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The Covid 19 virus pandemic (Corona) has not only affected public health, 
but has caused a major recession in the world. In addition to the 
consequences of the Corona virus, the Iranian economy is also facing the 
pressure of sanctions and is experiencing these two factors simultaneously. 
More importantly, businesses have not been immune to the virus. 
Kermanshah province with high unemployment is at risk of damage to rural 
businesses. Therefore, the present study seeks to provide a model for the 
revitalization of small and medium-sized rural businesses affected by the 
Covid 19 crisis, which has been conducted in rural businesses in Kermanshah 
province. Experts of the Jihad Agricultural Organization of the province and 
professors of Razi University have formed the statistical population of this 
study who were selected by purposive sampling and snowball method. Semi-
structured interview method was used to collect research data in the 
qualitative part and survey method was used in the quantitative part. The data 
collection process continued until the theoretical saturation of the available 
information Qualitative analysis of the data was performed by Max Kyoda 
software and by analyzing 15 interviews, a total of 45 codes were identified. 
The data were analyzed in four main categories: financial - facility, service - 
support, business empowerment and market summary. The two factors of 
finance - facilities and services - support empower the business, and this in 
turn can be a factor in creating decisions with a focus on customer, market 
and marketing. In the quantitative part, the results of Friedman prioritization 
test showed that for the rehabilitation of damaged rural units in Kermanshah 
province, respectively, financial-facility factors (3.43), empowerment- 
resilience (2.73), support-services (2.40) and market factors (1.43) had a 
higher priority. 
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   هاي کلیدي: واژه

  ییروستا وکارهايکسب
  بحران

  )کرونا(19 دیکوو
  کرمانشاه

 يرکود اقتصاد موجب بلکه، داشته اثر یهمگانبر سالمت  تنها  نه ،(کرونا) 19 دیکوو روسیو گیريهمه
و  کردهتحمل  زیرا ن میکرونا فشار تحر روسیدر کنار تبعات و رانیاست. اقتصاد ا شدهدر جهان  يادیز
در  روسیو نیا يهابیآس از زینوکارها کسب کهآن ترمهمکند. یزمان با هم تجربه م هم را عامل دو نیا

 وکارهـاي کسـب  بیاز آسـ  یناشـ  دیـ در معرض تهد يکاریب ياند. استان کرمانشاه با آمار باالامان نبوده
کوچـک و متوسـط    وکارهـاي کسـب  يایاح يالگو ارائه دنبال بهپژوهش حاضر  لذاقرار دارد؛  ییروستا
. باشـد یم ان کرمانشاهاست ییروستا وکارهايکسب با تمرکز بر 19 دیدر بحران کوو دهید بیآس ییروستا

شـامل   و نـد اهشـد  انتخـاب  یروش گلوله برف ههدفمند ب يریگنمونه وهیبه ش پژوهشاین  يجامعه آمار
 ،پژوهش از نظـر هـدف   نیا. باشدمیي دانشگاه راز دیاساتي استان و کارشناسان سازمان جهاد کشاورز

 يمحتـوا  لیاز دو روش تحل یبیترک ،پژوهشنظر روش  ازو  یاکتشاف ختهیآم کرد،یاز نظر رو ،يکاربرد
از روش مصــاحبه  یفــیبخــش ک درپــژوهش  ياهــه داد يگــردآور يبــرا .باشــدیمــ یفیو توصــ یفـ یک
 چهـار در  هاداده لیتحل و  هیاستفاده شد. حاصل تجز یشیمایاز روش پ یساختارمند و در بخش کم مهین

 ،عامل دو. شد خالصه بازار وکار وکسب يسازتوانمند ،حمایتی -خدماتی ،تسهیالتی -مالی یمقوله اصل
خـود   نوبـه  شده و این عامل بـه وکارسازي کسبموجب توانمند حمایتی -خدماتیو  تسهیالتی - مالی

 جینتـا بازار و بازاریـابی باشـد.   ، با محوریت مشتري اییهسازي براي اخذ تصمیمزمینهتواند منجر به  یم
 -یتی)، حما73/2( وکارکسب يساز)، توانمند43/3( یالتیهتس -یمالعوامل را به صورت  دمنیفر آزمون
  بندي کرد.اولویت) 43/1و عوامل بازار () 40/2( یخدمات

  
  یبآس ییکوچک و متوسط روستا کارهاي وب کس یاياح يالگو). 1401( .ج.م، یديجمش .،م، رپو ینحس ،.خ ،یزيعز: استناد

مطالعات کارآفرینی و توسعه  .استان کرمانشاه) ییروستا کارهاي و(مورد مطالعه: کسب  19 یدکوو بحراندر  یدهد
 .59-78)، 2( 9، پایدار کشاورزي
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  مقدمه
نظـران حـوزه توسـعه    صـاحب  از ياریبسـ  امروزه

 يهــاچــالش نیتــرمهــم از یکــیمعتقــد هســتند کــه 
 یشغل يهاتیفعال گسترش ،توسعه  درحال يکشورها

 ر،یشه یی(دلجو باشدیمها در روستا يکاریو کاهش ب
ــ ).1388 ــدر نظر نیهمچن ــجد يهــاهی از  ،توســعه دی
خـرد بـه    وکارهايکسبو توسعه  ییروستا ینیکارآفر

ــار ــوان راهک ــرا  يعن ــب ب ــد يمناس ــازتوانمن و  يس
ـ در جهـت تغ  ییدر منـاطق روسـتا   يسـاز  تیظرف  ریی
کاهش شکاف شهر و روسـتا و   ،یکنون یزندگ يالگو

 ادی يو نهاد یطیمح ،یاجتماع ،ياقتصاد يبرابر جادیا
 نیهمـ  بر). 1393همکاران،  و یفران یعقوبی( شودیم

ـ ها به عنوان مراکز تولروستا اساس، کشـور از نظـر    دی
هـا  در استقالل کشـور  ینقش اساس ییمواد غذا نیتام

ـ ا کنند.یم فایا  ياقتصـاد  يهـا امـد یپ يدارا منـاطق  نی
 و حیصـح  تیریمـد  صـورت  در کـه  هسـتند  یفراوان

ـ پو يتـوان اقتصـاد  یم، کارآمد ـ ا در را متنـوع  و ای  نی
 .)Hassan and Kong, 2016(د کر يگذار انیبن یحنوا
عناصـر   نیتـر مهـم  ییروستا وکارهايکسب ،یطرف از

 را يکـار یب ،یـی زااشتغال با کههستند  ییاقتصاد روستا
ـ ورمز( دهنـد یش میافزا را يور بهره و کاهش  و ياری

ـ با توجه به تغ). 1396 ،یمانیا و  یعصـر کنـون   راتیی
در  زین ییروستا وکارهايکسب ،یورود جامعه اطالعات
ـ نوع خـود دچـار تغ   و تحـول شـده و عـالوه بـر      ریی

ـ تول ،یخـدمات  وکارهايکسب ،یسنت يهاتیفعال  ،يدی
شـود   یم دهیها داطالعات هم در آن يو فناور یصنعت

 جادیا راستا، نیهم در). 1395 همکاران، و شاهچراغ(
 یاشـتغال خود و ییروستا وکارهايکسب از تیحما و

 ياتوسـعه  يهـا اسـت یس از یکـ ی عنوان به انییروستا
اشتغال،  شیچرا که سبب افزا ،کشور مد نظر قرار دارد

ـ توسعه ،يکاریکاهش ب  سـرانجام  و هـا روسـتا  یافتگی
ــود خواهــد کشــور توســعه رونــد در بهبــود باعــث  ب
 جـاد یو ا ینیکـارآفر ). 1388 ،و انـداده  يآبـاد (خاتون

ادامـه   يبـرا نـه تنهـا    ییو روستا نینو وکارهايکسب
 بـوده  يضـرور  اریها بساقتصاد کشور ییایو پو اتیح

ـ ز ریتاث بلکه)، 1398 ،يآبادیعل و اینینی(حس در  يادی
 به ).Davis et al., 2014دارد ( انییروستا یبهبود زندگ

 نمودن نیتام به توجه با ییروستا اقتصاد گر،ید عبارت
 کشور کی یاساس و يضرور يکاالها و ییغذا تیامن
 نیبنـابرا . گـردد  یمـ  محسوب ياقتصاد انیبن عنوان به

ـ  ياریبسـ  عواقب تواندیاقتصاد م نوع نیا در تزلزل ر ب
  . باشد داشته ياقتصاد ابعاد ریسا

ــو وعیشــ ــاث روسی ــا ت ــ راتیکرون ــر  یمختلف را ب
بـر   ییاقتصاد روسـتا  ژهیجهان به و ياقتصاد تیوضع

ایـن   ).1400 روسـتا، و تک یعیگذاشته است (رب يجا
منجر به خطرات  21در قرن  یمیعظ وعیشبا  یروسو
ـ  یجسـم در سـالمت   يا سـابقه  یب در سـطح   یو روان

 يامجموعـه  2019در دسامبر سال  شده است. یجهان
 گـزارش  نیچ1در ووهان هیالرذات رمعمولیاز موارد غ

ـ فور 11در  2یجهـان  بهداشت سازمان توسط بعداً و  هی
 11شـد و در   يارگـذ نام کرونا يماریعنوان ب به 2020

 کیــآن را  ،بهداشــت یســازمان جهــان 2020مــارس 
 .)Anand et al., 2020( کـرد  اعـالم  یجهان يریگ ههم

ـ و کرونـا  وعیگسترش شـ  يسرعت باال  باعـث  روسی
متعـدد   يهـا بهجن نیمردم و همچن یسبک زندگ رییتغ

 کی ازشده است.  یو خصوص یدولت -ی اقتصاد جهان
ــرف، وکارهــاي کســب ریــنظ وکارهــايکســب ط
و صنعت بـه علـت    يکشاورز ،ییمایهواپ ،يگردشگر

a et al., Nicol( انددهید  بیآسبه شدت  گیريهمه نیا

ـ از ا ياری) و بس2020  و کوچـک  وکارهـاي کسـب  نی
هـا در  مالکـان آن  ییبـا توجـه بـه عـدم توانـا      متوسط

 یکل صورت به است ممکن يجار يها نهیپرداخت هز
 یطرف از ).Fairlie, 2020باشند ( شده لیتعط یدائم و
چون کمبـود  هم يمتعدد لیبه دال زین انییروستا گر،ید

                                                
1.Wuhan 
2.World Health Organization(WHO) 
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 يهــا فرصــت و کــم درآمــد ،یبهداشــت يهــا مراقبــت
ـ ا وعیدر شـ  محدود، یآموزش و ياقتصاد ـ و نی  روسی

). Jenkins et al., 2020( دارنـد  يشتریب يریپذبیآس
 امـور  و ییربنـا یز يهـا معاونـت پـژوهش  چنان که آن
ــتول ــر يدی ــایز مطالعــات دفت  يشــورا مجلــس ییربن

هـا و  نهـاده  نیاخـتالل در تـام   کنـد یمـ  انیب ،یماسال
 وکارهـاي کسـب  يهـا تیفعال يبرا ازینخدمات مورد 

بـر   يا آثار عمـده  فروش، بازار خصوص به انییروستا
 يجـا به  ییروستا دکنندگانیتول دیدرآمد و قدرت خر

ـ است؛  گذاشته ـ ا از ياریبسـ  کـه ي طـور هب  کسـب  نی
ـ دل بـه  وکارها ـ یتعط لی ـ  یل قـادر بـه فـروش     یهـا حت

ـ ن یمحلـ  يهـا محصوالت خود در بـازار  انـد  نبـوده  زی
ـ و نیا ).1399مجلس،  یاونت پژوهش(مع  اثـر  روسی

 و ییروسـتا  وکارهـاي کسـب  بر میرمستقیو غ میمستق
باعـث   یموارد حت یدر برخ داشته، انییروستا اشتغال

 مقدميتاجرها شده است (به شهر انییمهاجرت روستا
ــر اســاس شــواهد موجــود از   ).1399 همکــاران، و ب

 نیان ابه زعم صاحب ییروستا وکارهايعملکرد کسب
ـ و ن وکارهاکسب ـ ذ متخصصـان  زی ـ ا ربط،ی  کسـب  نی

ــا ــواح وکاره ــتا یدر ن ــا   ییروس ــاه ب ــتان کرمانش اس
 هماهنـگ، نا و دهیچیپ نیمانند قوان یفراوان يها چالش
 ف،یضـع  فرهنگ ،یابیبازار و بازار تیریمد در ضعف

 ضعف ،یکاف هیمناسب، نبود سرما يهاساختریز نبود
ـ عل و هسـتند  روبرو رهیغ و یمیت کار در  وجـود  رغمی

ـ ام(اند افتهین توسعه دیکه با چنانآن نه،یرید سابقه  يری
، استان کرمانشـاه  اساس نیهم بر). 1398 همکاران، و

 زیفراوان و ن يهالیپتانس و ينفر ونیلیم دو تیبا جمع
را در  يکــاریب رده دوم ،يمــرز کیاســتراتژ تیــموقع

 9/14معـادل   1399 سـال کشور دارد (بر اساس آمـار  
 ییروسـتا  تیجمع 1399 آمار سالدرصد). بر اساس 

 درصد 23 ادلـمع نفر هزار 457 حدود کرمانشاه استان
حـدود   ،تعداد نیبوده است که از ا استان تیجمع کل
 لـذا ). 1399 ،وزارت تعاونهستند ( کاریهزار نفر ب 68

شـد  بایچهارفصل م یکرمانشاه استان کهنیا به هتوج با
 و کسب حوزه در شده فیتعر يهاحوزه از ياریبسو 

تعاون، کار و رفاه  وزارت دییتا مورد ییروستا کارهاي
بـا  دارنـد و   تیفعال تیقابلاستان  نیدر ا زین یاجتماع

و نقش  ییروستا وکارهايکسب توسعه يایوجود مزا
 نـد یفرا عیتسـر  و لیتواننـد در تسـه  یکـه مـ   ياعمده

ر درصـدد  پژوهش حاض ند،ینما فایا ینیکارآفر توسعه
ـ احبـاز  جهـت  است  و کوچـک  وکارهـاي کسـب  يای

ـ کوو بحران در دهید  بیآس ییروستا متوسط  در، 19 دی
  .کند ییشناسا را ییهاراهکار کرمانشاه، استان

  
  پژوهش نهیشیپ و ينظر یمبان

ـ  جـه ینت در که است نديیبحران فرا: ) بحرانالف  کی
 و است ادهــافت اتفاق یعیطبریغ و یعیطب عوامل سري

ــه ســبب ــادن خطــر ب ــانســان جــان افت شــود یهــا م
و  طیهـا شـرا  ). بحران1395بخش و همکاران،   (جهان

انـد  آمده دیبه دست انسان پد ایهستند که  ییهادادیرو
داشـته   نقـش  هـا آن آمـدن  دیدر پد يانسان به نحو ای

ــابرا ــوادث و ســوانح طب ن،یاســت؛ بن ــیح ــالقوه  یع ب
د، بلکـه  شـون یبحـران محسـوب نمـ    خـود   يخـود  به

تواننـد منشـأ   یو مهار نشوند م تیریچنانچه خوب مد
باشند. از مشخصات عمده  يعددمت يها بحران شیدایپ

ـ یب شیست که اغلب پا هابودن آن یها، ناگهانبحران  ین
(زند مقـدم و   کند یها را با مشکل مواجه مدر مورد آن

  در سطوح  توانندیمها بحران ).1398 ،يقاجارياصغر
ـ  یمل ، مقصد    صنعت، ،(سازمان  تلفمخ  ) یالمللـ نیو ب
ـ ( وندنـد یبپ  وقـوع  بـه      د،یــمو يو منصـور  گهـر ياوری

 1کوچـک و متوسـط   يهاشرکت ي). بحران برا1396
 and Nielsen, 2021(و هم فرصـت اسـت    دیهم تهد

Klyver(. ـ توان از نظـر ماه یبحران را م  ،یعـ ی(طب تی
و  یر مـنش (خـارج  ساخت)، از نظ انسان ای یعیرطبیغ

) و از یجیو تـدر  یبروز (ناگهان وهی)، از نظر شیداخل
                                                
1. Small And Medium-Sized Enterprises( SME) 
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کـرد. امـا    يبنـد میدار) تقس (گذرا و ادامه يدارینظر پا
آثـار و   يتوانند دارایکه باشند م یها از هر نوعبحران
ــات جــان همچــون یعــواقب ــوت، انســان یتلف ــا (ف ه

 دسـت  (از ياقتصـاد  یمال يهاخسارت -)دنید  بیآس
خسـارت   ،يمحصوالت کشاورز ينابود ،ییدارا دادن 

ــه تأس ــز ســاتیب ــاری ــا ســتمیو س ییبن ــ يه  -)یدولت
 ط،ی(خسـارت بـه محـ    یطـ یمح سـت یز يهـا خسارت

 یآثار روحـ  -) یسبز، آلودگ يدرختان و فضا ينابود
 ؛بازمانـدگان)  یو اجتمـاع  یعـاطف  تی(وضع یو روان
 به بحران تیریمد ).1391 ،و همکاران ی(کرامت باشند

 هـب امور شرفتیپ انـــیجر هدفمند دادن سوق يمعنا
 اسـرع  در امـور  برگشـتن  انتظـار  ،کنترل  قابلصورتی 

  و یی(رضـا  اسـت  بحـران  از قبـل  طیبـه شـرا   وقـت  
تــوان مــیمــدیریت بحــران را  ). 1390  ،ياریــبخت

و خاص کـه جهـت    شرفتهیپ يها از روش يا مجموعه
 رندیگ یرار ماستفاده ق ها موردو مهار بحران يریشگیپ

در شکل . )2002Nudell and Antokol ,( تعریف کرد
ـ بحران جامع بر اساس ا تیریمد ستمیچرخه س 1  نی

   است. اهداف نشان داده شده

  

  
  )1387چرخه سیستم مدیریت بحران (حسینی،  - 1شکل 

 
از مراحل حیاتی مـدیریت بحـران، احیـاء و     یکی

 بحــرانپــس از  ســازمانبازیــابی و بازســازي اســت. 
 احیاء به اقدام اندتومیاز بین نرفته باشد  که  یدرصورت

) موضوع Peters and Pikkemaat )2006. نماید خود
احیاء و بازیابی را بخشی از چرخـه مـدیریت بحـران    

کـه در آن   اسـت مـدت  بلنـد  يامرحله احیاءدانند. می
ــاخت ــیبزیرس ــاي آس ــی ه ــازي م ــده بازس ــوددی  ش

)Faulkner, 2001 .(Chadga )2020 (گــام را احیــاء 
 مهم وعــموض ده و نموده معرفی بحران مدیریت آخر
کند. برخـی از  می معرفی را مرحله این در توجه مورد

 هايمدل نوسازياین موضوعات مهم عبارت است از: 
ارزیـابی احتمـاالت ممکـن در محـیط      يبرا یادگیري

 شناسـایی احیاء،  جهتجدید، دسترسی به منابع مالی 
 توسعههاي سازمانی آشکار شده در طی بحران، ضعف
 نفعـان، ذي همـه  براي جدید حالت به گذار هايبرنامه

 و گــذاري ســرمایه جدیــد هــايحــوزه شــناخت

مجموعه  بازیابی و احیاء گفت توانمی. برداري سرمایه
 سـازمان  بازگشـت هاي مدیریت ارشد به منظور تالش

  .است معمول کار وکسب امور انجام به
 مـه ین از: )رونـا (ک 19 دیووک روسیو گیريهمه ج)

 شده ریگ همه يماریب کیجهان دچار  2020اول سال 
ـ و کرونـا  عنـوان  بـه  روسیو نیا. است  دیـ جد روسی

ـ کرونا و ی(سندرم حاد تنفس شد شناخته ـ  2 روسی  ای
2-CoV-SSAR19 -روسیکرونا و يماری) و بعداً به ب 
ـ  ـ تغ 19 دیـ ووک روسیـ و ای  ,.Qiu et al(داد نـام   ریی

از شهر ووهـان در اسـتان    19 دیووک روسیو. )2020
سـرعت در سراسـر    به وسرچشمه گرفته  نیچ 1یهوبئ

و  یانسـان  فاجعـه  کیمنجر به  و افتهی  جهان گسترش
 انیـ ت. در پااسـ  شده ياالعادهفوق يخسارات اقتصاد

ـ  ـ لیم 10از  شیماه ژوئن، ب کرونـا   بـه  ابـتال مـورد   ونی
از آن  یناشـ  مـرگ  مورد 512،000 از شیب و روسیو

                                                
1. Hubei 
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باعث شـد  ، روسیو نیااست. گسترش  گزارش شده
 یها در سراسر جهان اقـدامات بهداشـت عمـوم   کشور
از  يریجلـوگ  يرا بـرا  يگذار  از جمله فاصله يمتعدد

اقـدامات  ). Fong et al., 2020( کننـد آن اتخاذ  وعیش
 ،یکیزیو ف یاجتماع يها  يگذار  فاصله مانند رانهیشگیپ

 از يریهـا، جلـوگ  آمد و  کاهش رفت ،یخانگ نهیقرنط
ــات، ــرعا تجمع ــات تی ــت نک ــا یبهداش ــل راه تنه  ح

 Carrico etباشـد ( یم يماریب نیا وعیش از يریجلوگ

al., 2020 .( 

از  19 دیـ ووک روسیـ و: 19 دیووک روسیو و جهان
نفر را در سطح  ونیلیم 259کنون حدود تا وعیزمان ش

 5،174،646از  شیآن ب ریم و  جهان مبتال کرده و مرگ
بهداشـت   ی). سـازمان جهـان  2نفر بوده است (شـکل  

ـ ا کنتـرل  جهـت  ییهادستورالعمل وستهیپ  يمـار یب نی
  .)WHO, 2021( کندیم صادر

 

 
  مورد  500،186،525) 1401 فروردین 25(2022 آوریل CET، 14وقت   ظهر به از بعد 8:36تا ساعت  ،یطح جهاندر س - 2 شکل

شده  قیدوز واکسن تزر 11،307،908،653، کنونگزارش شده است. تا WHOمورد مرگ، به  6،190،349، از جمله 19د یشده کوو دییتأ
 ).WHO, 2022( است

  
ـ و وعیاعالم شـ  خیاز تار بهمـن   30رونـا  ک روسی

ــوزش    1398 ــان و آم ــت درم ــط وزارت بهداش توس
ــدر ا یپزشــک ــا رانی ــروردین 25 ت ــ ،1140 ف از  شیب

ـ به ا نفر 7199861 ـ و نی مبـتال شـده و تعـداد     روسی
 بـر انـد.   داده  دسـت  جان خـود را از  زینفر ن 140711

در رده  رانیا یاسالم يکشور جمهور آمار، نیا اساس
قرار گرفته است  انیمبتالاز نظر تعداد  یجهان پانزدهم

)WHO, 2022 .(ـ لیم 2با  زیاستان کرمانشاه ن نفـر   ونی
کرونا بر اسـاس آمـار    روسیو وعیاز آغاز ش ت،یجمع
کرمانشـاه   یثبت شـده دانشـگاه علـوم پزشـک     یرسم

 علـوم (دانشـگاه   دارد شـده  ثبـت  یفوت 3127تاکنون 
 ).1140 کرمانشاه، یپزشک

 ییروستا رهايوکاکسب: ییروستا وکارهاي) کسبد
 سـبب که دــــهستن ییروستا اقتصاد عنصر نیترمهم

 شیدرآمد و افـزا  شیافزا کاري،یکاهش ب ،ییزااشتغال
در ). 1396 ،یمـان یو ا ياریـ شوند (ورمزیوري مبهره
ــتعر ــب ـفی ــايکس ــتا وکاره ــســه مع ،ییروس و  اری

 بــه  کـهنیتـوان مـدنظر قرارداد: اول ایپـارامتر را مـ
 ۀمنطقـ  در کـه دوم این دهند، ارائه خدمات انیروسـتائ

 عرضـه بـه کهسوم این و باشـند شـده واقـع ییروستا
 از اعـم انــیروستائ والتــمحص و خدمات فروش و

ـــواد ـــذامـ ـــا و ییغـ ــتول ریسـ ـــیطب ـداتیـ  ،یعـ
ـ  و یحــ یهاي تفرتیفعال ،یدست عیصـنا  کاالهــاي  ـای
بر اساس  .)Bosworth, 2012( بپردازند یسـتیزطیمحـ

ـ که مرکز آمار ا یاطالعات منتشـر   1395ران در سـال  ی
درصـد از سـهم اشـتغال کـل کشـور       28کرده است، 

نفـر متعلق  582هـزار و  386ون و یلیمعادل با شش م
آمـار بـه    نیدرصد از ا 94اسـت.  ییبه جامعه روسـتا
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و تنها شش درصد اشتغال مربوط بـه   یبخش خصوص
ن، از مجمـوع شـاغالن   یاســت. همچنــ   یحوزه دولت

 ،يدرصـد در بخـش کشـاورز 3/50 ییجامعه روسـتا
درصـــد در بخــش صــنعت و حــدود   4/25حـــدود 

. کننـد یمـ  ـتیـ درصد در بخـش خــدمات فعال 3/24
درصـد بـا    5/26اقتصاد روستا در اقتصاد کشـور   سهم

گرفتن نفـت   نظر درصد بدون در 22احتساب نفت و 
 يهااز مؤلفه ییسـتااقتصـاد رو سهم درصد 22است. 
اســت و در  يو مهــم در اقتصـاد هــر کشـور   یاساسـ 

ـ ن افتـهیتوسعه يهاکشور از ياریبس  ســهم ارزش  ـزی
کشــور متعلــق بــه روسـتاها اسـت       يـدیافزوده تول 

   ).1393 ،ینیحسیو حاج ی(فراهان
بحـران  : وکارهـا کسـب بحران کرونـا بـر    ری) تأثـه

19-COVID یبحـران جهـان   کیعنوان توان بهیرا م، 
ــان ــا غ ،یناگه ــلیام ــ رقاب ــیب شیپ ــ ین ــرد  فیتوص ک

)Davidsson et al, 2021.(  19اپیدمی ویروس کووید 
ــال  از  ــر س ــه  2019اواخ ــاکنون ب ــوان  ت ــیعن از  یک
 بر یمختلف اثرات یجهان ریفراگ يهابحران نیدتریشد

گذاشـته اسـت. بـر     یو اجتمـاع  ياقتصـاد  يهاحوزه
ـ ا نیاساس گزارش سازمان ب ـ آور 29کـار در   یلملل  لی

بـر حـوزه    يماریب نیتبعات ا نیتر از مهم یکی 2020
ـ اسـت. بـر اسـاس آمـار ا     یاشتغال و اقتصاد جهان  نی

و کارگران خود اشتغال  انیفرماسازمان با احتساب کار
ـ لیم 436در مجموع  ـ د بیشـغل در آسـ   ونی  نیتـر  دهی

مواجه هستند  يدر سراسر جهان با خطر جد هابخش
 و دولت از مشاغل و کسـب  تیبر حما دیتأکو ضمن 
 یقـــیتلف ریتداب ات،یمال کاهش: مانند کوچک کارهاي

 ارائـه  ینیتضـم  يهـا  و وام یمـال  میمستق يهاتیحما
ـ ا یاجتمـاع  نی(سـازمان تـأم   کنـد  یم  ). از1399 ران،ی
ـ و گیـري همـه کشورها بـا   که یی جاآن  و کرونـا  روسی

شکل  بهکرونا  روسیاز و یناش طیخود در شرا اقتصاد
 ،)Born et al., 2021( کننــد یبرخــورد مــ یتمتفــاو

ـ اول يهـا ارائه پاسخ يبر رو يادیز پژوهشگران بـه   هی

ـ با هـا SMEکـه   ییهـا ياستراتژ  انجـام دهنـد، کـار    دی
کشـور   در). and Nielsen, 2021 Klyver(انـد    کـرده 

 ياـــ هپژوهش مرکز ياقتصاد مطالعات دفتر زین رانیا
 کسب بر 19 دیکوو روسیو ریاط با تأثارتب در مجلس

با سه سطح  وکارهاکسب کند، یم انیب رانیا کارهاي و
 یالمللـ  نیب سطح سکیر - : اولاندشدهمواجه  سکیر
ـ ا وعیدر جهان به علت ش دیتول کاهش( ـ و نی  روس،ی

کـاال و خـدمات را کـاهش داده اسـت).      يتقاضا بـرا 
 يهـا بودجه شیافزا: ي/اقتصادیمل سطح سکیر -مدو

 و از کسب اتیکاهش مال ،ی/درمانیبهداشت یاختصاص
به علت کاهش صـادرات   يشدن درآمد ارز  ، کمکارها
 يهـا باعـث کـاهش درآمـد    یکشورها، همگـ  ریبه سا
ـ بودجه دولت؛ کم يکسر لیشده که به دل یدولت و  تی

شـدت    بـه  وکارهـا به کسـب  یدولت يهاکمک تیفیک
 سـطح  سـک یر -قرار گرفتـه اسـت. سـوم     ریتأث تحت

از کــاهش تقاضــا،  یناشــ مشــکالت: وکارهــا کســب
 کـاهش  ک،یلجست و هیمواد اول نیتأم رهیمشکالت زنج

... و انیمشتر مصرف يالگو رییتغ ،يوربهره و فروش
ــاســکیر ــاکســب ســطح يه ــز هســتن وکاره د (مرک

 يمختلف برا يها دولت). 1399 مجلس، يها پژوهش
 بـر  یدمیاپ نیااز بحران  یناش يکاهش تبعات اقتصاد

ـ گ کنند تا با بهره یم تالش وکارهاکسب و افراد  از يری
ـ ا ياقتصـاد  مختلف يها استیس هـا را بـه   بیآسـ  نی

ــه  ــانند. ب ــوا  حــداقل برس ــال ان عن ــمث ــده االتی  متح
 را کشـور  نیا خیتار در یمال تیحما بسته نیتر  بزرگ

 و حفظ کسـب  يبرا ییهاگرفتن بودجه نظر جهت در
 نیا ي. بانک مرکزاست کرده بیکوچک تصو کارهاي

 يهاتیالـفع ادامه قیتشو به بهره نرخ کاهش با کشور
 يبانک مرکز نیها پرداخته و همچن وکارکسب يتجار
حد ممکـن   نیترنیینرخ بهره خود را به پا زین ایاسترال

 ،کانادا يهاکشور يمرکز يها کاهش داده است. استان
 انجـام  یمشـابه  اقدامات هم وزلندین و يمالز س،یانگل

 یاقدامات گوناگون زین نیکشور چ ي. بانک مرکزدادند
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را در  وکارهـا کسب يوام برا يهانهیجهت کاهش هز
 و معـادن  ع،یصـنا  ،یبازرگـان  اتـاق اسـت ( گرفته شیپ

از  یمـوارد بـاال حـاک    یتمام ).1399 ران،یا يکشاورز
 یمختلف جهت کاهش اثرات منف يهااقدامات دولت

 شـان یو اقتصـاد کشـورها   وکارهـا ببحران و کس نیا
ـ ا یاسالم ي. در جمهوراست  هـاي وکار¬کسـب  رانی

درصـد سـهم    95کوچک و متوسط از نظر تعـداد، بـا   
همکاران،  و(محمدپور  دارنددر اقتصاد کشور  ییبسزا

 از تیـ موجب قـانون حما به سنا،یگزارش ا به). 1389
ـ پا اشتغال جادیا و توسعه  و ییروسـتا  منـاطق  در داری

 اقتصاد یکل يها استیس اهداف پژوهشگر و يریعشا
 يهدف ارتقا با یمل توسعه صندوق شد مقرر یمقاومت

ـ اشـتغال پا  جادیو ا دیتول و  ییدر منـاطق روسـتا   داری
دالر  ونیلیم 500و  اردیلیم کی یالیمعادل ر ،يریعشا

الحســنه نــزد صــورت قــرض از منــابع صــندوق را بــه
بانـک،   پسـت  توسـعه تعـاون،   ،يکشـاورز  يهـا   بانـک 

از توسـعه   تیو صندوق حما دیام ینیصندوق کارآفر
کنـد   يگـذار  سپرده يدر بخش کشاورز يگذار هیسرما

بـه اشـخاص    التیتسـه  يمنظور اعطـا  منابع به نیتا ا
ـ ریغ یو حقوق یقیحق اشـتغال در   جـاد یا يبـرا  یدولت

ـ ز يهاروستاها و شهر ـ هـزار نفـر جمع   10 ری بـا   تی
و  يواقع در منـاطق مـرز   ياهروستاها و شهر تیاولو

 ،آمارهـا  نیصرف شود. بر اساس آخر يریمناطق عشا
شده و سـهم   جادیهزار شغل در سطح روستاها ا 250

درصد بـه   3در سبد اشتغال کشور از  ییاشتغال روستا
 13بر اسـاس آمارهـا، تـاکنون     است. افتهی شیافزا 29

 ییبه طرح اشتغال روستا التیتومان تسه اردیلیهزار م
 التیکرده است. نرخ مصوب سود تسه دایختصاص پا

و  ییمنـاطق روسـتا   يبرا يریو عشا ییاشتغال روستا
و  ییمناطق روسـتا  يچهار درصد، برا يمرز يریعشا
 هیسرما نیتأم يشش درصد و برا يمرز ریغ يریعشا

ـ تول يهاوکارکسبدر گردش   یمسـتقر در نـواح   يدی

ـ هزار نفر جمع 10 ریز يهاو شهر یصنعت معـادل   ت،ی
  ). 1399 ،1سنای(ا درصد است 10

ـ  وکارهـا کسـب  نیا زیدر استان کرمانشاه ن از  شیب
ــل کســب 90 ــتان را تشــک وکارهــايدرصــد ک  لیاس

درصـد اشـتغال اسـتان توسـط      95که حدود  دهند یم
و همکاران،  یشود (شرفیم نیها تأموکارکسب نیهم

). بر اساس آمار اداره کـل تعـاون، کـار و رفـاه     1398
 34و  هزار 28استان  نیاستان کرمانشاه در ا یتماعاج

ـ د بیآس ياقتصاد وکارکسب از بحـران کرونـا کـه     دهی
ــأم مــهیب یکــد کارگــاه يدارا هســتند  یاجتمــاع نیت

هسـتند   یدولت يهاتیحما ازمندیشدند که ن ییشناسا
). 1399استان کرمانشـاه،   ی(تعاون، کار و رفاه اجتماع

در کـاهش   ییروسـتا  يوکارهاکسب تیبه اهم باتوجه
از آن و نقـش مـؤثر آن در    یو مشکالت ناشـ  يکاریب

ـ کل يریپـذ بیآس نیکشور و همچن يتوسعه اقتصاد  هی
، 19 دیکوو روسیو گیريهمهاز  یناش وکارهايکسب

جانبـه و  همـه  يهـا تیـ حما ازمندینوکارها کسب نیا
هسـتند.   دهید بیآس وکارهايجهت کسب ییهاراهکار
 ییهاارائه راهکار يپژوهش حاضر براراستا  نیدر هم

از  دهید بیآس ییروستا وکارهايکسب يایمنظور اح به
 دیکوو روسیو يو اقتصاد یمطلوب اجتماعنا راتیتأث
  در استان کرمانشاه، انجام شده است.  19
  

  پژوهش نهیشیپ
موضوع  نهیانجام شده در زم يهایبر اساس بررس

ده اسـت کـه در   انجـام شـ   ییهامورد مطالعه، پژوهش
 and Nielsen Klyver. شـود یادامه به آنان پرداخته مـ 

ــ2021( ــوان   ی) در پژوهشـ ــا عنـ ــوع  "بـ ــدام نـ کـ
هـا در طـول   SMEبحران در خصـوص   يها ياستراتژ

COVID-19 ؛"د) مؤثر هسـتن ياشدهینیب شی(به طور پ 

                                                
1.www.isna.ir- کد خبر  : 99101813644 
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عامـل مخـرب و    کیعنوان  به COVID-19 یبه بررس
کوچـک و   يهـا شرکت يتوانمند برا سمیمکان کی ای

نشـان داد   پـژوهش  جی) پرداختند. نتـا SMEsمتوسط (
 و کسـب اول بر  هلهکه چگونه بحران در ونیبسته به ا
ــاي ــأث  کاره ــط ت ــک و متوس ــت،  ریکوچ ــته اس گذاش

 يهـا يدر نحوه ارتبـاط اسـتراتژ   یمشخص يها تفاوت
شـود.  یمـ  افـت ی یمؤثر بحران با انتظارات گردش مال

Anderson and Lusk )0202بـا عنـوان    يا ) در مقاله
کنـد  یم انیب "ییبر اقتصاد روستا 19 دیکوو راتیتأث"
ــاریب ــکوو يم ــه   19 دی ــب وقف ــتول درموج و  داتی

در سراسـر جهـان شـده اسـت.      ياقتصاد يها تیفعال
وام و حقـوق و دسـتمزد و    ياعطـا  قیها از طردولت

کوچـک قـادر هسـتند تـا      وکارهاياداره نمودن کسب
ــم ــرر و ز زانیـ ــضـ ــران نما انیـ ــدیوارده را جبـ   .نـ

Lucaciand Nastase )2020بـا عنـوان    ی) در پژوهش
ـ گ همـه  طـول اروپا در  ییروستا وکارهاي کسب"  يری

ـ   ي: طرح ابتکار عمـل بـرا  19-دیکوو و  یتوسـعه فعل
ــه شناســا "نــدهیآ  ییهــا ابتکــار عمــل یو بررســ ییب

مقابلـه بـا    يبرا ییاروپا ییپرداختند که مشاغل روستا
ـ   به کار گرفته 19-د یکوو يریگ همه اثـر   نیانـد. همچن
 وکارهـاي کسـب  طیمحـ  شـتر یتوسـعه ب  يها را براآن

در اروپا مـورد   19-د یووک يریگ پس از همه ییروستا
از آن است که  یحاک پژوهش جیقرار دادند. نتا یبررس

نوآورانه توجه خود را به سـمت   يها همه ابتکار عمل
ـ و توسعه فعال تیحما در  ییمشـاغل روسـتا   يهـا تی

معطوف کردند. عالوه بر  19-د یکوو يریگ طول همه
بخـش   الهـام  توانـد  یهـا مـ   نوع ابتکـار عمـل   نیا ن،یا

انواع بحران  ریو سا یجهان يریگ به همه یآت يها  پاسخ
 بر) عوامل مؤثر 2014(و همکاران  Benzazouaباشد. 

ـ الجزا طـمتوسکوچک و  وکارکسب دـشر خرـن را  ری
 تیـ ظرف ،ینیکـارآفر  يها یژگی(و یدو دستۀ داخلدر 
) يورفنا يهاتیفظرو  یابیبازار يهارتمها ت،یریمد

ـ و ظرف یمال نیتأم به یدسترس ن،ی(قوان یو خارج  تی

در  )2014( Obasanانـد.  کـرده  می) تقسـ یانسان منابع
 يهـا اسـت یمانند س یعوامل هداد کـ ناـنش ياهـمطالع

 يبقاو  يداریــــــــپا بر قابتو ر رمتو ندرو ،لتدو
 .نددار داریمعنـ  يریتـأث  هیـ جریکوچک در ن يها هبنگا

Galloway and Kapasi )2014مشکالت  نیتر ی) اصل
اسـکاتلند   ییروسـتا  ینواح در یخانگ وکارهايکسب

 ،يسـاز  نبود شبکه ،یکاف یرا در فراهم نبودن منابع مال
ـ ب یتیحما يهاها و تشکلیفقدان تعاون کننـد.  یمـ  انی

Panicos در پژوهش خود بـر   زی) ن2008( و همکاران
 نیکوچـک و کـارآفر   يهاهبنگا یبانک التیتسه نقش

) در 1400روسـتا ( و تک یعیرب اند.داشته يادیز دیتأک
کرونـا بـر    راتیتأث نییو تب یبررس"با عنوان  یپژوهش

 ي: روســتاينمونــه مــورد ،ییاقتصــاد منــاطق روســتا
کرونـا   روسیو وعیش ياقتصاد يهاامدیپ "ایعلاشکور

ـ و تحل یرا مورد بررسـ  انییروستا یبر زندگ قـرار   لی
ـ نشان داده اسـت کـه در ا   پژوهش يهاافتهیدادند.   نی

 دار،یـ همچـون اشـتغال ناپا   یچهار عامـل اصـل   نهیمز
ــد ناپا ــدرآم ــزا دار،ی ــتا شیاف ــر روس ــاهش  ییفق و ک

ـ    قابـل  يگـذار   هیسرما  راتیتـأث  نیتوجـه اسـت. همچن
 ییدر حـد بـاال   ایعلبر دهستان اشکورکرونا  ياقتصاد

بر اقتصاد روستا  یتوجه اثر قابل يشده و دارا یابیارز
ــ  ــت. حس ــوده اس ــنینیب ــ ای ــایو عل ) در 1398( يدآب

ارزش  رهیــزنج یشناســبیآســ"بــا عنــوان  یپژوهشــ
 ي(مطالعه مورد ییروستا وکارهايدر کسب ینیکارآفر
بــه   "اســتان کرمانشــاه)    يروســتا  يهــا یتعــاون 

ـ ابعاد زنج یشناس بیآس  و کسـب ارزش پـورتر در   رهی
ـ اسـتان کرمانشـاه از د   يروستا کارهاي فعـاالن   دگاهی

نشـان داد از   يبنـد  رتبـه  جیبخش تعاون پرداختند. نتـا 
 وکارهـاي کسـب ارزش  رهیـ دسـته موانـع زنج   5 انیم

منـابع   نیتـأم  حیکار صـح ونبود ساز ،ییروستا یتعاون
ــال ــايدر عرصــه کســب یم ــتاتعــاو وکاره  یین روس
و همکـاران   يریاست. ام رهیزنج نیچالش ا نیترمهم

 يهـا چـالش  يپـرداز بـه مفهـوم   ی) در پژوهش1398(
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استان کرمانشـاه   يهاروستا رد یخانگ وکارهايکسب
 يهـا پژوهش نشان داد که چـالش  يها افتهیپرداختند. 

استان کرمانشـاه،   يهادر روستا یخانگ وکارهايکسب
 ،یعلـ  طیاست کـه در شـرا   یگونمتأثر از عوامل گونا

 يهـا امدیبوده و پ يبندقابل طبقه يانهیو زم يامداخله
ـ   جـاد یفعاالن، ا یزگیانگیمختلف شامل ب  یمـانع روان

مهاجرت از شهر به روستا و  شیافزا ن،یوارد تازه يبرا
ـ ن وکارهـا کسب یکاهش توان رقابت آن قابـل   يبـرا  زی

موانــع و ) 1397و همکــاران ( یــیطــرح هســتند. وال
را در سـه محـدوده:    دیـ جدوکارهاي مشکالت کسب

و  هیموانـع ضـعف سـرما    ،یاجتماع - يموانع اقتصاد
ـ ب یساختریموانع ز کردنـد. پارسـاپور و همکـاران     انی

ـ عوامل مؤثر بـر پا  ی) در پژوهش1396(  کسـب  يداری
کوچــک و متوســط در شــهر مشــهد را در  وکارهــاي

 توسط هنگاب رتنظاکنتـرل و   ةنحو ر،یمـد  التیتحص
 زار،با يها از فرصت یآگاه ر،یمد يریپذسکیر ر،یمد

و اتکـا   زاربا به یسسترکارکنان، د یدورة آموزش ادتعد
ـ کنیمـ  انیب یاستقراض یمال نیتأم به ـ نینید حسـ ن و  ای

و  وکارهاکسب ۀعوامل مؤثر بر توسع) 1396( یفالح
در سـطح شهرسـتان منوجـان در     ییروستا ینیکارآفر

 ،يکردند: عوامـل فـرد   يبندطبقه یوله اصلقالب نه مق
ــ یفرهنگــ ــوم  یعــیطب ،یرســاختیز ،یاجتمــاع ای و ب
ي. و اقتصاد یاسیس ،ينهاد ،یآموزش ،ینونقا ،یشناخت

ــاه ــاران  یمالش ــ) 1394(و همک ــار  یدر پژوهش اظه
کوچک و متوسـط   وکارهايکسب تیداشتند که موفق

دارد:  يداررابطـه معنـا   ریز يهاریبا متغ یو باغ یزراع
، تعـداد  وکارهاکسب نیا رانیمد يتجربه کار کشاورز

احـداث   يبرا یافتیوام در زانیم ر،یخانوار مد ياعضا
تعـداد   ر،یسـن مـد   ر،یمـد  التی، تحصـ وکارهـا کسب

، فاصـله محـل   وکارهـا کار مشـغول در کسـب   يروین
 التیتسـه  )1393ی (و نصـرت  زاده نی. حسـ وکارکسب

از  يریار در جلـوگ گـذ عنـوان عامـل اثـر     را بـه  یبانک
داننـد.  یکوچک و متوسـط مـ   وکارهايشکست کسب

را ســبب  يپــژوهش عوامــل متعــدد نهیشــیپ یبررســ
 طیکوچک و متوسط در شـرا  وکارهايشکست کسب

 یو عدم بحران از جمله فقدان منابع مال يعاد یطیمح
 يهـا  ها و تشکلیفقدان تعاون ،يسازنبود شبکه ،یکاف

ــ يهــااســتیس ،یتیحمــا و مقــررات  نیقــوان ،یدولت
ــه  ــود تس ــده، نب ــانک التیبازدارن ــبمناســب را  یب  انی

ـ  يهـا تیکنند. تاکنون در موقع یم و بـاالخص   یبحران
 انجام شده است؛ با یمختلف يهابحران کرونا پژوهش

ـ کـه بـه اح   یپژوهشـ  حـال   نیا  وکارهـاي کسـب  يای
ـ د بیآسـ  ییکوچک و متوسط در مناطق روستا در  دهی

گـذار  که عوامل اثري طوربه ؛ردازدبپ 19 دیبحران کوو
هـا را مـورد   وکـار کسـب  نیاز شکست ا يریبر جلوگ

 يورآمطالعه قرار دهـد، انجـام نشـده اسـت؛ لـذا نـو      
ـ اح يبـرا  ییپژوهش حاضـر، ارائـه الگـو     کسـب  يای

ـ د بیآسـ  ییکوچک و متوسط روستا وکارهاي در  دهی
عدم وجود الگـو در   باشد تا خالیم 19 دیبحران کوو

  .دیرا برطرف نما نهیزم نیا
  

 پژوهش شناسیروش
از نظــر  ،يکــاربرد ،پــژوهش از نظــر هــدف نیــا

 ،پـژوهش نظـر روش   ازو  یاکتشـاف  ختـه یآم کرد،یرو
ــاز دو روش تحل یبــیترک روش و  یفــیک يمحتــوا لی

مرحلـه اول   .باشدیم متخصصین شیمایز نوع پکمی ا
شامل مصاحبه با متخصصین بـه   استکه مطالعه کیفی 

. هــدف ایـن مرحلــه  اسـت  افتــهیسـاختار  همــینشـیوه  
هاي زیر مجموعه جهت احیاء عوامل و متغیرشناسایی 

دیده در نتیجـه بحـران   وکارهاي روستایی آسیبکسب
 يمحتـوا  لیـ روش تحلکرونا بـود. در مطالعـه اول از   

 يهـا داده ییمحتـوا  یذهن ریتفس يبرا یروشکه  یفیک
ــاز طر یمتنــ ــد،  منظــا يبنــد طبقــه يهــانــدیفرا قی من
شناخته شده  يهاالگو یطراح ای يسازو تم يگذارکد

)Hsieh and Shanon, 2005(، بـه  استفاده شـد.   است
گلولـه   فـن هدفمند و بـا اسـتفاده از    يریگنمونه وهیش
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موضـوع و   تخصصینکننده شامل م مشارکت 15 یبرف
نفر از کارشناسـان سـازمان جهـاد     10(يدیمطلعان کل

 يدانشـگاه راز  دیر از اسـات نفـ  5) و اسـتان  يکشاورز
ــاه  ــد.  کرمانش ــرار گرفتن ــاحبه ق ــورد مص ــم از  یبرخ

کننـدگان در   مشـارکت  یشـناخت تیـ جمع يهـا  یژگیو
 شـده  ارائـه  1 جـدول  در بخش کیفـی (مطالعـه اول)  

ــت ــع .اس ــت جم ــاداده يآور جه ــورد يه ــن م از  ازی
حـول چنـد    يسـاختارمند انفـراد   مـه ین يهـا مصاحبه

بـر   رگذاریو عوامل تأث هارراهکادرباره  يدیپرسش کل
ـ د بیآسـ  ییروسـتا  وکارهـاي کسـب  يبازساز در  دهی

هـا بـه   زمان مصاحبه  بحران کرونا استفاده شد و مدت
 ندی. اندازه نمونه و فراودب قهیدق 40 تا 30 نیانگیطور م

اطالعات در  ياطالعات تا سطح اشباع نظر يآورگرد
از  یکل لسواچند  ان،یم نیکه در ا افتیدسترس ادامه 

 کـه نیا بر  یشد، مبن دهیمطالعه پرس مورد يدیکل افراد
ــا بیآســ« ــاي کســب يه  متوســط و کوچــک وکاره

 باشــد؟یمــ یعــوامل چــه از یناشــ عمــدتاً ییروســتا
متوسـط   وکوچـک   وکارهـاي و تداوم کسب یتوانباز

 خواهـد به چه صـورت   کرونا بحرانپس از  ییروستا
وچک و متوسط ک وکارهايکسب يبازساز ندیبود؟ فرا

 ؟در بحران کرونـا چگونـه اسـت    دهید بیآس ییروستا
 صـورت  چه به هاوکارکسب نیا يایاح در دولت نقش

 متخصـص  15بـا   مصـاحبه  15پس از انجام  .»است؟
ها حاصل و داده تی، کفا(هر متخصص یک مصاحبه)

شـد. جهـت    تمـام هـا  داده يآورند جمعیفرا جهیدر نت
 عالوه پژوهش، در مطلوب ییایپا و ییروا به یابیدست
 و بهـاحــمص انجام جهت هانمونه هدفمند انتخاب بر
 یسـطح  يهاپرسش از که شد یسع مصاحبه طول در

شده  نییتع ریکه روند مصاحبه را از مس يرضروریو غ
ـ به عمـل آ  يریخارج کند جلوگ ـ ا در. دی پـژوهش   نی

 يهـا راهبـرد  ازپـژوهش   یـی از روا نـان یمنظور اطم  به
بـودن   یهمکـار، مشـارکت   یوسط اعضا، بررست قیتطب

 يبرا منظور نیبد د؛ش استفاده ییگراپژوهش و کثرت
نفــر از   3توســط اعضــا،   قیــتحقــق راهبــرد تطب 

 ندیمرحله نخست فرا ییکنندگان، گزارش نها مشارکت
در  آنان يهاشنهادیکردند و پ ینیها را بازبمقوله لیتحل

ـ گرداعمال  يگذارکد میپارادا ـ دی نفـر از   2 نی. همچن
را  يگـذار کـد  میکرمانشاه پارادا يدانشگاه راز دیاسات

 الگـو مــورد  نیهـا در تـدو  کردنـد و نظـر آن   یبررسـ 
همکـار انجـام    یاستفاده قرار گرفت تا راهبـرد بررسـ  

 با ،ییگراتحقق راهبرد کثرت يبرا یشده باشد. از طرف
ـ تحل و يآورگـرد  بـه  توجه بـا خبرگـان و    هـا داده لی

بـه   مصـاحبه  يسازمان جهاد کشاورز فعال کارشناسان
ـ ن يبـرا  تیـ عمل آمد. در نها بـودن   یبـه مشـارکت   لی

ـ کنندگان در تحل مشارکت نظرپژوهش از   ریو تفسـ  لی
همچنـین جهـت    زمان استفاده شـد.  ها به طور همداده

وحدت بخشیدن به جریان مصاحبه، عالوه بـر عنـوان   
-گفت انیجر با مرتبط میمفاه از ،يمحور يهاپرسش

 در هــا،نمونــه يبــرا مناسـب  طیشــرا ادـجــیا و گـو و
بـه   یبخشـ  نـان یاطم و مصـاحبه  تکرار زومــل صورت
و عـدم عنـوان    یشوندگان به حفظ محرمـانگ  مصاحبه

 يو اعتمادسـاز  يدار امانـت  نـد یاشـخاص، فرا  یاسام
در مرحلــه دوم یعنــی  نمونــه صــورت گرفــت. يبــرا

سوالی  45 نامه پرسش، مطالعه دوم پیمایش متخصصین
متغیرها  يبندتیاولوبراي  کرتیل يادرجه 5 فیطبا 

در اختیــار  و عوامــل شناســایی شــده در مطالعــه اول،
مطالعـه در فـاز    . جامعه مـورد گرفتقرار متخصصین 

کننـده بخـش    مشـارکت  15همان  پیمایش متخصصین
   کیفی بودند.
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 کیفی) کنندگان (بخش شارکتم یشناختتیجمع يها یژگیو - 1 جدول
التیتحص سن التیتحص سن شناسه   شناسه 

باال به 50 زراعت ارشد یکارشناس   P9 30 -40 تیریمد يدکتر   P1 

50 -40 يکشاورز اقتصاد ارشد یکارشناس   P10 40 -30 تیریمد يدکتر   P2 

40 -30 يکشاورز آموزش و جیترو ارشد یکارشناس   P11 50 -40 کیمکان يدکتر   P3 

40 -30 زراعت ارشد یکارشناس   P12 50 -40 يکشاورز يدکتر   P4 

40 -30 یاجتماع ارتباطات علوم ارشد یکارشناس   P13 50 -40 عیصنا یمهندس يدکتر   P5 

باال به 50 زراعت کارشناس   P14 50 باال به اقتصاد يدکتر   P6 

باال به 50 يکشاورز یمهندس کارشناس   P15 50 -40 يکشاورز یمهندس ارشد یکارشناس   P7 

 30 -40 د اصالح نباتاتارش یکارشناس   P8 

 
  هاافتهی
 احیاء.هاي  روششناسایی  -مطالعه اول: بخش کیفی

هـا و  حاصل از مصاحبهبر مبناي تحلیل محتواي کیفی 
مجموعـه  مطالعه خط بـه خـط نظـرات متخصصـین،     

وکارهاي روستایی احیاء کسبهاي مناسب براي  روش
. سپس دیده در نتیجه بحران کرونا شناسایی شدآسیب

خانواده ذیل یک  هاي هم روش ،مبناي تشابه معنایی بر
گـذاري   روش احیاء (مفاهیم فرعی) قرار گرفتـه و نـام  

انجـام شـده و   گذاري یک مرحله دیگر شدند. این کد
معنا ذیل یک مقوله اصلی  هاي احیاء هم مجموعه روش

ه منظور کنترل حجم مقاله نمونه ب .قرار گرفتندیا عامل 
ــراي یکــی از مجموعــه  گــذاري مــوردکــد اســتفاده ب

 جـدول  درذیل عوامل بازار  ،هاي شناسایی شده روش
در نتیجـه مطالعـه   اسـت.   شـده  ارائه نمونه عنوانبه 2

یـا   دقیق و تحلیل متن در نهایت چهـار مقولـه اصـلی   
که عبارت است از: عوامـل بـازار،    شناسایی شد عامل

ی و حمایت - تسهیالتی، عوامل خدماتی - عوامل مالی
 اقـداماتی  مجموعـه  بـازار  عوامـل سـاز.  عوامل توانمند

. ایـن  است بازار و مشتري آن جنس و هدف که است
 است. وکارهاعوامل در اختیار و کنترل صاحبان کسب

 اقـدامات  کلیـه و  وکارهـا توان مالی و اقتصادي کسب

بـوده   اقتصـادي  تقویـت  جـنس  از کـه حمایتی دولتی 
 يهــامشــوق یــا و بــانکی تســهیالت(از قبیــل  اســت

ــاتی ــل  )مالی ــی ذی ــل «همگ ــالعوام ــهیالتیت -یم  »س
 شاملحمایتی  -عوامل خدماتی  .شده است نامگذاري

ــب     ــاحبان کس ــه ص ــت ک ــاراتی اس ــاانتظ از  وکاره
و نقـش مـالی و    انتظـار دارنـد  دولتـی   گذاران  سیاست
هـایی  شامل مولفـه ساز عوامل توانمند .ندارد اقتصادي
ـ سـاخت  مانند زیـر است که  درون  هـاي تصـمیم  رايب

موجب امکان ها ساز. توانمندکند عمل می وکارهاکسب
بـراي   وکارهـا صاحبان کسـب  هاياجراي بقیه تصمیم

 .شودمی دهید بیآس وکارهاياحیاء کسب

تحلیل روابط بین چهار عامل شناسایی شده نشـان  
 -تسـهیالتی و خـدماتی   -دهد که دو عامـل مـالی   می

جهـت احیـاء   وکارکسبازي سحمایتی موجب توانمند
شـود.  هـاي بحـران کرونـا مـی    خود، ناشی از آسـیب 

نیز بـه نوبـه خـود زمینـه سـاز      وکارکسبتوانمند شدن 
وکارهــاي هــایی از ســوي کســب هــا و اقــدامتصــمیم

هاي بحران کرونـا   روستاي براي احیاء ناشی از آسیب
شود. حاصل این روابط در قالب مدل مفهومی زیر می

  ارائه شده است.  )1(نمودار 
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  بازار یدر مقوله اصل هیاول يگذارکد-2 جدول
 مفهوم

  شناسه  یکالم يهاگزاره  یفرع میمفاه  یاصل

 عوامل
  بازار

 یابیبازار يانداز راه
  يفرد یتالیجید

به  نترنتیا قیبتوانند محصوالت و خدماتشان را از طر دیباوکارهاکسب صاحبان
  P1, P3, P6, P7  کنند. یجامعه معرف

 يبرا يبازار .کنند یسع وکارهاصاحبان کسب نترنتیاستفاده مردم ا شیافزا لیدل به
  P4, P6, P14  کنند. يانداز فضا راه نیمحصوالت خود در ا

 يفضا از استفاده
 فروش يبرا يمجاز

 مانند محصوالت
  نستاگرامیا و تلگرام

 ,P1, P2, P10, P11  سانند.را به فروش بر خود محصول تلگرام از استفاده با افراد
P12  

  P5, P7, P10  .محصول فروش يبرا نستاگرامیا از استفاده
 ,P1, P2, P3, P4  فروش محصوالت و خدمات. يبرا یاجتماع ییها از رسانه استفاده

P5, P6, P13  

 با محصوالت فروش
  فیتخف

 کسب و حفظ در خدماتشان و محصوالت فروش متیق آوردن نییپا با مالکان
  P7, P10  .بکوشند يمشتر

  P7, P8  .نشود مالکان انیز باعث که ییجا تا محصوالت متیق کاهش

 یاقساط فروش
  محصوالت

 فروش شیافزا و يمشتر شیافزا باعث است ممکن محصوالت متیق در فیتخف
  P1, P2, P4, P5  .شود شرکت

 بتوانند از محصوالت زین نییبا درآمد پا انیمشتر نکهیمنظور ا به وکارهاکسب صاحبان
  P8, P10, P12  .کنند يبندخود قسط داتیتول متیکنند ق يداریخر هاآن

  P1, P4, P5, P11  بفروشند. یرا قسط خود ها محصوالت کاهش درآمد مردم، شرکت لیدل به
 يهاتیفعال ییتوانا
 و تالیجید یابیبازار

 از ینترنتیا فروش
 يهاشبکه قیطر

  يزمجا و یاجتماع

و فروش  غیتبل يبرا يمجاز يدر فضا تیفعال ییتوانا دیبا وکارهاکسب صاحبان
  محصوالت خود را کسب کنند.

P1, P2, P3, P4, P6 
  

  کسب سهام عرضه
  بورس در وکارها

  P1, P5, P6  از سهام خود را به بازار بورس وارد کنند. يمقدار وکارهاکسب
  P2, P3, P8, P10  وارد بازار بورس شوند. وکارهاکسب

 

  
  

  از بحران کرونا دهید بیآس ییروستا وکارهايکسب يعوامل مؤثر بر احیا - 1 نمودار
  

   مطالعه دوم
بندي متغیرها و عوامل  اولویت -پیمایش متخصصین

: دیده وکارهاي روستایی آسیبموثر در احیاء کسب
متخصصـین بـا    نامـه هـاي پرسـش  در این بخـش داده 

بندي استفاده از روش تحلیل واریانس فریدمن اولویت
تیجه آزمون ن 3جدول  درو در بخش عوامل بازار شد. 

کـه اولویـت مفـاهیم فرعـی      دهـد  مـی فریدمن نشـان  
ها  رتبه. میانگین دار داردهاي احیاء) تفاوت معنا(روش

دار در بخـش عوامـل   دهد سه روش اولویـت نشان می
 کسب و کارهـاي روسـتایی عبـارت   احیاء  بازار براي

از  استفاده، يفرد یتالیجید یابیبازار يانداز راهاز  ستا
و فـروش   فـروش محصـوالت   يبـرا  يمجـاز  يفضا

   محصوالت با تخفیف.

 تسهیالتی -مالی 

 حمایتی -خدماتی 

  سازي توانمند
 وکار کسب

 بازار
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  بازارعوامل  دمنیآزمون فر - 3 جدول
  یفرع میمفاه  فیرد

 نیانگیم
  ها رتبه

 رتبه
 یینها

  1  70/4  يفرد یتالیجید یابیبازار يانداز راه  1
  2  13/4   نستاگرامیفروش محصوالت مانند تلگرام و ا يبرا يمجاز ياز فضا استفاده  2
  3  73/3  فیتخف با محصوالت فروش  3
  4  60/3  محصوالت یاقساط فروش  4
  5  57/2  يمجاز و یاجتماع يهاشبکه قیطر از ینترنتیا فروش و تالیجید یابیبازار يهاتیفعال ییتوانا  5
  6  27/2  بورس در وکارهاکسب سهام عرضه  6

Sig= 000/0          chi-square= 528/23  

  
نتیجه آزمون فریدمن در بخش عوامل  4در جدول 

داري بـین  دهد که تفـاوت معنـی  ساز نشان میتوانمند
ــاء اولویــت روش ــدهــاي احی ســازها در طبقــه توانمن
ــی  ــاهده م ــت  مش ــه روش اولوی ــود. س ــین دارش  از ب

ر به ترتیب عبـارت اسـت از کـاهش    هاي مذکو روش
  ارائـه محصـوالت بـه    معـد هاي عملیاتی تولید، هزینه

  ر ــ، تبلیغات بیشت)يبند و بسته يصورت فله (برندساز

  .در فضاي مجازي
هـاي احیـاء   بندي روشدر مورد اولویت 5دول ج

دهـد کـه   ی نشان مـی التیسهت – یمالدر بخش عوامل 
دار روش اولویـت نتیجه آزمون معنـادار اسـت و سـه    
هاي مالیاتی، ارائـه  براي احیاء عبارت است از معافیت

 هاي بالعوض، امهال بازپرداخت اقساط تسهیالت.وام
  

  

 سازتوانمند دمنیآزمون فر - 4 جدول

  یینها رتبه  هارتبه نیانگیم  یفرع میمفاه  فیرد
  1  20/5  دیتول یاتیعمل يهانهیهز کاهش  1
  2  10/5  )يبند و بسته يصورت فله (برندساز  ارائه محصوالت به عدم  2
  3  20/4  يمجاز يفضا در شتریب غاتیتبل  3
  4  03/4  کرونا) یتیظرف(خود امکان صورت در وکارهاکسب تیماه رییتغ  4
  5  63/3  محل در کاال لیتحو  5
  6  30/3  يارهیزنج يها در فروشگاه حضور  6
  7  53/2  یاطیاحت يهارهیعنوان ذخ محصوالت به شتریب دیتول  7

Sig= 001/0          chi-square= 738/21  

  
آزمون نشـان از معنـادار بـودن    نتایج  6در جدول 

هاي احیـاء در بخـش عوامـل    تفاوت در اهمیت روش
دار عبارت حمایتی است. سه روش اولویت -خدماتی 

است از کمک به حفظ بازارهاي موجود محصـوالت،  

 ارائه جهت دولت سطتو يمجاز يها شگاهینما ییپابر
وکارهـا، تضـمین خریـد    کسـب  محصـوالت  یمعرف و

  محصوالت از طرف دولت.
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  یالتیتسه - یمالعوامل  دمنیآزمون فر - 5 جدول

  یینها رتبه  هارتبه نیانگیم  یفرع میمفاه  فیرد
  1  30/13  یاتیمال يها تیمعاف  1
  2  90/11  بالعوض يها وام ارائه  2
  3  87/11  التیتسه اطاقس پرداختباز امهال  3
  4  43/10  یبانک سود یبخشودگ  4
  5  37/10  وام بازپرداخت آزاد تنفس  5
  6  47/9  وکارهاکسب تداوم مهیب  6
  7  33/9  اتیمال کاهش  7
  8  13/9  محصوالت نیتأم رهیبه زنج کمک  8
  9  07/9  در گردش هیسرما نیتأم يبهره در زمان بحران برا کم يها وام ياعطا  9
  9  93/8  هیاول مواد کنندگانوارد يبرا ارز نرخ شکاه  10
  10  70/8  یبانک سود کاهش  11
  11  70/8  بحران از قبل یافتیدر التیتسه سود کاهش  12
  12  30/8  یبانک التیتسه پرداختباز زمان شیافزا  13
  13  50/7  انیکارفرما مهیب حق کاهش  14
  14  83/6  مثل برق يانرژ يها حامل يهانهیهز کاهش قیطر از دیتول يهانهیهز کاهش  15
  15  30/5  )باشد دیتول يبرا قطعات و مواد واردات يبرا( یگمرک عوارض کاهش  16
  16  17/4  )یفیصورت تخف  تقاضا (مانند ارائه کوپن و به شیافزا يبرا قیتشو  17

Sig= 000/0          chi-square= 487/65  
  

 یتیحما - یخدماتعوامل  دمنیآزمون فر - 6 جدول
 یینها رتبه هارتبه نیانگیم  یفرع میمفاه  فیرد

43/10  موجود محصوالت يهابازار حفظکمک به   1  1 
77/9  وکارهاکسب محصوالت یمعرف و ارائه جهت دولت توسط يمجاز يها شگاهینما ییپابر  2  2 
77/9  از طرف دولت محصوالت دیخر نیتضم  3  2 
20/9  وکارهاکسب يبرا یفن يهامشاوره  4  3 
13/9  در صادرات محصوالت وکارهاکمک به کسب  5  4 
20/8  یواردات يها تعرفه شیافزا  6  5 
20/8  پست مثلنقل  و  حمل يهاشرکت توسط ژهیو خدمات ارائه  7  5 
90/7  و پروموشن تیسا هیمثل ته یدولت یکیالکترون يهابازار يانداز راه  8  6 
20/7  یداخل دیتول مشابه محصوالت واردات تیممنوع  9  7 
73/6  گرید مناطق و هاشهر در دیجد يهابازار افتنی يبرا یدولت يهاکمک  10  9 
70/6  )ییخبرگان روستا یبوم دانشو استفاده از  يکاربرد و یآموزش دانش (آموزش عمل  11  8 

12  
 یواقع تیماه مورد در یرسان کنندگان (اطالع و مصرف کنندگاندیآموزش تول یرسان اطالع

  .)است مناسبنا اتیلبن مثالً که شدیم تصور ابتدا در: کرونا
67/6  10 

13  
- بحران آموزش مهارت يها در زمان یابیبازار آموزش(مانند  یآموزش يها کالس يبرگزار

  )تالیجید یابیبازار يها
03/6  11 

70/5  یتعاون لیتشک قالب در دولت توسط شده ارائه خدمات از استفاده  14  12 
37/5  دهید بیآس وکارهايبه صاحبان به کسب یشناخت ارائه خدمات روان  15  13 

Sig= 003/0          chi-square= 841/32  
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هاي احیاء در هر بندي روشاکنون پس از اولویت
یک از عوامل چهارگانه، ضروري است مشخص شود 

هاي ذیـل  که اولویت چهار عامل مذکور فارغ از روش
 7یگر چگونـه اسـت؟ در جـدول    آنها نسبت به یکـد 

چهار عامـل  بندي اولویت ونتیجه آزمون معنادار است 
تســهیالتی،  - اصـلی عبـارت اســت از: عوامـل مـالی    

سـاز و در  حمایتی، عوامـل توانمنـد   - عوامل خدماتی
 نهایت عوامل بازار.

  
 ییروستا وکارهايکسب يایاح يهاراهکار دمنیفر آزمون - 7 جدول

  یینها رتبه  هارتبه نینگایم  یفرع میمفاه
  1  43/3  یالتیتسه -  یمال عوامل
  2  73/2  یتیحما -  یخدمات عوامل
  3  40/2  سازتوانمند عوامل
  4  43/1  بازار عوامل

Sig= 0/000          chi-square= 912/18  

  
  يریگ جهیو نت بحث

 ینیکـارآفر  ۀتوسـع هاي ارتقـاي  ضرورت از یکی
 ۀ، توســعپیشــرفتههــاي در کشــور ژهیــو بــه ییروســتا
 از تـا اسـت؛ داریپاو  متنوع ییي روستاوکارها¬کسب
 کاسـته کشـاورزي یاراضـ و یعـیطب منـابع بـر فشـار
اي فــراهم  ســته یشا یهــاي شــغل  فرصـت و شـده

 پـژوهش هـدف  ). 1396 ،یمـان یا و ياری(ورمزشـود 
کوچک  وکارهايکسب يایاح يهاراهکارحاضر، ارائه 

ـ د بیآسـ  ییو متوسط روسـتا  در  کرونـا بحـران   از دهی
 مرور یمقدمات مراحل یط که باشدیماستان کرمانشاه 

مربوطه و تسلط  يهامرتبط، آمار يهاپژوهش ات،یادب
 هـا داده يآورمنظور گـرد  بر موضوع، در مرحله بعد، به

نظرات  افتیساختارمند جهت در مهین يهااز مصاحبه
 هیحاصل تجز یفرع مفهوم 45خبرگان استفاده شد که 

 یمقولـه اصـل   چهاردر  هايگذارکد و هاداده لیتحل و 
 یتیمـا ح - یخـدمات  ،مفهـوم)   15( یالتیسهت - یمال
مفهوم)  7( سازتوانمند و) مفهوم 6( بازار ،)مفهوم 17(

منظـور   هـا، بـه  راهکـار  نیشد. پس از تـدو  يبنددسته
 فیط در شده استخراج يهاکد ،ها مؤلفه يبندتیاولو

 ،ها خبره ارائه و مؤلفه 15مجدداً به  کرتیل يادرجه 5
افـزار   نـرم  يهایشدند. بر اساس خروج يبندتیاولو

SPSS  يبـرا  يدارحاصل آزمون فریدمن سطح معنـی 
ـ قبـول بـوده و اولو    قابل یمؤلفه اصل 4کل   يبنـد تی
ـ از ز کیهر ـ بـر اسـاس م   هـا  مؤلفـه ری  يارتبـه  نیانگی

 آزمـون  اسـاس  بـر زار، مؤلفه با يمشخص شد که برا
 در =P 000/0 >05/0کـل   يداریمعنـ  سطح دمن،یفر

ـ  یاسـت. بـه عبـارت    دار یمعن 95/0 نانیسطح اطم  نیب
بـه    توجـه  بـا مـدل،   یاصـل  يهاشاخص يهاتیاولو

بر  .شودیم مشاهده يداریمعنتفاوت  ،يارتبه نیانگیم
 بـا  یالتیسـه ت - یشاخص مـال  دمن،یاساس آزمون فر

ــم ــه نیانگی ــدر اولو 43/3 يارتب ــاخص  تی اول، ش
ــا یتیمــاح - یخــدمات ــامت ب  دوم، مکــان در 73/2 ازی

در رتبـه   40/2 يارتبـه  نیانگیم با سازتوانمند شاخص
در رتبه آخر جهت  43/1 ازیسوم و شاخص بازار با امت

منظـور کمـک    به ییاجرا رانیو مد نیبه مسئول شنهادیپ
 ییتاکوچک و متوسـط روسـ   وکارهايکسب يایبه اح

ایـن مطالعـه    دردر بحران کرونا قرار دارد.  دهید بیآس
 بازاریـابی  يانـداز  راه ماننـد  هاییراهکار شد مشخص
 رايـب مجازي فضاي از ادهــاستف و رديـــف دیجیتالی
ــروش ــوالت ف ــاء  محص ــراي احی ــبب ــاي وکارکس ه

 منجـر  همهها مثمر ثمر هستند. این راهکار دهید  بیآس
 به یسـ سترو د زاربا يهـا  ز فرصتا یافزایش آگاه به
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و هم حاصل توجه به تغییرات بـازار در   شود یم زاربا
 دوهاي جدید ایجاد شده است.  نتیجه بحران و فرصت

 زاربا به یسـ سترو د زاربا يهـا  از فرصت یعامل آگاه
) بـه عنـوان   1396قبالً توسط پارسـاپور و همکـاران (  

ـ عامل مـؤثر در پا  ک و کوچـ  وکارهـاي کسـب  يداری
راسـتا بـا مطالعـه     متوسط شناسایی شـده بودنـد. هـم   

کـار  ونبـود سـاز   کـه ) 1398( يدآبـا یو عل اینینیحس
 وکارهـاي منابع مالی را در حوزه کسـب  نیتأم صحیح

 مشـخص تشخیص داده بودنـد،   مهمتعاونی روستایی 
 در مهمـی  نقـش تسهیالتی  -ی مال هايراهکار که شد

ـ د بیسآ روستایی يهاوکارکسب احیاء  بحـران  در دهی
بانکی  تسهیالت قالب در مالی منابع نیتأم مسئله. دارد

 نتـایج ). 1393( یو نصرت زاده نیهمگام با مطالعه حس
 يهاتیو توسعه فعال تیپژوهش حاضر نشان داد حما

ـ کوو يریـ گدر طـول همـه   ییمشاغل روسـتا   19-د ی
)Lucaci and Nastase, 2020 ( از طریق اقداماتی مانند

ـ  فنــی،  يهـا  مجــازي، مشـاوره  يهـا  شـگاه ینما ییابرپ
 نینقل تأم و  صادراتی و خدمات ویژه حمل يها  کمک

در پژوهش  شده معرفی متنوع راهکاري سایر. شود یم
مطالعـات قبلـی در مـورد     يها افتهی کنندهدییتأ ،حاضر

 و بازاریــابی يهـا  مهــارت تقویـت موضـوعاتی ماننــد  
 و وام اعطـاي  ،)Benzazoua et al., 2014( فنـاوري 

 ;Galloway and Kapasi, 2014( مـالی  منـابع  نیتـأم 

Benzazoua et al., 2014; Anderson, 2020; 
Panicos et al., 2008;( .است  

راهکـاري مناسـب بـراي     يبند تیتوجه به اولو با
هـاي کـاربردي بـراي مـدیران     پیشـنهاد  توان یاحیاء م
 و دولتــی بخــش مــدیران همچنــین و وکارهــاکســب

ایـن   نیتـر  ارائه نمـود. از جملـه مهـم    گذاران استیس
 تقویـت : توان به موارد زیـر اشـاره کـرد   میها پیشنهاد

 فنی مراکز طریق از تخصصی يها مشاوره و فنی دانش
 در صمت کلو ادارات  بازرگانی يها اتاق ،يا حرفه و

ــداز در راه وکارهــاهــا بــه صــاحبان کســب اســتان  يان
 يهـا  مجازي و دیجیتالی از طریق پلتفرم يها فروشگاه

 ماننـد  مـالی  يها مشوق ارائه ،موجود مانند اینستاگرام
 یــبازیاب و احیاء از پس مدتی تا حداقل مالی معافیت
ــه وکارهــاکســب ــد معمــول، روال ب ــ تمدی  رداختـپ

 در دهید بیآس هايوکارکسب بانکی تسهیالت اطـاقس
بـراي   يافـزار  ي نـرم هـا سـاخت زیر يانداز راه بحران،

هاي مجازي تخصصی و تخصیص غرفـه بـا    نمایشگاه
ـ د بیهاي آسوکارکسبشرایط ویژه به  در بحـران،   دهی

 و خرید محصوالت با قیمـت مناسـب کسـب    تضمین
صادراتی ویـژه   يها و ارائه مشوق دهید بیآس کارهاي

  .بحران از دهید بیهاي آسوکارکسببراي 
به  یپژوهش عدم دسترس نیا تیمحدود نیتر مهم

ـ د بیآس ییروستا وکارکسب يهاواحد در بحـران   دهی
ـ ا جـاد یکرونا بـود. در صـورت ا   فرصـت، امکـان    نی

ها، وکارکسبگو با فعاالن آن و و گفت میمشاهده مستق
  . شودیم هیتوص یصورت مورد پژوهش به یبررس
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