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Abstract
Background and objective: Earthquake as a natural hazard has effects and consequences that can be examined from two 
dimensions of losses and damages. As a country with a high seismic zoning, Iran suffers from earthquake losses and damages 
almost every year. The aim of this study was to identify the factors affecting the damage of rural micro-businesses from the 
earthquake in Dena county.
Method: The study method in this research is based on qualitative method (grounded theory). The information required for 
this study was collected through semi-structured interviews. The study population consists of small and local business activists 
affected by the earthquake in Dena city. Preliminary estimates show that 366 rural businesses were directly and indirectly 
affected by the earthquake. The sample population was determined to extract the categories purposefully and based on the 
snowball method until the theoretical saturation of the interview with 22 people was reached. 
Findings: The results were extracted in three stages of open coding, axial coding and selective. In the data extraction stage, 
34 concepts were identified in the form of 4 main categories. According to the results, the category of managerial and 
economic factors has 9 concepts, the category of regulatory and executive factors has 9 concepts, the category of individual 
and organizational factors has 11 concepts and the category of infrastructure factors has 6 concepts. Among the extracted 
categories, the categories of individual and organizational factors and managerial and economic factors have more impact 
than other categories.
Conclusion: According to the findings, the rehabilitation of damaged businesses requires the attention of the responsible 
organizations to the category of business at the same time as other aspects of reconstruction. The results also showed 
that the factors affecting the damage to rural businesses can be examined in two groups of intra-environmental and extra-
environmental factors.
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چكيده
زمينه و هدف: زلزله به عنوان يك مخاطره طبيعى داراى اثرات و پيامدهايى است كه از دو بُعد تلفات و خسارات قابل بررسى است. ايران به عنوان 
كشورى با پهنه بندى لرزه خيزى باال تقريبًا همه ساله داراى تلفات و خساراتى از زلزله مى باشد. اين تحقيق با هدف شناسايى عوامل موثر بر آسيب هاى 

كسب  و كار ُخرد روستايى از زلزله در شهرستان دنا ارائه شده است. 
مصاحبه  طريق  از  تحقيق  اين  در  نياز  مورد  اطالعات  مى باشد.  تئورى)  (گراندد  كيفى  روش   بر  مبتنى  پژوهش،  اين  در  مطالعه  انجام  روش  روش: 
نيمه ساختاريافته جمع آورى شده است. جامعه مورد مطالعه را فعاالن كسب  و كارهاي ُخرد و محلى آسيب ديده از زلزله شهرستان دنا تشكيل مى دهند. 
برآوردهاى اوليه نشان مى دهد 366 كسب و كار روستايى به دو صورت مستقيم و غير مستقيم تحت تأثير زلزله قرار گرفته اند. جامعه نمونه پژوهش 

براى استخراج مقوله ها به صورت هدفمند و مبتنى بر روش گلوله برفى تا رسيدن به اشباع نظرى مصاحبه با 22 نفر تعيين گرديد. 
يافته ها: نتايج به دست آمده طى سه مرحله كدگذارى باز، كدگذارى محورى و انتخابى استخراج شدند. در مرحله استخراج داده ها 34 مفهوم در 
قالب 4 مقوله عمده شناسايى گرديد. بر اساس نتايج به دست آمده، مقوله عوامل مديريتى و اقتصادى داراى 9 مفهوم، مقوله عوامل نظارتى و اجرايى 
9 مفهوم، مقوله عوامل فردى و سازمانى 11 مفهوم و مقوله عوامل زيرساختى 6 مفهوم هستند. در بين مقوله هاى استخراج شده مقوله هاى عوامل فردى 

و سازمانى و عوامل مديريتى و اقتصادى نسبت به ساير مقوله ها از تاثير بيشترى برخوردار مى باشند.
نتيجه گيرى: براساس يافته ها، احياى كسب  و كارهاى آسيب ديده، نيازمند توجه سازمان هاى متولى به مقوله كسب  و كار، هم زمان با ساير ابعاد بازسازى 
است. همچنين نتايج نشان داد كه عوامل مؤثر بر آسيب به كسب و كارهاى روستايى در دو گروه عوامل درون محيطى و برون محيطى قابل بررسى 

هستند.
كليدواژه ها:نواحى روستايى، كسب  وكارهاى روستايى، كسب و كار خرد، زلزله، شهرستان دنا.
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مقدمه 
يكى از موضوعاتي كه بيشتر شهرهاي جهان با آن دست به گريبانند، 
آمار  بر  مروري  رخشانى، 1394).  و  (خمر  مى باشد  طبيعي  سوانح 
نقاط  در  اخير  دهه  دو  يكى  طى  طبيعى  سوانح  از  ناشى  خسارات 
مختلف دنيا حاكى از روند افزايشى اين خسارات و عواقب اقتصادي 
آن هاست. آثار زلزله هاى دهه هاي اخير بيانگر اين است كه به طور 
متوسط هر پنج سال يك بار، يك زلزله با صدمات جاني و مالي باال 
جاي  بر  را  بلندمدتي  اجتماعي  اقتصادي-  آثار  و  داده  رخ  كشور  در 
گذاشته است. اگرچه جلوگيري كامل از تلفات و خسارات ناشي از 
زلزله هاي شديد در حال حاضر، امكان پذير نيست؛ ليكن با استفاده 
از تمهيدات مديريت بحران و تهيه، تنظيم و به كارگيري برنامه هاي 
پيش گيرانه، مي توان اثرات زمين لرزه ها را تا حد زيادي كاهش داد 
تعيين  عامل  اقتصادى  زيان  بًا  غال  .(1389 پيشنمازى،  و  (امينى 
كننده اى است كه رويدادى را حادثه و بال بناميم يا فاجعه اى بزرگ. 
توجه صرف به مقدار پول صرف شده براى اين سوانح كافى نيست، 
با اين حال هزينه هاى بالياى طبيعى در كشورهاى فقير اغلب بالغ بر 
سه تا چهار درصد از درآمد خالص ملى آن ها مى شود (برك١، 1995؛ 
به نقل از عسگرى، 1382). پس از يك فاجعه ممكن است كسب 
 وكارها بيشتر از آسيب هاى فيزيكى رنج ببرند و اين عامل موجب 
افراد  به  مراتب  به  و  شد  خواهد  وكارها  كسب   در  اختالل  و  وقفه 
زلزله زده بيش از پيش فشار وارد مى شود (دالهامر و تيرنى٢، 1998). 
يكى از خساراتى كه بعد از وقوع زلزله رخ مى دهد، خسارتى 
است كه به كسب  وكارهاى اهالى منطقه وارد مى شود. پس از يك 
فاجعه ممكن است كسب  وكارها بيشتر از آسيب هاى فيزيكى رنج 
ببرند و اين عامل موجب وقفه و اختالل در كسب     وكارها خواهد 
شد و به مراتب به افراد زلزله زده بيش از پيش فشار وارد مى گردد. 
مشكالتى همچون از دست رفتن نظام كسب  و كار، از دست دادن 
ارائه  زمينه  در  مشكالت  اوليه،  مواد  تأمين  در  مشكالت  مشتريان، 
محصوالت، وقفه در ارائه خدمات و كاالها از جمله مواردى هستند 
و  (تيرنى  شد  خواهد  وكارها  كسب   گريبان گير  زلزله  از  بعد  كه 
وب٣، 2001). ميزان ضربات وارده بر كسب وكارها توسط عواملى 

1.  Berke, 1995
2.  Dahlhamer & Tierney, 1998
3.  Tierney & Webb, 2001

آسيب ديدگى،  سطح  ميزان  زيرساخت ها،  به  آسيب  ميزان  همچون 
كاركنان  حضور  توانايى  و  فاجعه  از  پس  منابع  از  استفاده  توانايى 
پس از وقوع تعيين مى گردد (اورهان۴، 2014). از آنجا كه تخريب 
آسيب  فعاليت،  مراكز  و  زيستى  امكانات  تخريب  درآمدى،  منابع 
رسيدن به خانه ها، كارگاه ها، مزارع و مكان هاى كسب  وكار، خود 
مى گردد  فيزيكى  و  اقتصادى  آسيب هاى  افزايش  به  منجر  خود  به 
(پورطاهرى، سجاسي قيداري و صـادقلو، 1390)؛ لذا بسيارى از 
اغلب،  روستايى،  سكونتگاه هاى  در  ويژه  به  معتقدند،  پژوهشگران 
كسب  مانند  ديگرى  عوامل  و  است،  نبوده  نياز  مهم ترين  مسكن 
 وكار، اشتغال و وجود زمين هاى كشاورزى، در امر بازتوانى حائز 
از  موقت  مسكن  تهيه  به جاى  است  بهتر  بنابراين  مى باشد.  اهميت 
كه  چرا  شود؛  داده  اقتصادى  بازتوانى  به  اولويت  مسئولين،  طرف 
اغلب مردم در اين سكونتگاه ها، تجربه ساخت سرپناه براى خود را 
نتيجه،  در  نمايند.  موقت  سرپناه  ساخت  به  اقدام  مى توانند  و  دارند 
توجه به از سرگيرى شغل و معيشت مردم در اولويت مى باشد (اداره 
هماهنگى امداد سوانح سازمان ملل متحد، 1366). بنابراين، احياء 
كالبدى  احياى  طريق  از  تنها  ديده  سانحه   منطقه  يك  بازسازى  و 
آن ميسر نيست و نيازمند احياى اقتصاد و معيشت ساكنان آن به 
كمك برنامه ريزى است. منطقه اى كه تنها از نظر كالبدى تاب آورى 
مناسبى دارد، لزومًا در برابر سوانح تاب آور نخواهد بود، مگر اينكه 
ميان  فرهنگى  و  اجتماعى  حوزه  در  مطلوبى  كنش هاى  و  روابط 
ساكنين آن باشد و هم چنين از بُعد ويژگى هاى اقتصادى خود نيز، به 

ميزان مناسبى متعادل باشد (زرگر، اهرى و رازقى، 1394). 
در  زلزله  معموالً  كه  است  كرده  ثابت  ايران  در  زلزله  تجربه 
به  آسيب رسانى  با  همواره  توسعه يافته  كمتر  و  محروم  مناطق 
بحث،  اين  با  رابطه  در  است.  بوده  همراه  مردم  كار  و  كسب  منابع 
 11 در  ريشتر   5/6 با  زلزله اى   1399 بهمن ماه   29 تاريخ  در 
شهر  غربى  شمال  كيلومترى   35 در  سى سخت،  شهر  كيلومترى 
در  اصلى  گسل هاى  داد.  رخ  بويراحمد  و  كهگيلويه  استان  ياسوج 
مرتفع،  زاگرس  گسل  دنا،  گسل  شامل  سى سخت  زمين لرزه  منطقه 
گسل سيوك و گسل كوهنه مى باشد. بر اساس گزارش ارائه شده 

4.  Orhan, 2014
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توسط مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازى، گسل دنا از سامانه 
گسلى زاگرس مرتفع موجب رخداد اين زلزله شده است. براساس 
كرده  وارد  روستا  حداقل 121  به  خسارت هايى  اوليه  گزارش هاى 
نفر  تنظيم گزارش 63  تا زمان  زلزله  اين  مصدومان  تعداد  و  است 
اين  تأثير  تحت  نفر  هزار  حدود 14  مجموع  در  و  است  شده  اعالم 
آسيب  شدن  وارد  بر  عالوه  زمين لرزه  اين  در  گرفتند.  قرار  زلزله 
درصد   100 منازل  (برخى  روستايى  و  شهرى  ساختمان هاى  به 
تخريب و غير قابل سكونت شده اند)، خسارت هايى نيز به كسب و 
كارهاى مرتبط با كشاوزى (خسارت به آغل و محل نگهدارى دام، 
و  ماهى  پرورش  مزارع  تخريب  زراعى،  و  باغى  اراضى  گلخانه ها، 
خطوط انتقال آب) وارد شده است اين موضوع از آن جايى كه بيشتر 
ساكنين به يكى از مشاغل مرتبط با كشاورزى اشتغال دارند حائز 
اهميت است. همچنين براساس مشاهدات ميدانى، برخى از كسب 
و كارها همچون واحدهاى بهره بردارى كوچك، مغازه ها و مشاغل 
خدماتى ديگر دچار آسيب و خسارت شدند. بر اساس برآوردهاى 
صورت  دو  به  را  كار  و  كسب   366 حدود  زلزله  اين  شده  انجام 
مستقيم (آسيب و خسارت به مكان، تجهيزات، زيرساخت هاى حمل 
و نقل، صاحب كسب و كار و غيره) و غير مستقيم (وقفه در ارائه 
ارزش  عرضه  زنجيره  در  وقفه  دارايى ها،  ارزش  كاهش  توليدات، 
و تأمين و غيره) تحت تاثير قرار داده است. آسيب هاى وارد شده 
در  متداول  آسيب هاى  با  مشابه  زمين لرزه،  اين  در  ساختمان ها  به 
..... بوده  زلزله هاى گذشته نظير زلزله سرپل ذهاب، ورزقان، بم و 
است. با توجه به شتاب باالى زلزله، عمده آسيب ها مربوط به ضعف 
سازه اى در ديوارها و ميانقاب ها مى باشد (پژوهشكده سوانح طبيعى، 
1399: صص 6-1). بر اين اساس، ضرورت انجام پژوهش در اين 
اين  از  حكايت  مختلف  مطالعات  مى شود.  احساس  شدت  به  زمينه 
دارند كه كسب  وكارهاى كوچك در برابر بالياى طبيعى از جمله 
زلزله بيشتر آسيب پذير هستند و دستخوش مشكالت مى شوند. اين 
مطالعه تالش مى كند تا اين شكاف را ُپر كند. شايان ذكر است نه 
تنها در محدوده  مورد  مطالعه، بلكه حتى در كل كشور هم به نظر 
مى رسد تاكنون  مطالعه جامعي در خصوص شناسايى عوامل موثر 
بر آسيب هاى كسب و كار روستايى آسيب ديده از زلزله انجام نشده 
است. اين در حالى است كه مسائل اقتصادى، اشتغال و احياء كسب  

وكارها نيز از اهميت ويژه اى برخوردار هستند و بعد از زلزله بخش 
وكارها  كسب   احياء  و  اقتصادى  موارد  شامل  آسيب ها  از  بزرگى 
و  اشتغال  اقتصادى،  مسائل  به  توجه  عدم  علت  همين  به  مى باشد. 
كسب و كار زلزله زدگان، خود منتهى به بروز و ظهور بحران ها و 
تنها  زلزله زده  مردم  براى  نمي توان  شد.  خواهند  ديگرى  زيان هاى 
با  بناها  اين  در  كه  داشت  انتظار  آن ها  از  و  ساخت  زيبا  خانه هاى 
آرامش زندگي كنند. به دليل وقوع زلزله، فضاى زندگي معيشتى و 
اقتصادى مردم زلزله زده دگرگون شده و اين دگرگوني ها پيامدهايي 
در پي خواهد داشت. ليكن با عنايت به موارد مذكور، در پژوهش 
موجود  وضعيت  ابتدا  كه  بود  خواهد  موضوع  اين  بر  تمركز  حاضر 
كسب و كارها در سكونتگاه ها زلزله زده شهرستان دنا و سپس، ميزان 
اثرگذارى وقوع زلزله بر كسب و كارها در اين سكونتگاه ها بررسى 
مى گردد و عوامل مؤثر بر آسيب هاى كسب و كار خرد روستايى در 
اين منطقه تعيين مى شوند. در نهايت، اين پژوهش به دنبال پاسخ به 

اين سؤاالت است كه؛
وضع موجود كسب وكارهاى روستايى در روستاهاى زلزله زده . 1

شهرستان دنا پس از وقوع زلزله چگونه است؟
در . 2 روستايى  خرد  كار  و  كسب  آسيب هاى  بر  موثر  عوامل 

سكونتگاه هاى زلزله زده شهرستان دنا كدامند؟ 

مبانى نظرى
بر اساس برنامه ى راهبردى بين المللى كاهش بالياى سازمان ملل، 
همه مخاطرات و سوانح دو منشأ اصلى دارند؛ 1. مخاطرات طبيعى؛ 
و 2. مخاطرات ناشى از فناورى يا فعاليت انسانى (سادين، ميرزاعلى 
و كوثرى، 1396). اما سوانح فارغ از نوع طبقه بندى، نيازمند مديريت 
مى باشند. بالياى طبيعى و پيامدهاى ناشى از آن ها در جهان حذف 
(غفورى،  دارد  وجود  آن ها  داد  رخ  احتمال  هميشه  و  نيستند  شدنى 
بالياى  اهميت ترين  حائز  و  مهم ترين  از  يكى  بين  اين  در   .(2005
معصوم پور  (شمس،  است  زلزله  زمين،  كره  سراسر  در  طبيعى 
اذعان   (1999) ميلتى١   .(1390 شهبازى،  و  سعيدى  سماكوش، 
مى دارد: مديريت بحران فرايندى است مداوم كه از طريق آن افراد، 
گروه ها و جوامع در تالش  هستند تا از خطرات و آسيب هاى ناشى 

1.  Mileti, 1999
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برسانند  حداقل  به  را  آن  يا  و  نمايند  جلوگيرى  خطرناك  وقايع  از 
مديريت  فرايند  نمايند.  بازسازى  را  خود  بحران،  آن  برابر  در  يا  و 
بحران به چهار مرحله آمادگى براى بحران، مقابله با بحران، بازسازى 
و كاهش خطر تقسيم مى گردد. كاهش خطر شامل اقداماتى است 
كه در جهت كاهش ريسك ناشى از حادثه اى خاص و نيز كاهش 
شامل  آمادگى  و  دارد  تمركز  آن  برابر  در  جامعه  بودن  آسيب پذير 
رخداد  به  جامعه  پاسخ  كارايى  افزايش  موجب  كه  است  اقداماتى 
سانحه مى گردد. پاسخ و بازسازى به زمان پس از وقوع سانحه مربوط 
مى گردد و شامل كوشش براى رفع نيازهاى اساسى و بازسازى جامعه 
در بلندمدت مى شود. هدف مراحل چهارگانه مديريت بحران؛ كاهش 
مرگ  و مير، كاهش خسارت هاى مالى و  خسارات كالبدى در پيش 
رو، هنگام و بعد از وقوع حادثه است (محيط زيست كانادا١، 2011).
در ساختار خاص تاريخي، سياسي و اجتماعي جامعه ايران كه 
دارد،  مردم  زندگي  شئون  تمامي  در  فراواني  و  شديد  سلطه  دولت، 
پايين  به  باال  از  اقدامات،  و  برنامه ريزي ها  سياست گذاري  ها،  كليه 
يافته  تجلي  نيز  بحران ها  مديريت  در  پديده  اين  مي گيرد.  صورت 
همه  مي كوشد،  دولت  اضطراري،  شرايط  در  به طوري كه  است، 
كارها را يك طرفه و بدون مشاركت مردم انجام دهد. اين رويكرد 
اثبات  به  جهان  در  را  خود  ناكارآمدي  كه  دهه هاست  يك سويه، 
جماعت  بر  مبتني  فاجعه  رويكرد «مديريت  اكنون  و  است  رسانده 
محلي»، در دنيا پذيرفته شده است؛ چرا كه رويكرد سنتي مديريت 

بحران، با چالش هاي فراوان و حادي روبرو مى باشد از جمله:
نگاه آسيب محورى و پسا حادثه اي به مديريت بحران (عدم توجه • 

به دو مرحله پيشگيري و آماده سازي پيش از بحران و دو مرحله 
امداد و نجات و بازسازي و بازتواني پس از بحران)؛

بحران •  مديريت  برنامه هاى  در  دستوري  و  پايين  به  باال  از  نگاه 
و عدم مشاركت آسيب ديدگان در فرآيندهاي مديريت بحران؛

عبرت نگرفتن از تجارب به  دست آمده در نتيجه عدم ارزيابي • 
عملكردها؛

مديريت •  علم  به  توجهى  كم  و  ديگران  تجربه هاى  به  توجه  عدم 
بحران؛ 

چرخه  در  بحران  مديريت  شد  بيان  كه  چالش هايى  نتيجه  در 

1.  Environment Canada (EC), 2011

باطل و معيوبى فرو مى رود، به  طوري كه در كشور ايران با سابقه 
برابر  در  ساكنين  مخرب،  و  سهمگين  زمين لرزه هاي  هزارساله  چند 
زلزله و ساير خطرات، ناتوان و عاجز نمايان مى شوند. با آن ساختار 
است  گرفته  شكل  نيز  ضعيفي  بسيار  مدني  جامعه  تاريخي،  مزمن 
آسيب ديدگان  به  را  پايين  به  باال  از  نگاه  همان  اغلب  متأسفانه  كه 
حوادث دارد و باز همان خطاهاي تكراري را باز توليد مى كند. از 
شديد  كم توجهى  و  بى توجهى  فقير،  و  باطل  چرخه  اين  پيامدهاي 
آسيب ديدگان  اينكه  يعنى  مى باشد؛  آسيب ديدگان  شغل  مسأله  به 
هم زمان با نياز به خوراك، پوشاك و مسكن به شغل هم نياز دارند.
مهاجرت  با  سيستم،  پايين  تاب آورى  دليل  به  بحران  وقوع  از  پس 
نداشتن  تمايل  و  منطقه  از  محلى  سرمايه گذاران  و  سرمايه داران 
ديگر سرمايه گذاران به سرمايه گذارى در منطقه، بيش از پيش همه 
جنبه هاى مسأله نمايان مى گردد و چهره اى نامتوازن و نامناسب را 

به نمايش مى گذارد (ايرانمنش، 1396؛ به نقل از رنانى، 1396).
كسب    (SEs) كوچك  كسب  وكار  كوچك٢:  كار  و  كسب  
وكارى است؛ غالبًا متعلق به بخش خصوصى با تعداد شاغلين محدود 
در  تعريف  اين  در  كوچك  مفهوم  اندك.  نسبتًا  توليدات  فروش  و 
بستگى  مورد  بررسى  كشور  يا  فعاليت  نوع  به  و  است  تغيير  حال 
دارد (طاهرخانى، 1380). اين رقم از كم تر از 8 نفر در كشور چين 
تا 500 نفر شاغل، در كشور آمريكا متغير است. در آلمان، كسب 
و كارهاى كمتر از 15 نفر پرسنل، كوچك محسوب مى شوند. در 
ايران نيز، كسب و كارهايى كه تعداد 9 نفر يا كم تر نيروى انسانى 
تعريف  در  البته  مى شوند.  تلقى  كوچك  كسب و كارهاى  دارند، 
مشاغل كوچك، عالوه بر تعداد كاركنان، شاخص هاى ديگرى چون 
فروش ساالنه ، گردش مالى، ارزش دارايى و سود خالص ترازنامه و 
به ويژه حجم سرمايه گذارى اهميت بسيار دارد (كالنترى، 1375). 

عنوان  به  كوچك  وكارهاى  كسب   كنونى  شرايط  در 
تسريع كنندگان توسعه اقتصادى–اجتماعى و سياسى در كشورهاى 
 .(2009 (گبرو٣،  مى شوند  شناخته  توسعه  حال  در  و  توسعه  يافته 
كسب  وكارهاى كوچك نقش مهمى در اقتصاد كشورهاى مختلف 
جهان بر عهده دارند. براى نمونه در هند بيشتر از 29 ميليون كسب  
وكار كوچك وجود دارد كه 69 ميليون نفر شاغل را در خود جاى 
2.  Small Enterprise
3.  Gebru, 2009
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داده اند. سهم و نقش باالى بنگاه هاى خرد فقط مخصوص اقتصادهاى 
شده  منتشر  گزارش هاى  نيست.  توسعه يافته  كمتر  و  توسعه  درحال 
براى كشور انگلستان نشان مى دهد كه كسب  وكارهاى ُخرد، بيشتر 
از 91/8 درصد از كسب  وكارهاى غيرمالى را در كشورهاى اتحاديه 
اروپا تشكيل مى دهند. در انگلستان از هر 5 كسب  وكار، 4 كسب  
وكار، ُخرد محسوب مى شوند. همچنين در سال 2010 بيش از 89 
وكارها  كسب   از  نوع  اين  را  انگلستان  كسب وكارهاى  از  درصد 
تشكيل مى دادند (معاونت پژوهش هاى اقتصادى، 1395). مى توان 
گفت توسعه اقتصادي هر كشوري تا حد زيادي به موفقيت كسب و 
كارهاي كوچك و متوسط آن كشور وابسته است. در يك جمع بندي 
كلى مى توان فعاليت اين بنگاه ها را در چند بُعد مهم و ارزشمند تلقى 
كرد: در بُعد اجتماعى، بنگاه هاي كوچك و متوسط راه پيشرفت افراد 
را باز مى گذارند. در بُعد سياسى، اين كسب و كارها ساختار سياسى 
را اصالح مى كنند و از تمركز قدرت در شهرهاي بزرگ جلوگيري 
و  كوچك  كارهاي  و  كسب  اقتصادي،  لحاظ  از  مى آورند.  عمل  به 
نظر  از  مى گردند.  محسوب  اشتغال  ايجاد  عوامل  عمده  از  متوسط 
توسعه  براي  زمينه اى  متوسط  و  ُخرد  كارهاي  و  كسب  نيز،  فردي 
آينده  براى  را  الزم  زمينه  و  هستند  تخصصى  و  فردي  توانايى هاى 
حرفه اى و شغلى فرد فراهم مى كنند. بدين صورت كسب و كارهاي 
كوچك سهم بسزايى را در اقتصاد مبتنى بر رقابت، انطاف پذير، دانش 
بر  و ايجاد اشتغال  انسجام  تقويت  پايدار،  رشد  توانايى  نيز  و  بنيان 
به  روستايى  كارآفرينى  ظريفيان، 1394).  و  دارند (مالشاهى  عهده 
دنبال پيدا كردن تركيبى درخور از منابع براى فعاليت هاى اقتصادى 
شامل كشاورزى و غير كشاورزى به منظور دست يافتن به بيشترين 
مشاغل  در  وكار  كسب   و  تجارت  رونق  باعث  و  است  ممكن  سود 
مختلف مى گردد (خسروى پور و پورجاويد، 1396). توسعه كسب 
و كارهاى كوچك و متوسط كارآفرين، ابزارى قوى براى شناخت 
فرصت هايى است كه با استفاده از آن ها مى توان مشكالت اشتغال، 
كمبود نيروى انسانى خالق و ماهر، كاهش بهره ورى، كاهش كيفيت 
توليدات و خدمات و ركود اقتصادى را رفع كرده و رقابت را افزايش 
داد (اميدى، محمدى، پوراشراف و خليلى، 1396). در ايران 98/4 
درصد از كليه كسب و كارها را بنگاه هاي خرد با نيروي كار بين 1 تا 
9 نفر تشكيل مى دهد (96/6 درصد بين 1 تا 5 نفر). باال بودن نرخ 

بيكارى پنهان و آشكار در مناطق روستايى در مقايسه با جامعه شهرى 
از يك طرف و عدم وجود سرمايه گذارى براى توسعة صنايع بزرگ 
از طرف ديگر، مديران دولتى را وادار كرده كه به توسعه و گسترش 
كسب و كارهاى كوچك در مناطق روستايى روى بياورند. در زمانى 
كه ايجاد اشتغال در مناطق روستايى به يك مشكل جدى تبديل شده 
است، مشاغل كوچك روستايى با ايجاد شغل در زمينه فعاليت هاى 
كشاورزى و غيركشاورزى و در نهايت كمك به ماندگارى جمعيت 
به  را  سرزندگى  و  اميد  نوعى  به  و  كرده  اند  عمل  موفق  روستاها  در 
جامعه روستايى تزريق نموده اند (نجفى و صفا، 1393). اين موضوع 
با استقبال متخصصان و برنامه ريزان توسعةروستايى روبرو شده است، 
و  ُخرد  و كارهاى  كسب  برخى كارشناسان، گسترش  طورى كه  به 
خانگى در مناطق روستايى را مهمترين چاره جويى براى توسعة پايدار 
روستايى در كشورهايى كه از توسعه پايدار برخوردار نيستند در نظر 
بهبود  و  توسعه  منافى آذر، 1397).  و  كريم زاده   (والئى،  مى گيرند 
فضاى كسب و كار كوچك و خرد روستايى، به منزله يك راهبرد 
بنيادى و توانمند مى تواند فرايند توسعة روستايى را سرعت بخشد. از 
طرف ديگر مى توان زمينه و بستر الزم را جهت تركيب منابع، هم در 
درون و هم در خارج از روستا، فراهم كرده و از اين طريق شرايط الزم 
جهت دستيابى به توسعه  فردى و اجتماعى روستاييان و ابزار الزم براى 
توسعه اقتصادى پايدار و محيطى پايدار را براى روستاييان مهيا نمود 
و به دنبال آن روستا به فضايى قابل سكونت براى روستاييان تبديل 
كارهاى  و  كسب   .(1394 انصارى،  و  موحدى  (ساميان،  مى گردد 
كوچك و متوسط، قاعده و زيربناى اقتصاد هر كشورى را تشكيل 
مى دهند. كشورهاى صنعتى توسعه يافته و در حال توسعه با تدوين 
سياست ها و برنامه ريزى مناسب براى سامان بخشى، رفع چالش ها و 
موانع، بهبود فضاى كسب و كار و فراهم نمودن زمينه الزم به منظور 
توسعه  راستاى  در  كارها  و  كسب  اين  از  بيشتر  چه  هر  بهره گيرى 
صادرات  و  افزوده  ارزش  افزايش  بيكارى،  معضل  حل  كارآفرينى، 
صنعتى، توسعه  منطقه اى و كمك به بهبود توزيع درآمد در جامعه و در 
جهت تحقق توسعه  اقتصادى و اجتماعى مى باشند (كردوانى و شريفى، 
خانگى  و  كوچك  كارهاى  و  كسب  توسعه،  آژانس هاى   .(1393
اشتغال  ايجاد  براى  قوى  محركه  نيروى  يك  عنوان  به  را  روستايى 
براى  اساسى  استراتژى  يك  عنوان  به  آن  از  سياسى  مديران  پايدار، 
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مقابله با اعتراضات در روستاها، كشاورزان از آن به عنوان وسيله اى 
براى بهبود درآمد خود و زنان آن را به عنوان امكان كار در هم جوارى 
منزل خودشان مى دانند. به اين ترتيب، كسب و كارهاى كوچك از 
نقطه نظر همه صاحب نظران ابزارى براى افزايش بهبود كيفيت زندگى 
قابل  محيطى  و  اقتصادى  ثبات  براى  وسيله اى  اجتماعى،  و  فردى 

زيست تلقى مى گردد (سعدى و ناظمى، 1394).
بالياى طبيعى و كسب  و كار

بالياى طبيعى مى توانند تأثيرات قابل  توجهى بر انواع كسب  وكار 
به  آسيب  و  انسانى  تلفات  شامل  مستقيم  تأثيرات  باشند.  داشته 
محل، تجهيزات، وسايل نقليه و موجودى ها است (ويتنى، ديكرسون 
و ليندل١، 2001). تأثيرات غير مستقيم عبارتند از: وقفه كسب و كار 
خارج از محل، كاهش ارزش اموال و اثرات بازار سهام، و هم چنين 
جنبه هاى تأثيرات اجتماعى و محيطى (رُز، 2009). عالوه بر اين، در 
خالل بالياى طبيعى، تأسيسات زيربنايى مانند آب و فاضالب، برق، 
اختالل  دچار  مخابراتى  نيروى  و كار  كسب   و  سوخت  و  نقل  حمل  
مى شوند (آلش، هالى، ميتلر و ناگى٢، 2001). در بسيارى از موارد، 
هرچند آسيب مستقيم به كسب  و كار ها ناچيز است، با اين حال، 
توقف  موجب  كه  هستند  شديد  كافى  اندازه   به  غيرمستقيم  اثرات 
نائينى، 2011).  صادقى  و  شوند (عسگرى  كسب و كار  فعاليت هاى 
توانايى كسب  وكارها براى بازيابى پس از بالياى طبيعى، بستگى به 
تعداد عوامل داخلى و خارجى دارد. عوامل داخلى عبارتند از؛ عواملى 
و كار،  كسب   تداوم  برنامه ريزى  و  خطر  كاهش  اندازه،  نوع،  مانند 
ظرفيت مالى، ميزان آسيب هاى مستقيم و غير مستقيم و ارتباطات 
با صنعت. عوامل خارجى مربوط به آن دسته از عواملى هستند كه 
خارج از كنترل كسب  و كار مى باشند، از قبيل اختالل در جامعه 
و در دسترس بودن حمايت هاى اجتماعى و نهادى. كسب  و كارهاى 
كوچك اغلب آن هايى هستند كه بيشتر تحت تأثير قرار مى گيرند 
و ظرفيت كمى براى بازآفرينى پس از بالياى طبيعى دارند. كسب 
 و كارهاى كوچك به احتمال زياد كمتر در كاهش ريسك هاى فاجعه 
از طريق برنامه ريزى تداوم كسب  و كار فعال هستند (ژانگ، ليندل 
كشورهاى  در  به ويژه  كوچك،  كارهاى  و  كسب   .(2009 پراتر٣،  و 

1.  Whitney, Dickerson & Lindell, 2001
2.  Alesch, Holly, Mittler & Nagy, 2001
3.  Zhang, Lindell & Prater, 2009

با  خطرناك،  مناطق  در  كه  دارد  بيشترى  احتمال  توسعه،  حال  در 
امكانات ناايمن كسب و كار، فقدان منابع انسانى و مالى ضرورى و 
همچنين دانش الزم در مورد  آسيب پذيرى آن ها براى توسعه و اجراى 
برنامه هاى تداوم كسب  و كار، قرار گيرند (گرين، ميلس، گوالسيك 
كسب  و كارهاى  زياد  احتمال  به  اين،  بر  عالوه   .(2008 لوى۴،  و 
كوچك قادر به پرداخت هزينه بيمه حتى اگر به آن دسترسى داشته 

باشند، نمى باشند (يوشيدا و ديل۵، 2005).
ويژگى هاى كسب  و كار مانند بازار اوليه و ساختارهاى مالكيت 
نيز ممكن است در بازآفرينى و عمليات پس از فاجعه نقش مهمى 
داشته باشند. هنگامى كه يك بالى طبيعى رخ مى دهد، مالكان و كسب 
 و كارهاى محلى دسترسى كمترى به ساختمان  و مكان هاى الزم براى 
استمرار فعاليت هايشان دارند. در نتيجه آن ها در مقابل بالياى طبيعى 
اسچرانك۶،  و  مارشال  لى،  نيهم،  (سيدنور،  مى باشند  آسيب پذيرتر 
2017). كسب  و كارهايى كه عمدتًا به بازارهاى غيرمحلى وابسته اند، 
كامًال بهتر از آن هايى هستند كه مبتنى بر بازار محلى  مى باشند؛ زيرا 
محصوالت يا خدماتشان به دامنه گسترده اى از بخش هاى منطقه اى 
بالى  به  مربوط  مشكالت  نواحى  اين  در  كه  است،  وابسته  ملى  يا 
طبيعى نسبتًا كمتر مى باشد (وب، تيرنى و دالهامر٧، 2002). به طور 
مشابه، احتمال اين كه سرمايه گذارى هاى مشترك و كسب  و كارهاى 
غير محلى، به عمليات پايدار پس از يك بالى طبيعى برسند، بيشتر 
است؛ زيرا آن ها مى توانند به يكديگر كمك نمايند، هنگامى كه يكى 
از آنها دچار ضعف عملكرد مى شود. عالوه بر اين، به  نظر مى رسد تأثير 
بالى طبيعى، اختالل در عرضه مواد خام، كاهش كاركنان و از دست 
دادن مشتريان، رابطه  معنادارى با توانايى بازتوانى و استمرار كسب  
وكار پس از بالى طبيعى داشته باشد (سيدنور نيهم، لى، مارشال و 
اسچرانك، 2017). مطالعات كمى در مورد عمليات پايدارى كسب 
 و كار پس از بالياى طبيعى وجود دارند. بيشتر پژوهش هاى انجام شده 
اهميت  بر  كه  مى باشند،  پايدار  كارهاى  كسب  و  عمليات  مورد  در 
كسب  و كارها در بهبود وضعيت توسعه و رقابت در شرايط غير فاجعه 

متمركز شده اند(ليو٨، 2013).

4.  Green, Miles, Gulacsik, & Levy, 2008
5.  Yoshida & Deyle, 2005
6.  Sydnor, Niehm, Lee, Marshall & Schrank, 2017
7.  Webb, Tierney & Dahlhamer, 2017
8.  Liu, 2013
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پيشينه 
بالياى  و  حوادث  به  مربوط  پژوهش هاى  شد،  گفته  كه  همان گونه 
طبيعى در جهان، حوزه اى نسبتًا جوان ولى در حال رشد است. به ويژه 
با توجه به گسترش مخاطرات مختلف در جهان امروز، پژوهش هاى 
فاجعه به طور گسترده اى به بررسي بازسازى پس از بالياى طبيعي 
نظير زلزله، سيل، طوفان و ساير بالياى طبيعى و همچنين فجايع 
انسان ساخت مانند جنگ پرداخته اند (عنبرى و عرفانى، 1395). در 
ايران، در ميان پژوهش هاى مربوط به بازسازى پس از زلزله، اغلب 
و بيشتر پژوهش ها، توجه خود را به مسأله بازسازى در حوزه  ابعاد 
فيزيكى، كالبدى، فضايى، اجتماعى و روانى پس از حادثه معطوف 
داشته اند. اگر چه توجه به مقوله  بازآفرينى و بازسازى كسب وكارهاى 
پس از زلزله، امرى مهم و ضرورى محسوب مى گردد، ليكن مطالعات 
موجود در اين راستا، با  وجود سانحه خيز بودن ايران، بسيار محدود 
پژوهش  تاكنون  كه  نمود  اظهار  بتوان  شايد  اساس،  اين  بر  است. 
جامعى در اين رابطه انجام نشده است. با توجه به هدف اين مطالعه، 
با  مرتبط  تجربى  مطالعه هاي  مهم ترين  از  برخى  نتايج  ادامه،  در 

آسيب هاى مرتبط با كسب و كارها ارائه مى گردند.
سنجش  عنوان  با  فرهادى (1396)  و  نوروزى  پژوهش  نتايج 
در  (زلزله)  بحران  مديريت  راهبردى  برنامه ريزى  و  آسيب پذيرى 
نواحى روستايى شهرستان شهركرد نشان داد آسيب پذيرى كالبدى-
در  اقتصادى-اجتماعى  آسيب پذيرى  و  متوسط"  از  "كمتر  فضايى 
نواحى روستايى مورد مطالعه زياد است. بدرى، عسگرى، افتخارى 
از  پس  مجدد  اسكان  عنوان  با  پژوهشى  در   (2006) ليوى١  و 
فاجعه، توسعه و تغيير: مطالعه موردى زلزله سال 1990 منجيل در 
ايران نشان دادند كه اسكان مجدد مى تواند منجر به تأثيرات قابل 
مالحظه اى بر جمعيت بيكار شود. برعكس، يك فرايند اسكان مجدد 
نتايج  مى تواند  مى گردد،  مديريت  و  شده  برنامه ريزى  به خوبى  كه 
مثبت بلند مدت در توسعه را به دست آورد. اين مقاله نشان مى دهد 
در  ساختار  تجديد  و  جابه جايى  از  پس  منتخب  خانواده هاى  كه 
چالش هاى اجتماعى و اقتصادى دچار مشكل مى شوند. اين موضوع، 
مسائل  و  زنان  توانمندسازى  درآمد،  اشتغال،  با  رابطه  در  به ويژه 
منافى آذر  و  كريم زاده  والئى،  است.  صادق  زندگى  شيوه  به  مربوط 

1.  Badri, Asgary, Eftekhari & Levy, 2006

(1397) در پژوهشى موانع توسعه كسب  وكارهاي ُخرد در نواحي 
ننتايج  دادند.  قرار  تحليل  مورد  را  مياندوآب  شهرستان  روستايي 
نشان داد ايجاد كسب و كار جديد موانع سه گانه اى دارد كه عبارتند 
سرمايه  ضعف  و  زيرساختى  موانع  اجتماعى،  اقتصادى-  موانع  از: 
اجتماعى و ترجيح سپرده گذارى به سرمايه گذارى. موانع اقتصادى و 
اجتماعى مهم ترين عامل عدم ايجاد كسب و كار جديد بوده است. 
ارزيابى  به  پژوهشى  در  حاتمى نژاد (1398)  و  صمدزاده  جزايرى، 
ظرفيت تاب آورى شهرى در برابر خطر زمين لرزه با تأكيد بر ابعاد 
اقتصادى، كالبدى-زيرساختى در منطقه 12 تهران پرداختند. نتايج 
كار،  و  كسب  (نوع  معيار  سه  به  اقتصادى  شاخص هاى  داد  نشان 
كالبدى- شاخص هاى  و  اشتغال)  سطح  و  كار  و  كسب  مقياس 

 (1396) ايرانمنش  دارند.  قرار  بهينه  حد  از  تر  پايين  زيرساختى 
انسان دوستانه؛  كمك رسانى  در  نو  الگويى  عنوان  با  مطالعه اى  در 
بر اساس  حادثه  از  پس  كمك رسانى هاى  در  اشتغال زايى  اولويت 
تجارب زلزله هاى بم و قره داغ آذربايجان شرقى به اين نتيجه رسيدند 
اشتغال  آسيب ديدگان،  براى  زلزله  از  پس  معضل  مهم ترين  كه 
گرفته شده  به كار  روش هاى  از  بسيارى  و  است  درآمدزا  و  پايدار 
براى  اشتغال  ايجاد  رويكرد  فاقد  زلزله زده،  مناطق  بازسازى  براى 
بازماندگان از زلزله است. نتايج پژوهش فالحى و ارژنگى (2011) 
با عنوان تداوم كسب و كار پس از زلزله 2003 بم در ايران نشان داد 
كه؛ يكپارچگى طرح برنامه ريزى تداوم كسب  وكار و طرح جامع 
بازسازى، ممكن است راه برنامه ريزى بهتر بازيابى فاجعه در ايران 
را هموار كند. نتايج پژوهش عسگرى، انجومى و عظيمى٢ (2012) 
با عنوان بازيابى فاجعه و تداوم كسب  وكار پس از سيل 2010 در 
پاكستان: مورد مطالعه كسب  و كارهاى كوچك نشان داد كه؛ ارائه 
كيفيت و  غيردولتى مى تواند سرعت،  دولتى و  حداقل حمايت هاى 
دهد.  افزايش  را  كوچك  كسب  و كارهاى  فاجعه  بازيابى  پايدارى 
عنوان  با   (2013) عظيمى  و  انجومى  عسگرى،  پژوهش  نتايج 
مقابل  در  كوچك  و كارهاى  كسب   انعطاف پذيرى  اندازه گيرى 
فاجعه: مورد مطالعه كسب و كارهاى كوچك تحت تأثير سيل سال 
ميان  در  انعطاف پذيرى  قابليت  كه؛  داد  نشان  پاكستان  در   2010

2.  Asgary, Anjum & Azimi, 2012
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كسب  انعطاف پذيرى  و  است  تأثيرگذار  كوچك  و كارهاى  كسب  
سرمايه  و  داخلى  مالى  و  انسانى  منابع  تأثير  تحت  عمدتًا   و كارها 
از  بهبودى  دوره  طى  در  كسب  وكارها  كه  مى گيرد  قرار  اجتماعى 
آن بهره مند شدند. نتايج پژوهش سارمينتو، هوبرمن، ژيرت و فريرا 
آموزش  و  فاجعه  ريسك  مديريت  عنوان  با   (2016) جورداوو١ 
كسب  و كار: مطالعه شركت هاى كوچك و متوسط نشان داد كه؛ با 
توسعه و انتشار دانش، فرآيندها و روش هاى بهتر از طريق فعاليت ها 
برنامه  توسعه  و  كسب  و كار  مشاوره  مانند  مختلف  كانال هاى  و 
كسب   براى  فاجعه  انعطاف پذيرى  ابزارهاى  و  كسب  و كار،  تداوم 
تجربه   فلوريدا  بين المللى  دانشگاه  متوسط،  و  كوچك  و كارهاى 
كوچك  و كار هاى  كسب   اختيار  در  را  خود  كارآفرينى  به  تعهد  و 
پژوهش  نتايج  مى دهد.  قرار  جنوبى  فلوريدا  جامعه  و  متوسط  و 
سازگارى  عنوان  به  طوفان  «آمادگى  عنوان  با   (2011) پيتر هو٢ 
پيش بينى شده: مطالعه موردى، مشاغل اجتماعى» نشان داد ظرفيت 
و  مكان ها  و كار،  كسب   انواع  با  است  ممكن  و كار  كسب   انطباقى 
ويژگى هاى اجتماعى- شناختى صاحبان كسب  و كار متفاوت باشد.

كه  رخدادى  نوع   40 از  مى دهد  نشان  شده  ثبت  گزارش هاى 
اتفاق  ايران  در  نيز  آن ها  از  مورد   31 پيوسته ،  وقوع  به  دنيا  در 
محدوده  در  بحران  توجه  قابل  گستره  چنين  مبناي  بر  افتاده اند. 
بحران  مديريت  چارچوب  گرفتن  نظر  در  كشورمان،  جغرافياي 
 ، وجود  اين  با  است.  ضروري  كامًال  موضوعى  پيشگيرانه  ابعاد  و 
الزم،  اقدام  و  برنامه ريزي  عدم  علت  به  آسيب پذيري،  وسيع  ابعاد 
كشور ايران در طي دهه هاي پيش در زمينه بالياي طبيعي و از جمله 
زلزله، دوره اي بسيار پر هياهو و سخت را پشت سر گذاشته است 
(پوراحمد، 1388). بر اين اساس، مطالعات سال هاى اخير بيانگر 
اهميت حياتى احياى اقتصادى جوامع پس از سوانح، براى بازسازى 

شهرها و درنتيجه احياى پايدار كالبدى سكونتگاه ها مى باشد. 
بالياى طبيعى از جمله زمين لرزه ها از ديرباز زندگى بشر را به 
قرار  تأثير  تحت  را  كارها  و  كسب  به خصوص  و  گسترده،  صورت 
داده  است. در اين بين كشور ما نيز از اين امر مستثنى نبوده است. 
مخاطرات بالقوه اين امر طبيعى، براى كسب و كارها نيز داراى ابعاد 
اسديان  و  محتاط  (دوستى،  بوده اند  وسيع ترى  و  گسترده تر  بسيار 
1.  Sarmiento, Hoberman, Jerath & Ferreira Jordao, 2016
2.  Peter Howe, 2011

زرگر، 1394)، به طورى كه نيازمند بررسى وضعيت كسب و كارها 
پس از وقوع زلزله و ارائه راه كارهاى عملياتى براى كنترل، تعديل 
و حتى حذف اثرات اين مخاطره طبيعى، به خصوص بر كسب وكارها 
اين  در  مى باشد.  آن ها  بازسازى  طوركلى  به  و  بهبود  و  توسعه  و 
و  كسب  بازسازى  راستاى  در  عملياتى  راهكارهاى  اعمال  ميان، 
شرايط  بازگرداندن  با  كه  مى گردد  سبب  زلزله زده  مناطق  كارهاى 
توسعه  و  ارتقاء  بهبودبخشى،  همچنين  و  سانحه  بروز  از  پيش 
تالش  بلكه  داشت؛  مذكور  خسارات  جبران  در  سعى  تنها  نه  آن ها، 
 مى شود كه تهديد موجود را به فرصتى براى تحول اقتصادى و در 
مناطق  در  كارها  و  كسب  اقتصادى  رونق  و  بهبود  توسعه،  نهايت 
به  افراد  مهاجرت  از  تنها  نه  طريق  اين  از  و  كنند  تبديل  زلزله زده 
انگيزه  بلكه  آورند؛  عمل  به  جلوگيرى  كالن شهرها  و  شهرها  ساير 
براى بازسازى مناطق آسيب ديده نيز در آنان محيا گردد. همچنين با 
برنامه ريزى هاى مناسب با هدف تقليل آسيب پذيرى كالبدى و حفظ 
افزايش  راستاى  در  كارها،  و  كسب  حياتى  عملكردهاى  ارتقاء  و 
تاب آورى كسب و كارها در برابر سوانح طبيعى از جمله زلزله گام 
برداشت (فالحى و جاللى، 1392). از آنجا كه اشتغال زايى مهم ترين 
نياز دوره بازسازى است، مردم آسيب ديده، حتى اگر خانه و امكانات 
زندگى داشته ولى كار نداشته باشند، در عذاب فراوان خواهند بود. 
از  حمايت  حوادث،  تمامى  در  تقريبًا  ميدانى،  مشاهدات  اساس  بر 
در  معموالً  كمك رسانى،  اقالم  ميان  در  درآمدزايى  و  اشتغال زايى 
شده  داده  آن  به  ناچيزى  بسيار  سهم  و  داشته  قرار  مراتب  آخرين 
است. نكته شايان توجه آن است كه؛ احداث مراكز آموزش حرفه اى 
كه  بيانجامد  درآمدزا  اشتغال زايى  به  مى تواند  زمانى  هنرستان ها  و 
فرصت هاى شغلى بالقوه اى موجود باشد، وگر نه ممكن است، بيشتر 

به تربيت افراد ماهر بيكار منجر شوند (ايرانمنش، 1396).
ضرورت  نيز  كاربردى  و  اجرايي  نظر  از  پژوهش  اين  انجام 
مسئولين،  كليه  به  پژوهش  اين  يافته هاى  ارائه  با  كه  چرا  دارد؛ 
دست اندركاران و كنش گران بخش هاى مختلف و ساير سازمان ها 
مناطق  در  كارها  و  كسب  بهبود  راستاى  در  مربوطه  مؤسسات  و 
و  كارها،  و  كسب  فراروى  مشكالت  تعديل  و  كنترل  و  زلزله زده، 
تبديل تهديدهاى موجود به فرصت، گام بردارند. تمامى سازمان هاى 
دولتى و غيردولتى (اعم از سمن ها و...)، وزارت خانه ها و بسيارى 
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ديگر از سازمان ها و ادارات رسمى مى توانند از نتايج اين پژوهش 
استفاده  خود  سياست گذارى هاى  و  فعاليت ها  تصميم گيرى ها،  در 
بر  موثر  عوامل  شناسايى  به  حاضر  پژوهش  در  رو  اين  از  نمايند. 
دنا  درشهرستان  زلزله  از  روستايى  خرد  كار  و  كسب  آسيب هاى 

پرداخته مى شود.

روش  
و  كاربردى  پژوهش هاى  زمره  در  پژوهش،  نوع  نظر  از  پژوهش  اين 
توسعه اى قرار دارد. به لحاظ نحوه گردآورى داده ها، تحليلى است و به 
صورت ميدانى انجام گرديد. همچنين از حيث رويكرد، يك پژوهش 
به  مى گردد.  محسوب  زمينه اى  يا  نظريه  بنيادى  بر  مبتنى  كيفى 
 منظور دست يابى به هدف پژوهش، جامعه مورد مطالعه شامل مطلعان 
شهرستان  زلزله زده  روستايى  سكونتگاه هاى  وكارهاى  كسب   كليدى 
دنا از جمله صاحبان كسب  وكارها (كشاورزان، دامداران، مغازه دارها 
و  متخصصان  كارفرمايان،  تخريب  شده،  صنفى  واحدهاى  و   (... و 
پژوهش  شكل  به  نمونه  حجم  كيفى،  پژوهش  در  مى باشد.  مديران 
كمى وجود ندارد، بلكه معيار آن، دستيابى به اشباع نظرى مى باشد. 
(رسيدن  نظرى  اشباع  مرحله  تا  نمونه ها  انتخاب  ديگر،  عبارت  به 
مطرح  پرسش هاى  زمينه  در  جديدى  مورد  يا  نظر  كه  مرحله اى  به 
شده از سوى افراد ذكر نشود و داده ها جنبه تكرار داشته باشد) ادامه 
روش  پژوهش،  سؤال هاى  به  پاسخ گويى  راستاى  در  يافت.  خواهد 
نمونه گيرى مورد استفاده، نظرى و تكنيك هاى هدفمند و گلوله برفى 
است. در اين پژوهش از طريق مصاحبه با 22 نفر از صاحبان كسب 
و كارهاى آسيب ديده از زلزله در منطقه مورد مطالعه انتخاب شده 
و اشباع نظري را حاصل نمود. گردآوري داده هاي پژوهش با دو روش 
اسنادي و ميداني انجام شد. در روش اسنادي و كتابخانه اى، نخست 
انجام  مطالعات  پيشينه   و  پژوهش  موضوع  با  مرتبط  نظرى  مبانى 
شده در داخل و خارج از كشور پيرامون موضوع مورد مطالعه، بررسى 
شده و بسياري از منابع مكتوب شامل مطبوعات، گزارش ها، مقاالت، 
مصاحبه هاى  در  شد.  خواهد  كاويده  وبالگ ها  و  سايت ها  كتاب ها، 
عميق، افراد با توجه به هدف پژوهش گزينش خواهند شد. از اين رو، 
اصلى ترين ابزار گردآورى داده ها، مصاحبه  عميق نيمه ساختارمند با 
جامعه  مورد مطالعه است. تجزيه  و  تحليل داده ها در نظريه داده بنيان، 

الگوى منظمى از تكرار، جمع آورى، تحليل هم زمان و روش مقايسه  
تحليل  جمع آورى،  مراحل  شامل  اغلب  الگو  اين  داده هاست.  مداوم 
و طبقه بندى داده ها مى باشد و تا اشباع نظرى داده ها ادامه مى يابد. 
در اين مطالعه براي روايي و اعتبار تحقيق از الگوي لينكن و گوبا 
شده  استفاده  خارجي  مشاور  عنوان  به  بيروني  مميزان  استراتژي  و 
نوع  سه  مقوالت  و  مفاهيم  كشف  و  اطالعات  تحليل  براي  است. 
محوري،  كدگذاري  باز، 2.  است: 1.كدگذاري  گرفته  انجام  كدگذاري 
و 3. كدگذاري انتخابي (قاسمى و عزيزپور، 1399: 6). با كدگذاري 
مقوله ها  و  مفاهيم  پردازش  به  داده ها  مقايسه  و  كردن  خرد  با  باز، 
مفاهيم  تقليل  به  اقدام  محوري  كدگذاري  در  مى كنيم.  پيدا  دست 
شد تا به مقوله ها برسيم. در واقع كدگذاري محوري ادامهي كدگذاري 
مرحله  اول يعنى كدگذاري باز است. در اين مرحله، مقوله هايى كه در 
مرحلهي كدگذاري باز تجزيه شده بودند در تركيبى جديد به يكديگر 
متصل و عوامل مؤثر بر آسيب هاى كسب و كار در سكونتگاه هاى 
مورد  پژوهش  سئواالت  به  پاسخ  راستاى  در  مطالعه  مورد  روستايى 
واكاوى قرار گرفت. در پايان مرحله كدگذارى محورى براى رسيدن 
به مرحله كدگذارى انتخابى به مرور، بررسى مجدد و پيگيري داده ها 
و كدهاي قبلى الزم بود تا مقولهي مركزى و كانونى يافت شود كه 

تمامى مقوله هاى قبلى را در بر گيرد.
محدوده مورد مطالعه

شهرستان دنا بين 30 درجه و 39 دقيقه تا 31 درجه و 18 دقيقه عرض 
شمالى و 50 درجه و 54 دقيقه تا 51 درجه و 34 دقيقه طول شرقى 
در ناحيه شمال شرقى استان كهگيلويه و بويراحمد قرار گرفته است. 
روستايى  سكونتگاه هاى  شامل  حاضر،  پژوهش  جغرافيايى  قلمرو 
شهرستان  اين  مى باشد.  دنا  شهرستان  در  واقع  زلزله  از  آسيب ديده 
از 2 بخش (مركزى و پاتاوه)، 2 نقطه شهرى (سى سخت و پاتاوه)، 
روستا  و 156  محمودى)  سادات  و  پاتاوه  توت نده،  (دنا،  دهستان   4
تشكيل شده است. بر اساس داده هاى مركز آمار ايران در سال 1395 
جمعيت كل شهرستان دنا برابر با 42539 نفر بوده است كه از اين 
تعداد 32335 نفر معادل 76 درصد از اين جمعيت در سكونتگاه هاى 
روستايى قرار دارند. اين شهرستان با داشتن ٪76 جمعيت روستايى، 
نظر  اين  از  و  دارد  را  استان  اين  روستايى  جمعيت  درصد  بيشترين 
را  روستايى  يكپارچه  برنامه ريزى  به  توجه  ضرورت  موضوع  اين 
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به  مطالعه  مورد  منطقه  در  روستاييان  عمده  اشتغال  مى كند.  طلب 
دامپرورى،  و  دامدارى  باغدارى،  بخش هاى (زراعت،  زير  و  كشاورزى 
پرورش زنبورعسل، پرورش طيور و آبزيان و ...)، فعاليت هاى مرتبط 

با گردشگرى و صنايع دستى وابسته است.

شكل 1. موقعيت محدوده مورد مطالعه
(تهيه و ترسيم: نويسندگان، 1400)

يافته ها
دنا  شهرستان  روستايى  سكونتگاه هاى  در  غالب  اشتغال  و  فعاليت 
پرورش  باغدارى،  (زراعت،  كشاورزى  زيربخش هاى  پايه  بر  عمدتًا 
زنبور عسل و دام دارى) و فعاليت هاى مرتبط با گردشگرى مى باشد. 
به دليل وقوع زمين لرزه در منطقه  مورد مطالعه، اقتصاد مردم ساكن 
كسب  در  محدوديت هايى  سبب  و  است  گرفته  قرار  الشعاع  تحت 
مذكور  محدوديت هاى  به طورى  كه  است.  شده  روستايان  كارهاى  و 
بر فضابندى محل زندگى آنها تأثير مستقيم گذاشته و در بسيارى 
از موارد فضاى فعاليتى كه همجوار فضاى زيست آن ها بوده است 
را مختل نموده است. كاركرد مسكن روستايى تابعى از نوع فعاليت 
سكونتگاه هاى  در  مى باشد.  روستايى  خانوار  معيشت  و  اقتصادي 
دامداري  و  كشاورزي  هنوز  اينكه  به  توجه  با  مطالعه  مورد  روستايى 
به عنوان فعاليت اصلى مطرح است، مى توان گفت مساكن از نوع 
شغل تأثير بسزايى پذيرفته اند. در منطقه مورد مطالعه بخش شيالت 
و مزارع پرورش ماهى متحمل خسارت هاى زيادى شده و بخشى از 
اين مزارع به طور كلى تخريب شده اند. همچنين زلزله به بخش هاى 

منطقه  گلخانه هاى  و  مزارع  و  باغ ها  ديواره  استخرها،  مانند  مختلفى 
بخش  مهم ترين  است.  كرده  وارد  بسيارى  خسارات  مطالعه  مورد 
خسارت ها مربوط به تخريب بافت قديمى روستاى هدف گردشگرى 
نفر  داراى 26890  دنا  شهرستان  سال 1395  در  است.  بوده  كريك 
جمعيت 10 ساله و بيشتر بوده است. از جمعيت 10 ساله و بيشتر 
اقتصادى  نظر  از  فعال  جمعيت  را  درصد   38/35 شهرستان  اين 
تشكيل  اقتصادى  نظر  از  فعال  غير  جمعيت  را  درصد   61/65 و 
با 89/96  برابر  سال 1395  در  اشتغال  نرخ  ترتيب  اين  به  داده اند. 
درصد و 10/04 درصد را جمعيت بيكار تشكيل داده اند. نتايج نحوه 
كاربرى اراضى نشان مى دهد از كل 114235/46 هكتار زمين اراضى 
كشاورزى  درصد،   30/26 مرتعى  اراضى  درصد،   57/50 جنگلى 
خود  به  را  اراضى  از  درصد   5  /41 آبى  كشاورزى  و   6/83 ديم 
اختصاص داده اند. مساحت كل اراضى كشاورزى اعم از آبى، ديم و 
آيش شهرستان دنا 18740 هكتار مى باشد كه از اين مقدار 12266 
هكتار آن را سطح ديم زراعى، 7405 هكتار را آيش، 6285 هكتار 
باغات، 6474 هكتار سطح آبى زراعى تشكيل داده است. مساحت 
مى باشد.  هكتار  دنا 12164  شهرستان  آبى  باغ  و  آبى  زراعت  سطح 
 1396 سال  در  دنا  شهرستان  اراضى  از  هكتار   12266 مجموع،  در 
كشت  زير  سطح  مساحت  كه  به طورى  است،  رفته  كشت  زير  به 
هكتار   1753 هكتار،   15610 دنا  شهرستان  در  شلتوك  جو،  گندم، 
حبوبات، 52 هكتار سبزيجات، 45 هكتار محصوالت جاليزى، 1280 
مى باشد.  صنعتى  نباتات  هكتار  صفر  و  علوفه اى  نباتات  هكتار 
در  دنا  شهرستان  در  آبيارى  نوين  سامانه هاى  داراى  اراضى  وسعت 
سال 1390 معادل 2100 هكتار بوده و در سال 1397 به 2937 هكتار 
دنا، 1398).  شهرستان  سرزمين  آمايش  (برنامه  است  يافته  افزايش 
شهرستان دنا در زمينه دامپرورى دام سنگين و توليد عسل از جايگاه 
ويژه اى در استان برخوردار است. بنابراين محدوده جنوب شرق استان 
فعاليت هاى  تمركز  بيشترين  داراى  دنا)  و  بويراحمد  (شهرستان هاى 
دام و امور دامى است كه به عنوان يكى از مزيت هاى نسبى منطقه 
از  آمده  دست  به  اطالعات  اساس  بر  مى باشد.  اهميت  حايز  بسيار 
دامدارى هاى  تعداد   ،1396 سال  در  استان  جهادكشاورزى  كل  اداره 
دامدارى هاى  تعداد  اساس،  اين  بر  مى باشد.  واحد  دنا 101  شهرستان 
فعال  گوساله  پرواربندى  واحد2،  دنا  شهرستان  در  شيرى  گاو  فعال 
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در شهرستان دنا 3 واحد و پرواربندى بره فعال شهرستان دنا 3 واحد 
بوده است. طبق آمار سازمان جهاد كشاورزى استان، تعداد كندوهاى 
زنبور عسل در سال 1396 شهرستان دنا از تعداد كلنى زنبور عسل 
اين  در  شاغلين  نفر   350 و  عسل  توليد  تن   161 كلنى،   23023
بخش بوده است. در سال 1396 در شهرستان دنا 72 مزرعه پرورش 
ماهى با مساحت 127530 مترمربع، توليد 6290 تن و تعداد شاغلين 

898 نفر در اين بخش وجود داشته است. 
نقاط  آسيب پذيرى  ميزان  (شكل2)  فضايى  تحليل  نتايج 
روستايى شهرستان دنا نشان مى دهد كه؛ 19 روستا معادل 12/17 
درصد در پهنه خطر باال، 53 روستا معادل 33/97 روستا در پهنه با 
خطر متوسط، 55 روستا معادل 35/25 درصد در پهنه با خطر كم 
و همچنين 29 روستا معادل 18/58 درصد از سكونتگاه ها در پهنه 

بدون خط زلزله قرار دارند. 

شكل 2. پهنه بندى زلزله روستاهاى شهرستان دنا 
(منبع: يافته هاى پژوهش، 1400). 

به طور كلى خسارات وارد شده بر كسب و كارها ابعاد پيچيده اى 
مى نمايد  متبادر  ذهن  به  اول  نگاه  در  كه  آنچه  است.  شده  شامل  را 
از  بخشى  تنها  موضوع  اين  اما  مى باشد،  فيزيكى  و  كالبدى  آسيب 
است  معيشتى  واحدهاى  و  كارها  و  كسب  به  شده  وارد  خسارات 
دست  به  اطالعات  هستند.  مواجه  آن  با  كار  و  كسب  صاحبان  كه 

گروه  به  را  خسارت ها  مى توان  كه  مى دهد  نشان   2 شكل  از  آمده 
كرد.  تقسيم  زلزله)  از  (پس  مستقيم  غير  و  زلزله)  (هنگام  مستقيم 
همان طور كه در نمودار ذكر شده مشاهده مى شود، عوامل مختلفى 
در ميزان خسارت وارده بر كسب و كارها مؤثر مى باشند. از آنجا 
كه ميزان تأثير اين عوامل در كسب و كارهاى مختلف، متغير است، 
از  مى باشد.  متفاوت  كارها  و  كسب  بر  وارد  خسارات  نتيجه،  در 
در  كه  دريافت  مى توان  كارها  و  كسب  صاحبان  اظهارات  مقايسة 
منطقه مورد مطالعه، كسب و كارهاى مختلف از خسارات تاثيرات 
كسب  به  آسيب  باعث  كه  عواملى  نتيجه  در  پذيرفته اند.  متفاوتى 
خسارات  نمونه،  عنوان  به  مى باشند.  متفاوت  نيز  شده اند  كارها  و 
وارده بر كسب و كارهاى مرتبط با پرورش ماهى و تخريب بافت 
سنتى روستاى هدف گردشگرى در مقايسه با ساير كسب و كارها 
متفاوت است. واحدهاى پرورش ماهى با توجه به حساسيت باالى 
محصول پس از وقوع زلزله متحمل تلفات بسيارى شدند. در كنار 
زلزله،  وقوع  هنگام  در  كارها  و  كسب  بر  وارد  خسارات  بررسى 
مقوالت ديگرى نيز هستند كه خسارات گسترده اى را پس از زلزله 
به كسب و كارها و صاحبان آنها وارد كرده و كسب و كارهاى هر 
يك تا مدت ها پس از زلزله از خسارات گوناگون متضرر شده اند. 
در واقع خساراتى كه به دنبال زلزله و پس از آن ايجاد شده، اثرات 
نامطلوبى بر فعاليت  كسب و كارها داشته است، كه اهميت  آن كمتر 
از خسارات اوليه نمى باشد. در واقع به دليل نمايان بودن آسيب هاى 
كالبدى و نگرش متمركز مسئوالن و برنامه ريزان به كسب و كارهاى 
خسارات  و  بوده  ابنيه  بازسازى  براى  بيشتر  برنامه ها  شده،  تخريب 
غيرمستقيم به طور قابل مالحظه اى از نظر آن ها پنهان مانده است. 
يكى از مواردى كه به طور غير مستقيم كسب و كارها را متضرر 
زنجيره  مى باشد.  محصوالت  (تأمين)  عرضه  زنجيره  است  كرده 
عرضه شبكه اى از فعاليت هايى است كه كاركردهايى از قبيل توليد، 
پشتيبانى، فرآورى بازاريابى و فروش محصوالت را انجام مى دهد. 
تأمين  فرايندهاى  يكپارچه سازى  تأمين  زنجيره  هدف  كه  آنجا  از 
مى باشد،  ضايعات  كاهش  و  كارايى  افزايش  توليدكننده،  و  كننده 

پس از وقوع زلزله در اين زنجيره اختالل به وجود آمده است.
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جدول 1. خسارات وارد شده به كسب و كارهاى روستايى در منطقه 
مورد مطالعه.

خسارات مستقيم (خساراتى كه در هنگام 
وقوع زلزله به كسب و كارها وارد شد)

خسارات غير مستقيم (خساراتى كه بعد 
از زلزله به كسب و كارها وارد شد)

خسارات وارده بر كاالها و محصوالت 
زراعى و باغى در انبارها

افزايش هزينه توليد و يا تاخير در توليد 
محصوالت

هزينه احياء اراضى و راه ها و اختالل در تخريب كالبدى واحدهاى كسب و كار
حمل و نقل

خسارات وارد شده به مزارع پرورش 
ماهى و افزايش تلفات آبزيان

تاخير در آبيارى اراضى و كاهش توليد 
فاسد شدن محصوالت

تخريب انهار و شبكه هاى آبيارى و 
زهكشى

اختالل در زنجيره تامين و ارزش كاالها 
و محصوالت

هزينه پاكسازى محدوده كسب و 
كارهاى و احداث مجدد

احساس عدم امنيت سرمايه گذارى در 
كسب و كارها

خسارت و تخريب زيرساخت هاى حمل 
و نقل

اختالل در حمل و نقل و از دست دادن 
فرصت هاى بازار

(منبع: يافته هاى پژوهش، 1400).
با توجه به ماهيت مصاحبه ها و ساختارمندي آن ها حول سئواالت 
شوند.  برگزيده  موضوعي  طبقات  برخي  تا  گرديد  تالش  محوري، 
اين طبقات كه بنا بر كدگذاري موضوعي مدنظر قرار گرفته اند، از 
بطن محورهاي مطرح شده براي هدايت مصاحبه ها برگزيده شده اند. 
تمام  محتواى  پياده سازي  و  ميدانى  يادداشت هاى  مرور  از  پس 
مصاحبه ها، نكات كليدى و اصلى مصاحبه ها استخراج و كدگذارى 
گرديد و اجزاى مشابه و مرتبط را به صورت كد ثبت شد. در پايان 
هر مصاحبه و غربالگري آن ها، تعداد 34 كد در مرحله كدگذارى 
(كدگذارى  بعدي  مرحله   در  مفاهيم  اين  و  استخراج  (مفاهيم)  باز 
طبقه بندى   2 جدول  مطابق  (مقوله)  محوري  كد   4 در  محورى) 
مديريتى  عوامل  مقوله  آمده  دست  به  نتايج  اساس  بر  شدند.  نهايى 
شامل  اجرايى  و  نظارتى  عوامل  مقوله  مفهوم،  شامل 9  اقتصادى  و 
9 مفهوم، مقوله عوامل فردى و سازمانى شامل 11 مفهوم و مقوله 

عوامل زيرساختى شامل 6 مفهوم هستند.
در  را  فاجعه  براى  آمادگى  آگاهى،  عدم  و  مالى  منابع  كمبود 
آمادگى  برنامه هاى  مى دهد.  قرار  كار  و  كسب  اولويت هاى  ليست 
در برابر بحران و استمرار كسب و كارها در سطحى پايين است و 
اكثر كسب و كارها با روش هاى سنتى اداره مى شوند. اجاره كننده ها 
كسب  براى  جديد  مكان هاى  انتخاب  براى  بيشترى  انتخاب  اصوالً 
و كار خود دارند و مالكان چنين انتخابى ندارند. اجاره كننده وقتى 

مالك قادر به ارائه خدمات مناسب نباشد به مكانى بهتر نقل مكان 
صاحبان  با  مقايسه  در  كننده ها  اجاره  يافته ها،  اين  به  توجه  با  كند. 
بعضى  شدند.  متحمل  كمترى  خسارت هاى  كار،  و  كسب  محل 
مى شوند.  افتتاح  مجدداً  خود  منابع  از  استفاده  با  كارها  و  كسب 
معموالً كارآفرينان كوچك براى ترميم هرچه سريعتر كسب و كار 
خود، چه در همان مكان و چه در جاى ديگر، فرايند بازيابى و احيا 
را آغاز مى كنند، اما بخش اعظم بهبودى به بازسازى فراگير منطقه يا 

بازارى كه كسب و كار آنها در آن واقع شده بستگى دارد. 
جدول2. كدگذارى باز (مفاهيم) و كدگذارى محورى (مقوله ها)

كدگذارى محورى 
كدگذارى باز (مفاهيم)(مقوله ها)

عوامل مديريتى و 
اقتصادى

1. كارآيى پايين سيستم مديريت بحران 2. ضعف 
مديريت احياى كسب و كارها 3. عدم بكارگيرى 

مديريت بحران مشاركتى 4. كاهش سرماية اجتماعى 
در هنگام وقوع زلزله 5. اولويت نداشتن برنامه اشتغال  
پس از بحران زلزله 6. اختالل در نظام مديريت منابع 
انسانى كسب و كارها 7. عدم ثبات اقتصادى در كشور 
8. پايين بودن شاخص ضريب نفوذ بيمة كسب و كار 9. 

نوسانات بازار.

عوامل نظارتى و اجرايى

10. وجود نگاه كلى به كسب و كارها 11. ضعف 
همكارى بين نهادهاى متولى مديريت بحران 12. نارسايى 

كاركردى نظام بانكى 13. ضعف كاركردى و ضعف 
ايفاى نقش سازندة صنعت بيمه 14. اختصاص تسهيالت 

مناسب به منظور احياى كسب و كارها 15. حمايت 
دولت از كسب و كارهاى آسيب ديده 16. تسهيل احياى 
كسب و كارهاى اولويت دار 17. حل مشكالت ضمانتى 
كسب و كارهاى آسيب ديده 18. كمبود سازمان هاى 

حمايت كننده. 

عوامل فردى و سازمانى

18. مشكالت مالى حاكم بر احياى كسب و كارها 19. 
بدهى پيش از بحران كسب و كارها 20. از دست دادن 
بازار كسب و كار 21. پايين بودن قدرت مديريتى فرد 
22. مشكالت تسهيالتى و اعتبارى احياى كسب و كارها 
23. همجوارى مكان زيست و فعاليت 24. عدم شناخت 
بازار و مسائل بازاريابي 25. عدم وجود چشم انداز براى 
كسب و كارها 26. عدم وجود برنامه براى مقابله با زلزله 
27. عدم دسترسى به سرمايه و امكانات 28. اختالل در 

زنجيره تأمين و ارزش 

عوامل زيرساختى 

29. مشكالت زيرساختى كسب و كارها 30. استاندارد 
نبودن ساختار كالبدى كسب و كارها 31. بى توجهى به 
مطالعات امكان سنجى كسب و كارها 32. ارتقاء شاخص 

كيفى و استانداردسازى ساختار كالبدى واحدهاى كسب و 
كارها 33. اختصاص مكان موقت به منظور تداوم فعاليت 

كسب و كارها 34. تجهيزات ارتباطى و شبكه اى.
(منبع: يافته هاى پژوهش، 1400).



فصلنامه د           انش پيشگيرى و مد           يريت بحران / د           ورة يازد  هم، شمارة چهارم، زمستان 1400   378

همان گونه كه در جدول 2 ديده مى شود در اين مرحله 4 مقوله 
از  يك  هر  شرح  به  بخش  اين  در  است.  شده  استخراج  محورى 
مقوله ها با ارجاع به گفته هاى صاحبان كسب و كارهاى آسيب ديده 
اهميت  شدن  روشن  براي  محقق  شد.  پرداخته  آنها  بين  ارتباط  و 
مقوله هاي مطرح شده به ارايه توضيح هاي بيش تر و بيان بخشى از 

روايت ها پرداخته است.
به  آسيب  در  اقتصادى  و  مديريتى  عوامل  تأثير  با  رابطه  در 
كسب و كارهاى روستايى و استمرار كسب و كارها در منطقه مورد 
مطالعه كارايى سيستم مديريت بحران در سطح پايينى قرار دارد و 
مديريت  مفقوده  حلقه  برنامه ريزى ها  همه  مانند  مشاركت  همچنان 
بحران كسب و كارها شمرده مى شود. يكى از مواردى كه در هنگام 
وقوع زلزله توجه به آن براى برنامه ريزى كسب و كارها ضرورى 
است تقويت سرمايه اجتماعى مى باشد، كه در منطقه مورد مطالعه 
مناطق  براى  برنامه ريزى  در  است.  كرده  پيدا  كاهش  سرمايه  اين 
زلزله زده به برنامه اشتغال ساكنين توجه نشده است و بيشتر توجهات 
معطوف به مباحث كالبدى مى باشد. از ديگر مواردى كه در زمينه 
بيمه  ميزان  بودن  پايين  است  توجه  مورد  آسيب ها  بر  موثر  عوامل 
كسب و كار روستايى است كه باعث شده تا صاحبان كسب و كار 
در  كه  ميدانى  بررسى هاى  با  گردند.  روبرو  امنيت  عدم  احساس  با 
صنعت  كه  گرديد  مشاهده  است،  گرفته  انجام  مطالعه  مورد  منطقه 
بيمه در زمينه بيمه كسب و كارها با ضعف كاركردى مواجه شده و 
صاحبان كسب و كار با ساز و كارهاى بيمه كسب و كار آشنايى 

نداشتند.
كسب  به  آسيب  بر  مؤثر  اجرايى  و  نظارتى  عوامل  زمينه  در 
متولى  نهادهاى  بين  همكارى  بودن  پايين  به  مى توان  نيز  كارها  و 
مديريت بحران، وجود نگاه كلى به كسب و كارها و عدم تخصيص 
مناسب تسهيالت به كسب و كارها اشاره نمود. همان گونه كه اشاره 
شد ميزان و درجه تخريب و خسارات وارد شده به كسب و كارهاى 
مختلف متفاوت مى باشد. استمرار كسب و كارها نيازمند نظارت و 
است  بحران  مديريت  متولى  نهادهاى  طرف  از  مدوام  ارزيابى هاى 
رو  پيش  خطرات  با  مقابله  براى  آمده  وجود  به  فرصت هاى  از  تا 
در  داد.  كاهش  را  خسارات  ميزان  و  كرده  كسب  را  الزم  آمادگى 
زمينه خساراتى كه به بخش آبزى پرورى وارد شده است، با توجه به 

اينكه اين بخش خسارات قابل توجهى را متحمل شده نياز به حمايت 
همه جانبه دولت احساس مى گردد و براى بازپرداخت اقساط وام ها 

به معافيت ها و خدمات مالى ويژه نياز دارند. 
در رابطه با عوامل فردى و سازمانى موثر در آسيب به كسب 
در  كار  و  كسب  صاحبان  مديريتى  و  فردى  مهارت هاى  كارها،  و 
وضعيت مناسبى نمى باشند و فرد در مواقع بحرانى توانايى الزم را 
براى پيش بينى مخاطره و اينكه همه جوانب را قبل از وقوع حادثه 
بسنجد، ندارد. عدم ترسيم چشم انداز براى كسب و كار، عدم وجود 
برنامه براى مقابله با سوانح احتمالى و عدم اطمينان از آينده كسب 
و كار به معنى نبود توانايى مقابله با چالش هاى پيش رو مى باشد. 
در صورتى كه از مصاديق برنامه ريزى راهبردى براى احيا و استمرار 
است.  برنامه ريزى  و  مأموريت  و  انداز  چشم  داشتن  كار،  و  كسب 
ويژگى هاى  از  يكى  ديرباز  از  فعاليت  و  زيست  مكان  همجوارى 
مكان  هم  زلزله  وقوع  با  كه  است،  بوده  روستايى  سكونتگاه هاى 
از  است.  شده  مواجه  بحران  با  ساكنان  زيست  مكان  هم  و  فعاليت 
زنجيره  در  اختالل  كارها  و  كسب  به  آسيب  بر  موثر  عوامل  ديگر 
تأمين،  زنجيره  هدف  است.  محصوالت  ارزش  زنجيره  و  تأمين 
افزايش  كننده،  توليد  و  كننده  تأمين  فرايندهاى  سازى  يكپارچه 
نوآورى  بر  بيشتر  ارزش  زنجيره  است.  ضايعات  كاهش  و  كارايى 
زنجيره  اين  هدف  و  مى باشد  متمركز  بازاريابى  و  محصول  توسعه 
ايجاد ارزش براى مشترى مى باشد. وقوع زلزله باعث اختالل در اين 
دو زنجيره شده است و كسب و كارها در حال از دست دادن بازار 

خود هستند. 
يك از عواملى كه در زمينه آسيب هاى كسب و كار و استمرار 
عوامل  مقوله  است،  توجه  الزمه  مطالعه  مورد  روستاهاى  در  آن ها 
و  جاده اى  مشكالت  مانند  زيرساختى  مشكالت  است.  زيرساختى 
حمل و نقل، تجهيزات ارتباطى و شبكه اى، عدم رعايت مسائل فنى و 
مهندسى در ساختار كالبدى كسب و كارها و عدم توجه به مطالعات 
مكان يابى كسب و كارها (قرار گرفتن طرح هاى پرورش ماهى در 
مكان هاى ريزش كوه) از مهمترين عواملى بودند كه مى توان به آنها 
اشاره كرد. يكى ديگر از عوامل، عدم اختصاص مكان موقت براى 
تداوم فعاليت كسب و كارهايى است كه محصوالت آنها در خطر 

فاسد شدن مى باشد. 
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اطالعات جمع آورى شده از صاحبان كسب و كارهاى روستايى 
صاحبان  كه؛  مى دهد  نشان  موجود  وضع  در  زلزله  از  ديده  آسيب 
دامدارى،  كشاورزى،  بخش هاى  در  و  بوده  منطقه  بومى  سكنه  از 
بوده اند.  فعاليت  مشغول  ماهى  پرورش  و  زنبوردارى  مغازه دارى، 
مشابه  وضعيتى  در  گرفتن  قرار  مورد  در  كار  و  كسب  صاحبان 
براى  وضعيتى  چنين  تاكنون  كه  كردند  اظهار  اخير  زلزله  وضعيت 
همچنين  شوندگان  مصاحبه  است.  نيامده  پيش  آن ها  كار  و  كسب 
اظهار كردند كه دليل انتخاب اين شغل، تجربه و شرايط خانوادگى 
ميزان  ديده  آسيب  كارهاى  و  كسب  احياى  زمينه  در  است.  بوده 
يكى  گفته  (به  داشت  قرار  پايينى  بسيار  سطح  در  اهالى  مشاركت 
اوضاع  فكر  به  كس  هيچ  و  بود  شده  قيامت  اينكه  مثل  كسبه  از 
همسايه نبود). در بين كسب و كارهاى آسيب ديده، مشاغل گروه 
پرورش  مزارع  و  بقيه  از  زودتر  دامداران  و  مغازه داران  و  خدماتى 
ماهى و كشاورزان و باغداران ديرتر از بقيه كسب و كارها به احياى 
كسب و كار خود اقدام كرده اند. صاحبان كسب و كارهاى آسيب 
ديده به فكر احياى كسب و كار خود بودند و از دست روى دست 
ميزان  مى گويند  كارها  و  كسب  صاحبان  كردند.  پرهيز  گذاشتن 
وام هاى اختصاص داده شده براى احياى كسب و كارها اندك است 

و نيازمند بازنگرى جدى در اين زمينه مى باشد.
از ديدگاه صاحبان كسب و كار آسيب ديده يكى از مهم ترين 
و بديهى ترين اصل در استمرار كسب و كار، مديريت بحران حين 
و پس از وقوع زلزله است. خسارات وارد شده به كسب و كارها 
در مرحله اول، كالبدى و زيربنايى بوده و در مرحله بعد به كاالها 
احياى  براى  است.  شده  وارد  خسارت  محصوالت  و  اجناس  و 
اندازهاى  پس  و  بالعوض  وام هاى  مالى  منابع  از  كارها  و  كسب 
شخصى استفاده شده است و حمايت دولت در اين زمينه محدود به 
توانمندسازى  زمينه  در  دولت  است.  بوده  بالعوض  وام هاى  اعطاى 
و برنامه هاى انگيزشى احيا و استمرار كسب و كارها برنامه نداشته 
است. ميزان انتظار مصاحبه شوندگان از دولت در زمينه استمرار و 
عملكرد  حالى كه  در  است،  بوده  بيشتر  كارها  و  كسب  بازآفرينى 
دولت در اين زمينه محدود به مديريت بحران در مراحل ابتدايى و 
اعطاى تسهيالت مى باشد و به گفته مصاحبه شوندگان، دولت بعد 
بر  بنا  است.  نموده  رها  خود  حال  به  را  كسبه  تسهيالت  اعطاى  از 

اظهارات مطلعان، مديريت كسب و كارها محدود به مرحله مقدماتى 
و حين بحران بوده و به مديريت ساير مراحل بحران توجهى نشده 
است. ميزان سرمايه گذارى در هنگام وقوع حادثه در سطح پايين و 
كمك هاى مردمى براى صاحبان كسب و كار اثربخش بوده است. 
در زمينه آموزش احيا و بازآفرينى كسب و كارها از طرف نهادهاى 

رسمى و غيررسمى فعاليت هايى صورت نگرفته است.
در مرحله بعد با مقايسه پيوسته و مداوم ميان مقوله ها و مفاهيم، 
روابط بين آنها شناسايى گرديد و از ارتباط بين مقوله هاى اصلى و 
فرعى عوامل موثر بر آسيب به كسب و كارهاى كوچك روستايى 
به دست آمد. عوامل درون محيطى كه شرايط الزم را براى آسيب  به 
كسب و كارها آماده مى كنند عبارت اند از؛ عوامل فردى، سازمانى، 
به  آسيب  براى  را  زمينه  ساختارى  عوامل  زيرساختى.  و  كالبدى 
كسب و كارها مهيا مى كنند. عوامل برون محيطى كه شامل عوامل 
مديريتى، اقتصادى، نظارتى و اجرايى هستند و بر ميزان آسيب به 
كسب و كارها تاثير مى گذارند. با انجام كدگذارى باز و محورى، 
مدل مفهومى پژوهش كه نمايان گر ارتباط بين مقوله هاى اصلى و 

مقوله هاى فرعى است، تدوين شده است (شكل 3).

شكل 3. مدل مفهومى اثرات زلزله بر كسب و كارهاى خرد روستايى 
(منبع: يافته هاى پژوهش، 1400). 

نتيجه گيرى
مؤثر  كارها  و  كسب  به  آسيب  ميزان  بر  كه  عواملى  شناسايى 
و  ضرورت  از  روستايى  كارهاى  و  كسب  استمرار  براى  مى باشند، 
آسيب ديدگان  معيشت  تداوم  در  است،  برخوردار  بسزايى  اهميت 
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طرح  ميدانى،  مشاهدات  براساس  و  آ ن ها  فعاليت  ادامه  و  زلزله  از 
همواره  كارها،  و  كسب  احيا  و  كارها  و  كسب  استمرار  مديريت 
نسبت به تأمين مسكن و سرپناه، از اهميت كمترى برخوردار بوده 
از  بسيارى  فعاليت  در  متعدد،  داليل  به  زلزله  وقوع  از  پس  است. 
و  برنامه ريزان  نگاه  متأسفانه،  آمد.  وجود  به  اختالل  كارها  و  كسب 
متوليان امر بازسازى در پاسخگويى به نيازهاى مردم مناطق زلزله زده، 
بيشتر بر بازسازى كالبدى معطوف بوده است. در حالى كه به باور 
سانحه،  وقوع  از  پس  به سازى  و  بازسازى  متخصصان  و  كارشناسان 
ابعاد  در  بسزايى  نقش  كارها،  و  كسب  مجدد  بازيابى  و  استمرار 
مى كردند  تصور  مصاحبه شوندگان  دارند.  سانحه  از  پس  بازسازى 
وضع  و  مشاهدات  صورتى كه  در  مى باشد،  امن  آنها  كار  محل  كه 
زيادى  تعداد  است.  متفاوت  آنها  برداشت  با  كارها  و  كسب  موجود 
اصول  هيچگونه  بدون  و  نامناسب  طور  به  كاربرى ها  و  مساكن  از 
ساخته  ساختمان  استانداردهاى  ديگر  كاربردهاى  و  مهندسى  و  فنى 
روستاها  در  ساكن  افراد  درك  آگاهى،  عدم  و  منابع  كمبود  شده اند. 
را از خطر تغيير داده است. عوامل شناسايى شده مؤثر بر فعاليت 
كارها  و  كسب  استمرار  مديريت  كه  مى دهد  نشان  كارها  و  كسب 
بعد از زلزله به معناى تأمين كل خدمات و زيرساخت هاى تخريب 
شده، جايگزين كردن كالبدى واحدهاى تخريبى و توانمند ساختن و 
از  پس  مردم  داشتن  نگه  در  مى باشد.  كارها  و  كسب  فضاى  بهبود 
وقوع زلزله و هنگام بازسازى توجه به زيرساخت هاى نرم مانند مسائل 
اقتصادى و اجتماعى و زيرساخت هاى سخت مانند آب و برق بسيار 
بدون  سخت  زيرساخت هاى  منطقه اى  در  كه  صورتى  در  است.  مهم 
توجه به زيرساخت هاى نرم فرايند بازسازى را به پايان برساند، مردم 

حاضر به زندگى در منطقه وقوع زلزله نيستند. 
اكثر شواهد بر تأثيرات باليا بر روى كسب  و  كار به  طور كلى و 
به ويژه كسب و كارهاى كوچك، از مطالعات انجام شده در سال هاى 
در  شده  انجام  مطالعات  به ويژه  توسعه يافته،  كشورهاى  در  اخير 
كمى  شواهد  حاليست كه  در  اين  مى گردد.  حاصل  متحده،  اياالت 
در مورد اين مسائل در كشورهاى در حال توسعه وجود دارد. اين 
مطالعه تالش مى نمايد تا اين شكاف را پر كند. شايان ذكر است نه 
حتى در كل كشور هم به نظر  تنها در محدوده  مورد  مطالعه، بلكه 
مى رسد تا به حال مطالعه جامعي در خصوص اثرات زلزله بر كسب 

و كارهاى ُخرد روستايى پس از زلزله با اين روش و با اين جامعيت 
اشتغال  اقتصادى،  مسائل  حاليست كه  در  اين  است.  نشده  انجام 
مى باشند  برخوردار  ويژه اى  اهميت  از  نيز  كسب  وكارها  احياء  و 
و  اقتصادى  موارد  شامل  آسيب ها  از  بزرگى  بخش  زلزله  از  بعد  و 
احياء كسب  و كارها مى باشد. به همين دليل، عدم توجه به مسائل 
اقتصادى، اشتغال و كسب و كار زلزله زدگان، خود منجر به بروز و 
ظهور بحران ها و زيان هاى ديگرى مى گردد. پس از وقوع زلزله ابتدا 
خانواده ها و پس از آن كسب و كارها بيشتر از حادثه دچار خسارت 
دامن  فاجعه  عمق  به  كار  و  كسب  صاحبان  سرگردانى  مى شوند. 
شرايط  در   بتواند  كه  كارى  و  ساز  تدوين  و  پيش بينى  كه  مى زند 
ضرورى  پيش  از  بيش  دهد،  سامان  كار  و  كسب  امور  به  بحرانى 
به نظر مى رسد. در واقع در شرايط كنونى ساز و كار مناسبى براى 
پس  روستايى  كار  و  كسب  واحدهاى  بازسازى  و  توانمندسازى 
حمايتى،  تسهيالتى،  مالى،  سازوكارهاى  ندارد.  وجود  سانحه  از 
آموزشى، مديريتى و ارتباطى از جمله مهم ترين سازوكارهاى توسعه 
مى باشند.  روستايى  سكونت گاه هاى  در  كوچك  كارهاى  و  كسب 
جبران شكاف هاى برنامه هاى استقرار موقت و دائم كسب و كارها 
تداوم  برنامة  داشتن  نظر  در  بنابراين  است.  تلفيقى  نگاهى  مستلزم 
كسب  و كار در بازسازى مى تواند مسير بازسازى و به سازى كسب 
معيشت  احياى  به  كالبدى  رويكرد  بر  صرف  تمركز  از  را  كارها  و 
همراه با بازآفرينى كالبدى سوق دهد و در خالل برنامه ها، معيشت 
مختل شده سريع تر بازآفرينى شود. از آنجا كه برنامة استمرار كسب  
مى باشد،  خطر  كاهش  برنامة  مشمول  و  چرخه اى  فرايندى  كار  و 
آسيب پذيرى كسب و كارها در برابر خطرات آينده نيز كاهش پيدا 
مى كند. اختالالت به وجود آمده در روند استمرار كسب و كارها هم 
نشان مى دهد كه زنجيره تأمين ظريف و شكننده است و بازيابى و 

استمرار كسب و كارها يك فرايند بلندمدت مى باشد.
پشتيبانى  بيمه،  رسانى،  آگاهى  و  عمومى  آموزش  كمپين هاى 
مالى دولت ها و پشتيبانى نهادى از جمله رايج ترين و شايد مفيدترين 
ابزارهايى هستند كه به بهبود كسب و كارها در كشورهاى پيشرفته 
كمك مى كنند. با بررسى وضعيت مناطق مورد مطالعه پس از زلزله، 
هيچ يك از اين ابزارهاى حمايتى در دسترس آسيب ديده ها نبودند. 
على رغم اين موضوع، آن ها به احياى كسب و كار خود اميد دارند. 
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دولت و سازمان هاى غيردولتى به ويژه در كشورهاى در حال توسعه 
بيش از كسب و كارها، بيشتر به بهبود مسكن توجه مى كنند. نتايج 
نشان مى دهد كه كسب و كارهاى آسيب ديده با پس انداز شخصى 
اختالل،  و  آسيب  عوامل  بين  در  دارند.  سريع ترى  بازيابى  سرعت 
آسيب  كار،  و  كسب  تأسيسات  به  آسيب  كه  مى دهد  نشان  نتايج 
ديدن وسايل موجود در قفسه ها، ايجاد اختالل در زنجيره تأمين و 
اختالل در مسيرهاى حمل و نقل بازيابى و احياى كسب و كار را به 

ميزان قابل توجهى تحت تأثير قرار داده است. 
در  زلزله  از  ديده  آسيب  كارهاى  و  كسب  استمرار  وضعيت 
اندازه گيرى  خطرات،  ريسك (شناسايى  مديريت  فرايند  چارچوب 
خطرات، بررسى راه حل ها، پياده سازى راه حل ها و نظارت بر نتايج) 
نيز بررسى شده است. در مرحله شناسايى خطر كم و كيف خسارات 
از  اوليه اى  برآورد  و  گرديد  شناسايى  كارها  و  كسب  به  شده  وارد 
در  آمد.  عمل  به  كاالها  و  محصوالت  به  شده  وارد  خسارات  ميزان 
اين ميان برخى از كسب و كارها زودتر از بقيه فرايند بازآفرينى 
را شروع نموده اند كه نيازمند حمايت هستند ولى كسب و كارهايى 
كه فرايند بازآفرينى آنها نسبت به بقيه كسب و كارها ديرتر است 
دارند.  حمايت كنندگان  مستمر  حضور  و  ويژه  حمايت هاى  نيازمند 
در مرحله بعد راه حل هايى كه صاحبان كسب و كار براى بازآفرينى 
پيشنهاد داده اند بررسى مى شود. از مهمترين راه حل هاى پيشنهادى 
انگيزه،  و  ايجاد عالقه  و  آموزش  تسهيالت،  و  وام  به ارائه  مى توان 
كسب  بيمه  خدمات  دامدارى ها،  احياى  بازاريابى،  و  بازار  پذيرش 
دادن  مناسب،  مكان يابى  ديده،  آسيب  زمين هاى  احياى  كارها،  و 
اين  همه  نمود.  اشاره  كشاورزى  اراضى  تسطيح  و  رايگان  نهال 
موارد نيازمند توجه ويژه ارگان هاى مسئول و همكارى و هماهنگى 
بين ارگان ها و نظارت مستمر بر فرايند بازآفرينى كسب و كارها 

مى باشد.
زمينه  در  شده  مطرح  نتايج  به  توجه  با  و  ارتباط  همين  در 
تحت  زمينه  در  بيمه  صنعت  كارها،  و  كسب  احياى  و  بازآفرينى 
و  است  كرده  عمل  ضعيف  كارها  و  كسب  دادن  قرار  پوشش 
صاحبان كسب و كارها هم در اين زمينه سستى نموده اند. بنابراين 
پيشنهاد مى گردد صنعت بيمه در يك بازار قابل دسترس و رقابتى، 
زمينه هايى را ايجاد كند كه ميزان آسيب پذيرى كسبه در برابر زلزله 

با استفاده از بيمه كسب و كار، كاهش پيدا كند. يكى از بخش هايى 
محل  است  گرفته  قرار  غفلت  مورد  زلزله  از  پس  بازسازى  در  كه 
الزم  زمينه  همين  در  است.  آسيب ديده  خانوارهاى  معيشت  تأمين 
موضوع  كالبدى،  بافت  احياى  با  هم زمان  متولى  سازمان هاى  است 
در  را  آسيب ديدگان  اشتغال  و  كارها  و  كسب  احياى  و  بازآفرينى 
اولويت قرار دهند. براى كمك به احيا و بازيابى سرمايه اجتماعى 
غيرقابل  وعده هاى  طرح  از  بايد  مسئوالن  ساكنان،  رفته  دست  از 

دسترس خوددارى كرده و اعتماد اهالى را تقويت نمايند.
مى توان  مطالعه  مورد  منطقه  با  متناسب  پيشنهادهاى  ديگر  از 
فرايند  در  محور  اجتماع  بحران  مديريت  رويكردهاى  به  توجه  به؛ 
براى  موقت  مكان  اختصاص  كار،  و  كسب  بازآفرينى  و  بازيابى 
تداوم فعاليت واحدهاى آسيب ديده، قسط بندى بدهى پيشين كسب 
و كارها با اهداى كمك هاى مالى و تسهيالت بلندمدت با بهره كم، 
توجه به مطالعات مكان يابى كسب و كارها و جلوگيرى از احداث 
كسب و كارها در نزديكى خط گسل و الزام كسب و كارها براى 

رعايت استانداردهاى ايمنى اشاره نمود.
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