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  )شرح مساله(مقدمه 
وکارهاي خانوادگی روستایی در استان گلستان به انجام رسیده  شناسی توسعه کسب این تحقیق کیفی با هدف آسیب

اي  ساختارمند با نمونه اطالعات مورد نیاز از طریق مصاحبه نیمهین تحقیق به روش تئوري بنیانی به انجام رسیده و ا. است
مالکان و اعضاي شامل  جامعه آماري این تحقیق .بدست آمده است) n=37(وکارهاي خانوادگی  برگزیده از مدیران کسب

گیري  ها از تکنیک نمونه  در انجام مصاحبه. استبودهلستان وکارهاي خانوادگی روستایی کشاورزي در استان گ کسب
 اطالعات  مصاحبه با افراد با تجربه، شناخته شده و داراي توان و آمادگی جهت ارایه( ترکیبی موارد نوعی و بارزهدفمند 
مصاحبه با (موارد مطلوب مدار و  ، فرصت)ها مصاحبه با افراد معرفی شده از سوي سایر نمونه( برفی ، گلوله)مورد نیاز

نظرات تکمیلی  منظور کسب نقطه دهنده اطالعات جامع به هاي ارایه هاي در دسترس و تکرار مصاحبه در مورد نمونه نمونه
) یا رفع ابهامات موجود با توجه به اطالعات مورد نیاز و پیشرفت حاصله در جهت رسیدن به اشباع نظري و غناي مفهومی

ها تحلیل شده و  با استفاده از فرآیند کدگذاري مرسوم در تئوري بنیانی، متن برگرفته از مصاحبه. بهره گرفته شده است
  .، محوري و انتخابی تدوین شده است) کد112(هاي حاصل از تحلیل در یک ساختار ماتریسی، شامل کدهاي باز  یافته

  

  ها ترین یافته مهم
وکارهـاي خـانوادگی بـه شـرح زیـر       هاي توسـعه کـسب   طبق نتایج تحقیق، هفت طبقه موضوعی از مسایل و محدودیت        

وکار در منـاطق   هموار نبودن فضاي توسعه کسب   (وکار در مناطق روستایی        مساعد نبودن محیط کسب    :شناسایی شده است  
ضـعف بازاریـابی، ناکارآمـدي    (نیافتگی بـازار   ، توسعه)ها نیافتگی زیرساخت روستایی، بروز تغییرات محیطی نامساعد و توسعه      

وکارهـاي   هـا و فرهنـگ کـسب    هـا، مهـارت     نـسلی در انتقـال ارزش       ، گذار و شکاف بین    )بازار محلی و تغییرات نامساعد بازار     
نـسلی و شـکاف نـسلی در عرصـه       عدم رویکرد نسل جوان روسـتایی، مـشکالت و عـوارض گـذار بـین              (خانوادگی روستایی   

عدم انسجام و حمایت صنفی، نداشتن هویـت و جایگـاه رسـمی، عـدم دریافـت           (، نبود پشتیبانی رسمی نهادمند      )کار  بکس
خدمات آموزشی، نداشتن چتر حمایتی رسمی، نبود سیاست و برنامه حمـایتی جـامع و ناهمـاهنگی نهـادي در حمایـت از           

وکار بر سـاختار و کـارکرد خـانواده، تعارضـات و      سوء کسبپیامدهاي (وکار  ، برهمکنش نابسود خانواده و کسب  )وکارها  کسب
، ناکارآمـدي مـدیریت تولیـد و    )وکـار  وکـار و تحـوالت خـانوادگی نابـسود بـراي کـسب             فشارهاي خانوادگی موثر بـر کـسب      

گذاري نامناسب، ضعف بنیه نوآوري، ظرفیـت و شـرایط نامناسـب تولیـد، مـدیریت ناکارآمـد        سرمایه(وکار   کارکردهاي کسب 
و فـشارهاي  ) هـا و مـشکل تـامین سـرمایه     وري و عملکرد نامناسـب، افـزایش هزینـه     ها، بهره   یروي کار، مشکل تامین نهاده    ن

 ).وکار، انتظـارات اجتمـاعی غیرموجـه و تعارضـات اجتمـاعی تاثیرگـذار             کاهش سرمایه اجتماعی در عرصه کسب     (اجتماعی  
وکارهاي خـانوادگی روسـتایی بـه هـم پیونـد زده شـده و در              سبهاي مفهومی شناسایی شده براي توسعه ک        سرانجام، سازه 
  . ترسیم شده است"روستایی وکارهاي خانوادگی شناسی توسعه کسب آسیب"نتیجه، الگوي 
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  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب (اطالعات تکمیلی
را مـورد تاکیـد قـرار داده         روستایی خانوادگی وکارهاي  کسب توسعه مؤثر بر  برخی از عوامل کلیدي    پژوهش کیفی  این

 در منـاطق  خـانوادگی  وکارهـاي  توسـعه کـسب   هـاي شـاکله و مـوثر بـراي     مولفه ابعاد و تنوع موید تحقیق نتایج این . است
، بلکـه  کنـد  صـرف عمـل نمـی    اقتصادي عنوان یک بنگاه به فقط روستایی خانوادگی وکارهاي کسب در واقع  .است روستایی

کـارکرد  . دهـد  وکارهـا، چنـدگانگی کـارکرد آنهـا را بازتـاب مـی       دگانه اقتصادي و اجتماعی این کـسب هاي چن ابعاد و هدف 
. اسـت  در مناطق مختلف خانوادهتاثیر ساختار و کارکرد     میزان زیادي تحت   وکارهاي خانوادگی در مناطق روستایی به       کسب

وکارهـاي   ایط استقرار، فرایندها و ساختارهاي کـسب ها در مناطق مختلف از کارکرد یکسانی برخوردار نیستند و شر      خانواده
جوامـع   در خانوادگی وکارهاي  کسب بین مشخص تفاوت پژوهش هاي این   یافته. خانوادگی در جوامع مختلف متفاوت است     

 وکارهـا و تـشویق   نگر براي تقویت این کسب بنابراین به راهبردهاي مبتنی بر موقعیت و وضعیتدهد؛   بازتاب می  روستایی را 
 تـر شـده   هماهنـگ  و الزم است رویکرد راهبـردي ، ها این یافته اساسبرهمچنین،  .مناطق روستایی نیاز است   در کارآفرینی

 آینـده  کـارآفرینی در  از نقـش  انداز روشـن  یک چشم بر پایه در مناطق روستایی هاي کارآفرینی دهی به ظرفیت    شکل براي
  . اندازي در پیش گرفته شود چشمعملی براي تحقق چنین  و اقدامات توسعه روستایی

  

  اهمیت موضوع
این تغییرات پیامدهایی را بـراي اشـتغال   . وقوع پیوسته است ه باي در مناطق روستایی هاي اخیر تغییرات عمده   در سال 

بخشی به معیـشت روسـتایی    ها در راستاي تنوع  کشاورزي و انتقال بخشی از نیروي کار شاغل در این بخش به سایر بخش             
یـري از رهیافـت   گ بخشی به اقتصاد مناطق روستایی بـا بهـره   ها به تنوع در نتیجه این تحوالت، دولت. به همراه داشته است  

نظران امر بـر ایـن    صاحب. اند وکارهاي کوچک روي آورده اندازي و توسعه کسب  ویژه از طریق تسهیل راه     هتوسعه یکپارچه ب  
هـاي شـغلی جدیـد،      منظـور ایجـاد فرصـت      وکارهاي روستایی به    باورند که پیشرفت مناطق روستایی مستلزم توسعه کسب       

 .بخـشی بـه اقتـصاد روسـتا اسـت       تنـوع  تولید کاال و خدمات جدید و در کـل،    گسترش نوآوري، تشکیل و گردش سرمایه،     
ي خـانوادگی نیازمنـد   وکارهـا  وکارهاي روسـتایی از جملـه کـسب         سیاستگذاري راهبردي براي توسعه انواع کسب     بنابراین،  

هـاي    و پویـایی اي وکارها بسان یک سیستم پیچیـده، متغیرهـاي زمینـه       دهنده این کسب    بسته شکل   هاي هم   مالحظه سازه 
وکارهـاي خـانوادگی روسـتایی در اسـتان گلـستان بـه        شناسی توسعه کسب این تحقیق کیفی با هدف آسیب  . مرتبط است 

   .انجام رسیده است
 


