به نحوة اساس بر این، بر

(. این پزوهش از نوع کیفی است که با هدف کلی آسیب شناسی کسب و کارهای 13: 1394می شوند)حاجی پور و همکاران، 
 اهداف اختصاصی به شرح زیر است:کوچک و متوسط سفال سازان روستای مند در شهرستان گناباد، انجام شده است و دارای 

تای های سفالسازی( در روسها و مشکالتی که متوجه توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط) کارگاهشناسایی آسیب -الف
 مند گناباد است 

 شناسایی الویت ها و میزان اهمیت هر یک از آسیب ها و مشکالت از دید سفالسازان روستای مورد مطالعه -ب
استراتژی های فعلی خانوارهای روستایی برای سازگاری و مقابله با آسیب هایی که متوجه کسب و کارهای کوچک تبیین  -ج

 می باشد.
بوده و جامعۀ آماری آن شامل خانوارهای سفال ساز روستای مند گناباد است.  1روش تحقیق کیفی حاضر از نوع مطالعۀ موردی 

گیری هدفمند ترکیبی، موارد نوعی و بارز )مصاحبه با افراد باتجربه، شناخته شده و شیوه ی انتخاب نمونه ها به صورت نمونه 
های در دسترس مصاحبه می دارای توان آمادگی الزم برای ارائه اطالعات الزم( و روش فرصت مدار و موارد مطلوب، با نمونه

به  های تکمیلیگردد؛ بدین ترتیب دیدگاهمی دهند، تکرارهای که اطالعات جامعی به دست میبرای نمونه باشد و مصاحبه
های احتمالی آید و با توجه به اطالعات الزم و پیشرفت در مسیر رسیدن به اشباع نظری و غنای مفهومی، ابهامدست می

ی که ا شود. در این روش اندازه نمونه و فرآیند گردآوری و انتخاب نمونه ها تا مرحلۀ اشباع نظری)رسیدن به مرحلهبرطرف می
نظر یا مورد جدیدی در زمینۀ پرسش های افراد ذکر نشود( ادامه یافت. تعداد نمونه ها در مراحل مختلف انجام تحقیق تا رسیدن 

با شش نفر از مطلعین 2گردآوری داده ها از طریق مکالمۀ نیمه ساختارمند نفر رسید. 11به مرحلۀ اشباع نظری در مجموع به 
شنده های سفال که البته جزو خانواده های سفال سازان بودند، انجام شد. در اجرای مصاحبه ها، کلیدی، و پنج نفر از فرو

محققان نقش تسهیلگری داشته و افراد را به بحث و ارائه اطالعات بیشتر و خارج نشدن از موضوع اصلی تشویق می 
. مکالمه ها با پرسش های کلی و ساده آغاز شد و به سمت پرسش های جزئی تر پیش رفت. هر (Geilfus, 2008)کردند

ها ضبط و اطالعات کلیدی یادداشت برداری  دقیقه به طول انجامید. تمام مکالمه 40تا 30مکالمه ی نیمه ساختارمند در حدود 
شدند که برای پرسیدن سواالت بعدی از این اطالعات کلیدی استفاده شود. در نهایت، تحلیل داده های مذکور در قالب 

تئوری بنیانی انجام گرفت. شایان ذکر است تئوری بنیانی عالوه بر این که یک روش  3کدگذاری های )باز، محوری و انتخابی(
(. درواقع ، هدف از به کارگیری این روش، Osulivan, 2008حقیق است می تواند یک روش تحلیل داده ها نیز به شمار رود)ت

                                                 
1 Case Study 
2 Semi-structured dialogue 
3 2. Open Coding, Axial Coding, Selective Coding 
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 ;Glaser & Strauss, 1987تحلیل داده ها است که به دسته بندی و کدگذاری راهبردهای مشکالت پرداخته شده است)

Strauss & Corbin, 2006 .) ،جمالت دربرگیرندة آسیب ها و مشکالت استخراج و مفاهیم مشابه با در مرحلۀ کدگذاری باز
 طبقه کالن کدبندی شد.  3مقوله و  9مفهوم و  37یک کد مشترک در قالب 

شود. ها کشف میها در دادهها و ابعاد آنکدگذاری باز فرآیندی تحلیلی است که از طریق آن، مفاهیم شناسایی شده و ویژگی
(. به Yin, 2011دهد )های اولیه اطالعات در خصوص پدیده در حال مطالعه را شکل میپرداز، مقولهنظریهدر این مرحله 

ط کارگیری یک سیستم باز کدگذاری، خشوند و محقق با بهترین واحد خود شکسته میها به کوچکعبارتی در این مرحله، داده
کند تا حداکثر دهد، سپس تالش میخیص داده و به هر جمله، کد میها را بازنگری کرده و فرآیندهای آن را تشبه خط داده

طور کامل بررسی شده است )ادیب حاج باقری و همکاران، کدهای ممکن را تشخیص دهد تا مطمئن شود که اطالعات به
آنها  مداومدر کدگذاری محوری، طبقات گسترده و زیرطبقه ها تشکیل شدند و در نهایت از طریق مقایسۀ همچنین  (.1389

های کدگذاری شده را با هاست. محقق دادهبه دست آمد و الزمه مرحله کدگذاری محوری، مقایسه دائمی داده طبقۀ محوری
یکدیگر مقایسه نموده و با ادغام موارد مشابه، ارتباط بین خرده طبقات را مشخص نموده و طبقاتی با مفاهیم جدید تشکیل 

(. سرانجام، در کدگذاری انتخابی دوباره ویژگی ها و ترکیب طبقات، همچنین رابطۀ بین 94: 1391دهد )قبادی و همکاران، می
طبقه ها مورد بررسی قرار گرفت تا از صحت تحلیل اطمینان حاصل شود. در پایان، مشکالت کلیدی سفالسازان استخراج 

 Lincoln YS & Gubaتوسط گوبا و لینکن )گردید. به منظور حصول اطمینان از اعتبار یافته های پژوهش، معیارهای که 

EG,1985: :باور پذیری  (1( درباره اعتبار یافته های کیفی مطرح شد، مورد استفاده قرار گرفت. چهار معیار شامل(Credibility) 
( می Confirm ability( تصدیق پذیری )4و ( Dependability( اطمینان پذیری )Transferability )3( انتقال پذیری )2

باشند. به منظور دستیابی به مالک های فوق، تماس طوالنی مدت با شرکت کنندگان و مشاهدات مستمر در محیط پژوهش 
انجام گرفت. همچنین تالش شد تا از منابع مختلف برای جمع آوری اطالعات استفاده شود و داده ها توسط همکاران مورد 

ری، یافته های جمع آوری شده توسط اساتید مورد بررسی و تأیید قرار گرفتند. اطمینان بازنگری قرار گیرد. در رابطه با انتقال پذی
پذیری یافته نیز توسط کدگذاری جداگانه توسط دو نفر از اعضای پژوهش نشان داده شد. در نهایت به منظور جلوگیری از 

هنی پژوهشگران در مراحل جمع آوری سوگیری ذهنی، ضمن مرور محدود پیشینه پژوهشی؛ تالش شد تا پیش پنداشت های ذ
 و کدگذاری مصاحبه ها دخالت داده نشود.

 منطقه مورد مطالعه
 ای طوالنی دارد. سفالگریهای مختلف سابقههای هنری بشر است که ساخت آن در دروهسفال ایران یکی از مهمترین ساخته
های گوناگون صنعت سفالگری و کاشی کاری ایران به علت جنبه دهد.ها را نشان میفرهنگ، مذهب، تفکر و هنر ملت

اقتصادی، فرهنگی و تا حدودی مذهبی از گذشته بسیار دور مورد توجه قرار گرفته و در هر دوره با وضعیت سیاسی منطقه و 
ا با فرهنگ، باط این هنر رهای باستانی ایران کشف شده ، ارتهای سفالینی که از محوطهکشور، تحول و توسعه یافته است. نمونه

: 1393دهد )اسدیان، اقتصاد و مذهب از یک طرف و ابتکار ، ذوق و سلیقه شخصی و قومی سفالگران از طرف دیگر نشان می
های گوناگونی با سبک خاص در هر دوره ساخته شده که مراکز سفالگری متعددی در بیشتر شهرهای ایران و سفالینه (.1

رود. روستای مند تنها مرکز سفالگری شرق ایران است که باد در دوره قاجار از مشهورترین آن به شمار میهای مند گناسفالینه
خانوار است و از نظر موقیعت جغرافیایی در  529نفر جمعیت و  1793در سه کلیومتری شمال شهر گناباد قرار دارد و دارای

 (1شده است)شکلجنوب استان خراسان رضوی با آب و هوای گرم و خشک واقع 
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 (: موقعیت روستای مند و گناباد در استان خراسان رضوی1)ل شک

 1397ترسیم: نگارندگان بر اساس نقشه پایه استانداری خراسان رضوی، 
 

یش از این کنند. مند باهالی این روستا عالوه بر انجام کار کشاورزی، در زمینه آجرپزی، سفالگری، کاشی سازی نیز فعالیت می 
سال قبل، آبادی فعلی به وجود آمد. گفتنی است که در آن زمان هم در این منطقه سفال سازی  280بسیار بزرگ تر بود . حدود 

ود ها وجرسد و تا اوایل قرن دوازدهم، وجه تسمیه مشخصی برای آنهای مند به هزار سوم ق.م میشد. قدمت سفالینهانجام می
های خاص در گناباد به وجود آمد که به سفال بدل چینی معروف است) عی سفال جدید با ویژگیندارد؛ ولی از اوایل این قرن، نو

 (. 37: 1392محجوبی، 
 

 بحث و نتایج.4
تولید سفال در روستای مند ، چنان که اشاره ی تصویری عمیق از آسیب ها و چالش های سفال سازی پیشروی به منظور ارائه

آوری شده، در کد گذاری باز با مرور خط به خط از شیوه تئوری بنیادی بهره گرفته شد پس از پیاده سازی مطالب جمع شد، 
مفهوم کلیدی در زمینه مشکالت  37ها ، جمالت مرتبط با موضوع پژوهش استخراج شد. حاصل این مرحله، شناسایی داده

ها، دسته بندی مقدماتی صورت گرفت و ها و روابط بین آنپیش روی جامعه مورد مطالعه بود. سپس با توجه به ماهیت چالش
های مرتبط، در یک خوشه قرار گرفتند و که گویهطوریبهبه هریک از مشکالت از سوی مصاحبه شونده ها یک کد داده شد. 

 ( مشخص شده است این مرحله، مرحله کدگذاری باز می باشد.2که در جدول ) اختصاص یافت Iتا  Aبه هر یک، کدهایی از 
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 : مفاهیم حاصل از کدگذاری باز1 جدول

 ردیف مفاهیم کلیدی کد

A1 1 باال بودن هزینه تولید 

A2 2 درآمد اندک در مقایسه با مشاغل مشابه 

A3 3 قیمت پائین محصوالت در مقایسه با هزینه های باالی تولید 

A4 نقدینگی و سرمایه کمبود مشکل  4 

A5 برای ولیدکنندگان گاز و برق آب، سوخت، هایتعرفه باالی قیمت  5 

B1 6 بازار شناخت و تبلیغات مبتنی بر بازاریابی عدم 

B2 7 منطقه ای و ملیانداز بازار محلی ،نداشتن چشم 

B3 8 های مشتریان بازار بدلیل نبود ارتباط مستقیم با مشتریانعدم آگاهی از سالیق و خواسته 

B4 9 محصوالت سنتی عرضه و دسترسی محدود به اطالعات بازار 

B5  10 هزارساله سفال مند در مقایسه با رقبا 5علی رغم پیشینه ضعف برند سازی 

B6 11 نداشتن بسته بندی مناسب محصوالت تولیدی 

B7 12 مجازی فضای و سیما و صدا مطبوعات در محصوالت و تولیدات مناسب معرفی و تبلیغات ضعف 

C1 13 ژی روز با تولید باالوجود کارخانه چینی در گناباد با تکنولو 

C2 14 عدم تنوع د ر محصوالت تولیدی در مقایسه با محصوالت رقیب 

C3 15 قیمت پائین تر محصوالت رقیب در بازار 

C4 16 نظام نابرابر مبادله محصوالت با محصوالت رقیب که روند به ضرر تولید کنندگان سفال مند 

D1 17 تولید الزم در گذاریسرمایه عدم 

D2  18 تولید محصوالتعدم نوآوری و تنوع در 

D3 19 ژ های جدیدعدم سرمایه گذاری در بکارگیری تکنولو 

D4 20 نبود صنف مشخص برای پیگیری حقوق قانونی سفالگران 

E1 21 رقابت ناسالم بین واحدهای موجود 

E2 22 تعداد محدود واحدهای سفالگری در منطقه که زمینه ایجاد تشکل هاو تعاونی ها را محدود می ساز د 

E3 مشاغل این از دستی صنایع و گردشگری فرهنگی میراث سازمان ویژه به دولتی ادارات جدی حمایت عدم  23 

F1 مناسب کارکنان ایبیمه پوشش عدم  24 

F2 25 تعیین مالیات سنگین برای واحدهای تولید ی سفال 

F3 موجود واحدهای بین حمایت در موجود تبعیض  26 
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F4  27 اطالعات تولیدکنندگان به دلیل عدم برگزاری کالسهای آموزشیبه روز نبودن 

G1 28 عدم وجود نظام آموزشی در زمینه سفالگری در منطقه 

G2 29 عدم ارائه آموزشهای مرتبط با مدیریت کسب و کار به تولید کنندگان 

G3 30 عدم عالقه و بعضا خجالت نسل جدید از انتخاب این فعالیت ها به عنوان شغل 

H1 ( باال بودن سن تولید کنندگان) 31 پیرگرائی و عدم جایگزینی جوانان 

H2 32 رواج فردگرائی و روی آوردن جوانان به مشاغل مستقل و جدید 

H3 33 عدم تنوع درارائه قالبها و فرمت های ظروف سفالی تولید ی 

H4 34 استقبال نکردن مردم در استفاده از ظروف سفالی 

I1 35 اعتقاد به کاهش کیفیت سفال مند گناباد نسبت به گذشته 

I2 36 کاهش محبوبیت و وجهه عمومی صنعت سفالگری در بین مردم به عنوان یکی از مشاغل هنری و بومی 

I3 رنگ و ابعاد و محصول نوع مشتریان ذائقه با محصوالت انطباق عدم  37 

 1397 ق،یتحق یهاافتهی منبع:
 
 

 محوریکدگذاری 
 های کدگذاری شده با یکدیگر،در کدگذاری محوری طبقات تشکیل شده، توسعه داده شده، به طوری که با مقایسه مدام داده

طبقه موضوعی خرد تشکیل و هر یک متناسب با بار مفهومی نام گذاری گردید که عبارتند  9زیرطبقات، سامان یافتند. درنهایت 
بازاریابی، عدم امکان رقابت با تولیدات مشابه، محدودیت های سرمایه گذاری، عدم انسجام و درآمد، ضعف  -از: نظام هزینه

 (.2های مشتریان)جدول حمایت صنفی، عدم حمایت های دولتی، عدم وجود نظام آموزشی، شکاف بین نسلی و باورها و دیدگاه
 

 صورت محوری و زير محور: طبقات مشکالت سفال سازان به2 جدول

موضوعي خرد )کد طبقه 

 محوری (
 رديف کد

درآمد -نظام هزينه  

 1 باال بودن هزینه تولید

 2 درآمد اندک در مقایسه با مشاغل مشابه

 3 قیمت پائین محصوالت در مقایسه با هزینه های باالی تولید

نقدینگی و سرمایه کمبود مشکل  4 

تولیدکنندگانبرای  گاز و برق آب، سوخت، هایتعرفه باالی قیمت  5 

 ضعف بازاريابي
 6 بازار شناخت و تبلیغات مبتنی بر بازاریابی عدم

 7 منطقه ای و ملیانداز بازار محلی ،نداشتن چشم
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 8 های مشتریان بازار بدلیل نبود ارتباط مستقیم با مشتریانعدم آگاهی از سالیق و خواسته

 9 محصوالت سنتی عرضه و دسترسی محدود به اطالعات بازار

 10 هزارساله سفال مند در مقایسه با رقبا 5ضعف برند سازی علی رغم پیشینه 

 11 نداشتن بسته بندی مناسب محصوالت تولیدی

 12 مجازی فضای و سیما و صدا مطبوعات در محصوالت و تولیدات مناسب معرفی و تبلیغات ضعف

عدم امکان رقابت با 

 تولیدات مشابه

 13 ژی روز با تولید باالچینی در گناباد با تکنولووجود کارخانه 

 14 عدم تنوع د ر محصوالت تولیدی در مقایسه با محصوالت رقیب

 15 قیمت پائین تر محصوالت رقیب در بازار

 16 نظام نابرابر مبادله محصوالت با محصوالت رقیب که روند به ضرر تولید کنندگان سفال مند

سرمايه محدوديت های 

 گذاری

 17 تولید الزم در گذاریسرمایه عدم

 18 عدم نوآوری و تنوع در تولید محصوالت

 19 ژ های جدیدعدم سرمایه گذاری در بکارگیری تکنولو

 20 نبود صنف مشخص برای پیگیری حقوق قانونی سفالگران

عدم انسجام و حمايت 

 صنفي

 21 رقابت ناسالم بین واحدهای موجود

 22 تعداد محدود واحدهای سفالگری در منطقه که زمینه ایجاد تشکل هاو تعاونی ها را محدود می ساز د

مشاغل این از دستی صنایع و گردشگری فرهنگی میراث سازمان ویژه به دولتی ادارات جدی حمایت عدم  23 

 عدم حمايت های دولتي

مناسب کارکنان ایبیمه پوشش عدم  24 

سنگین برای واحدهای تولید ی سفالتعیین مالیات   25 

موجود واحدهای بین حمایت در موجود تبعیض  26 

 27 به روز نبودن اطالعات تولیدکنندگان به دلیل عدم برگزاری کالسهای آموزشی

 عدم وجود نظام آموزشي

 28 عدم وجود نظام آموزشی در زمینه سفالگری در منطقه

 29 مدیریت کسب و کار به تولید کنندگانعدم ارائه آموزشهای مرتبط با 

 30 عدم عالقه و بعضا خجالت نسل جدید از انتخاب این فعالیت ها به عنوان شغل

 شکاف بین نسلي

 31 پیرگرائی و عدم جایگزینی جوانان (باال بودن سن تولید کنندگان )

 32 رواج فردگرائی و روی آوردن جوانان به مشاغل مستقل و جدید

 33 عدم تنوع درارائه قالبها و فرمت های ظروف سفالی تولید ی

 34 استقبال نکردن مردم در استفاده از ظروف سفالی

 35 اعتقاد به کاهش کیفیت سفال مند گناباد نسبت به گذشته
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باورها و ديدگاههای 

 مشتريان

 36 مشاغل هنری و بومی کاهش محبوبیت و وجهه عمومی صنعت سفالگری در بین مردم به عنوان یکی از

 37 رنگ و ابعاد و محصول نوع مشتریان ذائقه با محصوالت انطباق عدم

 1393 ق،یتحق یهاافتهی منبع:
 

ساس رفت ها بر ای آندر مرحله پایانی )کدگذاری انتخابی( با مرور خط سیر داستانی، تلفیق و توأم کردن طبقات و درک رابطه
های استخراج شده موضوعی کالن، مراحل پژوهش با دیدی کل نگر مرور گردید و سرانجام، طبقههای مداوم، تمامی و برگشت

 ( مورد توجه قرار گرفت.1( نمودار)3حول یک مفهوم محوری و به شرح جدول)
 

 : کد های محوری و انتخابي مشکالت سفال سازان3جدول 
 ری (طبقه موضوعی خرد )کد محو طبقه موضوعی کالن) کدهای اتتخابی(

 مشکالت اقتصادی

 درآمد -نظام هزینه

 ضعف بازاریابی

 عدم امکان رقابت با تولیدات مشابه

 محدودیت های سرمایه گذاری

 مشکالت اداری

 عدم انسجام و حمایت صنفی

 عدم حمایت های دولتی

 عدم وجود نظام آموزشی

 مشکالت اجتماعی و فرهنگی
 شکاف بین نسلی

 دیدگاههای مشتریانباورها و 

 1397های تحقیق، منبع: یافته

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 : مدل چالش های کسب و کار سفال سازی مند گناباد1نمودار

 -اجتماعی

 فرهنگی

 اقتصادی

 اداری

 محدوديت هاي سرمايه گذاري
 عدم امكان رقابت با توليدات مشابه

 ضعف بازاريابي
درآمد -نظام هزينه  

 

ت صنفي
 عدم انسجام و حماي

ي دولتي
ت ها

 عدم حماي

  عدم وجود نظام آموزشي
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آمده از جامع آماری نمونه سفال سازی مند گناباد دارای آسیب ها و چالش های است که که دستنتایج بهاساس  بنابراین بر

 اند از:عبارت

 مشکالت اقتصادی-الف

رآمد، د -های پیش روی سفال سازان روستای مند، مشکالت اقتصادی است که شامل نظام هزینهیکی از مشکالت و چالش
ضعف بازاریابی، عدم امکان رقابت با تولیدات مشابه و محدودیت های سرمایه گذاری است و سبب شده هزینه های زیادی را 

برق و گاز متحمل شوند، خصوصا بعد از برداشتن یارانه های دولتی از حامل های انرژی، سفال سازان مجبور  چون هزینه های
ند میزان تولید خود را در فصل سرد سال به حداقل ممکن برسانند. از سویی دیگر با وجود رقیبانی چون سفال سازان الله جین 

ر و مشتری پسند تر، آنان مجبورند قیمت تولیدات خود را به حداقل همدان و وواردات سفال های چینی و رنگ و لعاب بهت
ممکن برسانند که درنتیجه سود بسیار ناچیزی عاید آنان می شود. بعالوه از سالیق مصرف کنندگان آگاهی کمی داشته و همین 

ند که م ضعف های بسیار دارامر سبب کمی تنوع محصوالت شده است. در مورد بازرایابی مبتنی بر تبلیغات و شناخت بازار ه
سبب دسترسی محدود آنها به بازارهای ملی شده و سبب عرضه سنتی محصوالت عمدتا در بازارهای محلی و کمی منطقه ای 
شود. این عوامل سبب می شود که سفالسازان مند گناباد امکان رقابت با تولیدکنندگان مشابه را نداشته باشند که با سرمایه 

 تولید محصوالت بیشتر و متنوع تر و بکارگیری تکنولوژی های جدید تر، امکان رقابت میسر خواهد شد. گذاری اندکی در

 مشکالت اداری-ب

هر سفال ساز در روستای مند با مشکالت اداری چون عدم انسجام و حمایت صنفی، عدم حمایت های دولتی و عدم وجود  
موجود رقابت ناسالم وجود دارد به گونه ایی که افراد قدرتمند تر، برای نظام آموزشی مواجه هست و متاسفانه بین واحد های 

فروش بیشتر به تخریب رقبای خویش به شکل های نامطلوب اقدام می کنند که مسلما به دلیل نبود تشکل یا تعاونی های 
و صنایع دستی از این  جدی انها و ادارات دولتی به ویژه سازمان میراث فرهنگی گردشگریخاص سفال گری و عدم حمایت 

مشاغل می شود. مشکل دیگر عدم پوشش بیمه ای مناسب و پرداخت مالیات های سنگین برای واحدهای تولیدی را می توان 
ذکر کرد. در زمینه های آموزشی هم با مشکالت زیادی چون به روز نبودن اطالعات تولیدکنندگان به دلیل عدم برگزاری 

آموزشی و عدم ارائه آموزشهای مرتبط با مدیریت کسب و کار روبه  نظام آموزش سفالگری دروجود  کالسهای آموزشی، عدم
 رو هستند که سبب شده است نسل جوان روستا عالقه ای به ادامه کار پدران و مادران خود نداشته باشند.

 مشکالت اجتماعي و فرهنگي-ج
اجتماعی و فرهنگی است که شامل شکاف بین نسلی و  های پیش روی سفال سازان روستای مند، مشکالتاز دیگر چالش 

م جایگزینی پیرگرائی و عدهای مشتریان است به طوری که این مشکالت برایند باال بودن سن تولید کنندگان )باورها و دیدگاه
های ظروف سفالی جوانان(، رواج فردگرائی و روی آوردن جوانان به مشاغل مستقل و جدید، عدم تنوع درارائه قالبها و فرمت 

تولیدی، استقبال نکردن مردم در استفاده از ظروف سفالی، اعتقاد به کاهش کیفیت سفال مند گناباد نسبت به گذشته، کاهش 
محبوبیت و وجهه عمومی صنعت سفالگری در بین مردم به عنوان یکی از مشاغل هنری و بومی و عدم انطباق محصوالت با 

 بعاد و رنگ می باشد.ذائقه مشتریان نوع محصول و ا
 

 گیری نتیجه.5
اند که کسب و کارهای کوچک و متوسط هسته اقتصاد های کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته اذعان کردهامروزه دولت

ها به عنوان مولد اشتغال، کاهش فقر، افزایش مزیت شوند. و به دالیل متعددی از جمله نقش آنهر کشوری محسوب می
 برای اولیه نبعم یک متوسط و کوچک اند. لذا شرکتهایای مورد تأیید بسیاری کشورها قرار گرفتهقابتی و توسعه ملی و منطقهر
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 وصیخص بخش توسعه و اقتصادی تنوع باعث که روندمی شمار به توسعه در حال کشورهای در اقتصادی رشد و شغل ایجاد
توجه به شرایط فعلی روستاهای کشور توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط جهت  شود. بنابراین باکشورها می این در

های افتهیاشتغالزایی و کسب و درامد و ماندگاری در روستا، امری الزم و ضروری برای رسیدن به توسعه پایدار روستایی است. 
چالش روبه رو هستند که با تلفیق  37باد با مطالعه حاضر با الگوی خاص تلفیق بیانگر آن است که سفال سازان روستای مند گنا

بازاریابی، عدم امکان رقابت با تولیدات مشابه  درآمد، ضعف -آنها ، مشکالت عمده شامل: مشکالت اقتصادی چون نظام هزینه
 وجود گذاری؛ مشکالت اداری چون عدم انسجام و حمایت صنفی، عدم حمایت های دولتی و عدم سرمایه های و محدودیت

 های مشتریان، منتج شد.نسلی و باورها و دیدگاه بین فرهنگی چون شکاف اجتماعی و و همچنین مشکالت آموزشی نظام

 : پیشنهادات

  گناباد شهرستان سفالگری اندرکاران دست و شاغالن اطالعات جامع بانک تکمیل .1

  تعاونی تشکلهای قالب در شاغالن ساماندهی .2

  شهرستان عالی آموزش مراکز در گری سفال به مربوط کاربردی و علمی هایرشته اندازیراه .3

  موجود امکانات و تسهیالت از استفاده با خارجی و داخلی نمایشگاههای در شرکت طریق از سفالگران بنیه تقویت .4

  بخش این شاغالن به بهره کمک تسهیالت تأمین .5

 ... و برقی کوره جمله از جدید های آوری فن به سفالگری مراکز و ها کارگاه تجهیز .6

 بازار نیاز بر مبتنی تولیدات تنوع .7

  سفالگری های کارگاه به آموزشی و فنی خدمات ارائه .8

  کشور سراسر از سفارش دریافت برای فعال و مجرب بازاریابهای از استفاده و توجه .9

 از ضیبع خرید تضمیمن طرحهای پیگیری طریق از شده تولید محصوالت مصرف و تولید بازار توسعه به کمک .10

  محصوالت

  سفال تخصصی بازارچه ایجاد .11

 نستا شهر شناسنامه عنوان به گناباد سفال محصوالت به مربوط تخصصی هایموزه و ها نمایشگاه برگزاری .12

 منابع .6
گردشگری (، طراحی کارگاه مدرن سفال سازی در اللجین همدان همراه با اشتغال زایی و بازاریابی 1393اسدیان، الهه ) -

 روستایی، سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی، همدان.

(، آسیب شناسی کارآفرینی روستایی در ایران، ماهنامه پژوهشی، آموزشی و ترویجی 1389پور رجب میاندوآب، پیمان ) -

 .28-35، 30دهیاری، شماره 

اد بازاریابی کارآفرینانه و تأثیر آن در کسب و بررسی مفهوم و ابع (،1394رضایی، روح اله ، منگلی، نسرین و لیال صفا ) -

 کارهای کوچک و متوسط، نشریه کارآفرینی در کشاورزی، جلد دوم، شماره دوم.

 . 120و 119(، هنر سفال سازی در مند گناباد، ماهنامه هنر و مردم، شماره 1351زمانی، عباس ) -

آسیب شناسی  (،1393ه، غالمحسین و مهنوش شریفی )شریف زاده، ابوالقاسم، خواجه شاهکوهی، علیرضا، عبداهلل زاد -

 . 1-24های روستایی ، شماره اول، توسعه کسب و کارهای خانوادگی روستایی در استان گلستان، پژوهش

های بازاریابی کارآفرینانه (، نگاشت مفهومی سرمایه اجتماعی در فعالیت 1391طغرایی، محمدتقی و مهران رضوانی) -

 .87-106(، 6پژوهشی بازاریابی نوین، سال دوم، شماره سوم ) -لنامه علمیهای کوچک، فصشرکت
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(، بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی روستایی در استان سیستان و بلوچستان) با 1392کرد، باقر و عبدالعزیز آبتین ) -

 نان روستایی(، مجله جغرافیا وتمرکز بر توسعه مراکز رشد روستایی، توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات و توانمندی ز

 .1-14، 32توسعه، شماره 

ها، نشریه کارآفرینی در کشاورزی، جلد اول، شماره ها و فرصت(، کارآفرینی روستایی: چالش1393کریمی، سعید ) -

 .101-119سوم.

بررسی تأثیر رویکرد کارآفرینانه و مدیریت کارآفرینان بر  (،1391کنعانی، انسیه، مالحسینی، علی و محمدعلی فرقانی ) -

 عمکرد کسب و کارهای کوچک، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان، دانشگاه مازنداران.

 .35-48، 13سفال مند گناباد، جلوه هنر، شماره (، 1393محجوبی، فاطمه ) -
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