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A B ST R AC T
INTRODUCTION
The Corona virus has affected not only public health in the last 2 years, but
also has caused national and economic challenges all over the world. Informal
sectors suffered mostly in this predicament and led to drastic shortage in their
quality of life. Informal sectors are considered as one of the most fundamental
actors in economic prosperity of the cities and urban space dynamism. One of
the important subcategories of informal sector are Street vendors. These groups
spend most of their time in the urban spaces and as Short (2020) asserts they
make cities a living place. Since there are few studies addressing these groups,
the main objective of this article is to explore and identify the most important
dimensions of corona virus which hurt life and business of street vendors as a
group of informal workers since the beginning of covid-19 outbreaks and during
the lock down.
MATERIALS AND METHODS
A qualitative approach was chosen in order to gather the gist of changes and
shortages in vendor’s life. Using content analysis method, 23 in-depth interviews
were conducted in Kermanshah streets in Iran. Because of the special situation
and limited accessibility to women vendors during the pandemic in Iran, only
21-70 years old men were interviewed. Using coding system, 460 concepts were
extracted in the first stage, then 45 categories were selected using axial coding
system.
FINDINGS
In the final stage (selective coding phase) Six major dimensions were
extracted: Economic, Health, Ethical and Normative, Educational, Managerial
and Psychological Dimensions. The result shows that this group has suffered
irreparable damage in mentioned areas during pandemic. From the economic
point of view, the poor are stuck in a cycle of poverty, and the Corona crisis has
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taken away any chance of getting out of this cycle. In fact,
the most frequent crisis in vendors’ life pertains to economic
aspect. The second dimension which caused them a sense
of disrespect and harden the situation during pandemic
even more than pre-covid era, is managerial aspect; which
is a result of government shortage of meeting their basic
needs and lack of financial and health support, especially
during the lock down.
CONCLUSION
From the health point of view, the hardship like incapability
of supplying masks and sanitizer, the change in customers

behavior considering health issues, health protocols and
lock down, has reduced vendors’ sales dramatically. The
undesirable result of virtual education and lack of empathy
of educational system towards these economic group has
also caused extra expenses in their life. The last but not the
least difficulty in vendors’ life pertains to psychological an
ethical aspect. The psychological feeling of being ignored
along with the feeling of shame and helplessness (towards
the family and the society) has greatly expanded the
boundaries of the impact of this phenomenon. An aspect
which effects the social resilience of urban communities and
needs further investigation.
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چکیده:

تاریخ های مقاله:
از انتهای سال  ،1398با آغاز همهگیری ويروس کوويد  ،19نهتنها حوزۀ سالمت مردم ،بلکه دیگر حوزههاي
1400/09/20
تاریخ دریافت:
زندگي نيز با چالش روبهرو شد .مهمترين چالش پس از سالمت ،دشواریهای اقتصادی شهری و ملی بود
1400/12/17
تاریخ تصویب:
که در اين ميان بخش غيررسمي همچون سایر گروهها ،تحت تأثیر این بیماری قرار گرفت .از جمله شاغالن
بخش غیررسمی ،دستفروشان خیابانی هستند که با وجود تأثیر انکارناپذیر بر رونق اقتصاد و پویایی فضاهای
کلمات کلیدی:
شهری ،در بیشتر کشورها از حمایت رسمی برخوردار نیستند و در دورۀ همهگیری با مشکالت بسیاری روبهرو
اقتصاد غیررسمی
شدند .از آنجا که مطالعات اندکی در این زمینه وجود دارد ،هدف نوشتار ،شناسایی و استخراج ابعاد مختلف
تحلیل محتوا
کسبوکار دستفروشان شهری است که در این دوران تحت تأثیر کووید  19قرار گرفته است .پژوهش به
خیابانی
دستفروشی
کمک روش تحلیل محتوای کمی و کیفی و در دو مرحلۀ کتابخانهای و پیمایشی انجام شده است .ابتدا به
همهگیری کووید 19
کمک شاخصهای پایۀ مستخرج از پیشینه ،پرسشهایی در شکل نیمهساختاریافته تدوین شد .با هدف
دستیابی به اشباع نظری ،مجموع  23مصاحبه عمیق از دستفروشان کرمانشاه انجام شد و با کمک فرایند
کدگذاری سهمرحلهای مقوالت و ابعاد اصلی دستهبندی شد 6 .بعد اقتصادی ،بهداشت و سالمت ،اخالقیـ
هنجاری ،آموزشی ،مدیریتـ نظارت و روانشناختیـ ذهنی به عنوان مهمترین ابعاد اثرگذار بیماری کووید
 19بر حوزۀ کسبوکار دستفروشان شناسایی شد .نتایج نشان میدهد با توجه به فراوانی مقوالت ،ایشان
در حوزۀ بعد اقتصادی بیش از سایر ابعاد ،دچار آسیب شدهاند که خود عاملی برای کاهش کیفیت در سایر
 DOI: 10.22034/UE.2022.03.01.07ابعاد  5گانه ،است.

مقدمه
همهگیری ( )Pandemicدر درازای تاريخ یکی از عوامل اثرگذار بر
شهرها و جهتدهندۀ تغييرات در حوزههاي گوناگون بوده است و شهرها
به فراخور رویارویی با این مشکالت در حوزۀ بهداشت و سالمت ،رشد
يافته و براي پاسخگويي به اين مسايل تغيير ماهيت دادهاند [ .]1از اینرو،
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بسياري از نظریهها و سیاستهای شهری نیز براي بهکرد بهداشت شهرها
بعد از انقالب صنعتي به کمک ايدههاي نوآورانه در برنامهریزی شهری با
انگیزۀ برپایی محيطي بهتر و زیستپذیر شکل گرفتند [ .]2در این میان،
بزرگترین تأثیر مسئلۀ بهداشت را میتوان در جنبش سالمت همگانی
در سدههای  19و  20دید که در کوشش براي رویارویی با زیستگاههایی
بیمار و سرشار از بیماریهای واگيردار بود [ .]3اين دگرگونیها و اندیشهها
نهتنها در گسترههای کالبدي ،چهبسا در گسترههای اقتصادي ،اجتماعي

کیومرث ایراندوست و همکاران

و زيستمحيطي نيز رويکردهايي را پیش کشید که مایۀ اصالحاتي در
شهرها شد [ .]2همهگیری کوويد  19نيز همچون دیگر بیماریهای
فراگير ،تغییرات بسياري را در ابعاد گوناگون زندگي شهري نوید میدهد.
همچنان که گزارشهای فراوانی از اثرات ژرف اینهمهگیری بر جنبههای
مختلفی از شهر همچون دسترسي به سالمت ،دسترسي به آموزش ،فضاي
همگانی ،فعالیتهای اقتصادي ،ارتباطات و نابرابریهای اجتماعي ارائه
شده است [.]1
روشن است که در اين ميان ،فعالیتهای اقتصادي شهر و روزی
مردم بهمثابه پایه و اساس پایداری و توسعۀ شهری در چنین بحرانی از
ارزش چشمگیری برخوردار است .گمانی نیست که پاندمي کرونا به شکلی
جدي اقتصاد شهر و زندگي شهروندان را تحتالشعاع قرار داده است []4
تا جایی که برخي ناتوان شدن اقتصاد شهرها و بیم مرگ زندگي شهري
را مطرح میکنند [ .]1شهرها همچون جایگاه نيروهاي اقتصادي ،مکان
نابرابریهای آشکار و رو به رشد نیز هستند و این نابرابریها با پدیدار
شدن همهگیری بر گروه ناتوان و کمتوان اقتصادی ،بیشازپیش اثر خواهد
گذاشت [ 4و  .]5بهراستی این نگرانی وجود دارد که کوششهای چند
دهۀ گذشته برای توسعۀ پایدار ،همهشمولی ،حکمروایی بهتر و کاهش
فقر ،با توجه به چالش جهانی سیاسی و اقتصادی ناشی از همهگیری کرونا
به نتیجه نرسد و شهرهای پساکرونا بیش از پیش با دشواریهای پیش از
همهگیری مواجه شوند [ .]6در این میان ،شهرهایی با اقتصاد ضعیفتر،
توان کمتری برای رویارویی با پیامدهای همهگیری در بخش سالمت و
اقتصاد را خواهند داشت [.]1
به نظر میرسد یکی از چالشهای اساسی ،بخش غیررسمی و
زندگانی تهیدستان شهری است .بخش غیررسمی ،بهویژه درکشورهای
درحالتوسعه ،بخش چشمگیری از اقتصاد را به خود اختصاصی میدهد.
با وجود چالشهای گوناکون ،این بخش در آفرینش شهرهای سرزندهتر،
انعطافپذیرتر  ،همچنین تأمین اشتغال بخش اعظمی از جمعیت
بهخصوص تهیدستان ،از ارزش فراوانی برخوردار است؛ تا جایی که
میتواند همچون اهرمی در شکوفایی دوبارۀ اقتصاد شهرهای پساکرونا
نگریسته شود [ .]1از میان مشاغل بخش غیررسمی ،دستفروشان
خیابانی یکی از گروههای اصلی به شمار میروند .درصد چشمگیری از
تهیدستان شهری به اینگونه فعالیت اقتصادی اشتغال دارند و دلیل این
امر هم ورود و خروج آسان از این فعالیت غیررسمی است .این فعالیت
در فضاهای شهری بدون ثبت مالیات یا کنترلهای نظارتی و هیچگونه
خدمات حفاظت اجتماعی شکل گرفته است [ .]7با وجود تالش بسیاری
از دولتها برای پاکسازی یا نادیده گرفتن این گروه از فعاالن اقتصادی،
دستفروشی همواره روندی صعودی را در شهرها طی کرده است؛ که یکی
از عوامل اصلی آن ،ناتوانی بخش رسمی برای ایجاد اشتغال مناسب برای
جوانان است .عالوه بر آن ،وجود تقاضای مؤثر جمعیت کمدرآمد برای
تهیۀ کاالهای ارزانقیمت [ ]17و نیز پتانسیل این نوع از اشتغال برای
کاهش میزان فقر در جامعه ،منجر به تداوم حیات دستفروشی در شهرها
شده است [ .]9در بسیاری از کشورهای درحالتوسعه ،دستفروشی منبع

اصلی تأمین درآمد برای مردم حاشیهنشین و تهیدست ،بهویژه برای
مهاجران روستایی و با درجۀ تحصیالت پایینتر است [ .]10در ایران
نیز دستفروشی ریشه در جامعۀ سنتی دارد و پیش از شکلگیری مراکز
خرید ،عامل اصلی توزیع کاال میان بازار ،محلههای شهر و حومه بوده
است .مانند پارچهفروشان دورهگرد ،لبوفروشان و ...که در بیشتر شهرهای
ایران فعالیت داشتند و مشاغل آنها به رسمیت شناخته شده بود [.]11
هرچند که این پدیده با پا نهادن سرمایهداری جهانی و دگرسانی نقشهای
تولیدیـ توزیعی به کشور ،رنگ باخت و به حاشیه رانده شد []12؛ اما به
مرور زمان با توجه به پدیدۀ جنگ ،افزایش مهاجرت ،فروپاشی نظامهای
سنتی تولید و توزیع ،تنگناهای اقتصادی و دیگر عوامل وابسته ،سبب
جذب طیف گستردهای از مردم با ویژگیهای جمعیتشناختی گوناگون
در کشور شد [ .]11امروزه در ایران ،دیگر دستفروشی شغلی محدود به
تهیدستان و بیبهرگان تحصیل نیست و سایر گروههای درآمدی متوسط
و دارندگان تحصیالت عالی را نیز در بر میگیرد .دالیل بسیاری ،اعم از
عوامل اقتصادی ،انعطاف شغلی و شمولیت اجتماعی [ ]13سبب انتخاب
اینگونه مشاغل توسط قشر وسیعی از گروههای سنی و جنسی در جامعه
شده است؛ اما محدودیتها و مشکالت این بخش در ایران اندک نیست
و این گروه همواره از سوی دستگاههای نظارتی ،صنوف و حتی برخی از
شهروندان همچون چالش نگریسته میشوند.
در دو سال اخیر ،در بسیاری از کشورها ،زندگی و اشتغال
دستفروشان خیابانی ،از جایگاه مهمی در حوزۀ مطالعات برنامهریزی
برخوردار شده و بررسی این بخش بهویژه با توجه به همهگیری کرونا ،رو
به افزایش است [ .]14به زعم رنه شورت ( )2020دستفروشی خیابانی
میتواند همچون درمانی برای کاهش برخی از دردهای اقتصادی برآمده از
کرونا ،عمل کند .فعالیت دستفروشی افزون بر ایجاد پویایی در فضاهای
عمومی شهر ،سبب سروسامان بخشیدن به وضعیت شاغالن این بخش از
اقتصاد شده ،که نتیجۀ آن دستیابی به شهری انسانی و قابل سکونت است
[ .]1دستفروشان خیابانی به دلیل وجود مسائلی مانند اعمال محدودیت
در کسبوکار از سوی نهادهای عمومی ،نبود بیمۀ کاری ،نبود امکان
دورکاری و بسیاری مسائل دیگر ،از آسیبپذیرترین گروههای اقتصادی
در جامعه در دورۀ همهگیری به شمار میروند .همچون سایر کشورهای
جهان ،در ایران نیز ،این گروه از دشواریهای بسیاری رنج میبرد و به
نظر میرسد مطالعۀ عمیق مشکالت و دغدغههای ایشان در این برهۀ
زمانی خاص ،میتواند به برنامهریزی واقعگرایانهای برای بهبود زندگی و
کسبوکار ایشان منتج شود.
به دلیل گستردگی حوزۀ کسبوکار و زندگی و برای دستیابی به
نتایج مطلوبتر ،این پژوهش فقط به دنبال بررسی حوزۀ کسبوکار
دستفروشان خیابانی است .اگرچه پیش از این در مطالعات غربی،
اثرات این بیماری در کسبوکار این گروه از فعاالن ،بررسی شده؛ اما
هدف این پژوهش استخراج دغدغههای اصلی ایشان در قالب مفاهیم،
دستهبندی آنها و اولویتبندی مقوالت و در نهایت ،دستیابی به ابعاد
اثرگذار این بیماری بر دستفروشان در زمینۀ بومی کشور به کمک روش
92
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به نظر میرسد که فقط اقتصاد کالن موضوع مناقشهها و نگرانیهای اصلی
دولتها بوده [ ]22و چالشها و پیامدهای اقتصادی ،اجتماعی و فضایی
این بحران بهویژه بر گروههای کمدرآمد شهری و فعاالن بخش غیررسمی
کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
دستفروشان خیابانی با وجود اثرات مثبتی که بر پویایی اقتصادی
شهرها دارند همواره [ ]23جایگاهی در سیاستهای رسمی شهری
نداشته و در حوزۀ تصمیمهای مدیریت شهری به حاشیه رانده شدهاند.
مطالعات و بررسیهای گوناگون در سراسر جهان نشان میدهد که با
وجود خطرات ناشی از کرونا و شیوع آن ،دستفروشان خیابانی همچون
کارگران غیررسمی ناچار به ادامۀ فعالیت در خیابانها و دیگر فضاهای
عمومی هستند تا بتوانند معیشت و زندگی خویش را تداوم بخشند [.]22
از اینرو ،آنها نهتنها بیش از دیگر شهروندان در معرض این بیماری قرار
دارند ،بلکه بهمثابه منبعی بالقوه در انتقال بیماری در شهرها نگریسته
میشوند [.]22
قرنطینه و تعطیلی کسبوکار در دورۀ همهگیری برای تهیدستان به
معنای از دست دادن معیشت و سختی در تأمین نیازهای اولیۀ زندگی
است [ 24و  .]25دارندگان مشاغل غیررسمی با ناپایداری اشتغال و درآمد
نامنظم و نبود پسانداز روبهرو هستند و کار روزانه برای تأمین هزینههای
خانواده برایشان امری حیاتی است .از اینرو ،در این دوران با بحران
زندگی روبهرو شدهاند [26ـ .]29
آنان با درامد اندک و ناپایدار [ ]30با چالشهایی عمده همچون:
ضعف تغذیه و بهداشت مواجهاند [ ]31و مجبورند پساندازهای زندگی
خود را صرف بیماری و بقا کنند و یا با شیوههایی همچون قرض گرفتن
از دیگران ،زندگی را بگذرانند .چنان که تجربۀ کشورهای گوناگون نشان
میدهد ،پیامدهایی ناگوار همهگیری و سیاستهای کنترل و مبارزه با
آن برای تهیدستان شهری بسیار فراتر از مسئلۀ اقتصاد و معیشت است
[ 24و 32ـ  .]34به این صورت که با توجه به بیاعتمادی گروههای
کمدرآمد و غیررسمی به اقدامات دولتی ]35[ ،حتی با وجود تالش ایشان
در زمینه تأمین سالمت ،این بیماری میتواند به مشکالت بیشتری در
جامعه منتج شود .بنابراین ،گسترش پژوهشها برای آگاهی از پیامدهای
همهگیری کووید  19در زندگی و شرایط اقتصادی و اجتماعی فعاالن
بخش غیررسمی ،نهتنها سبب درک بهتر از پدیده و نیازهای تهیدستان بر
اساس زندگی زیسته آنان میشود ،بلکه کوششی در راستای به رسمیت
شناختن «حق به شهر» و بهبود زندگی کمدرآمدان شهری است.

تحلیل محتواست .درخور یادآوری است که این پژوهش به دنبال ارائۀ
نظریه نیست ،بلکه با توجه به نبود مطالعات مشابه در بستر ایران ،به
دنبال بومیسازی ابعاد و دستیابی به دستهبندی منسجم و روشنی از
ابعاد اثرپذیر کسبوکار گروه هدف از پدیدۀ کووید  19است .کرمانشاه
به عنوان یکی از شهرهای آسیبدیده در دورۀ همهگیری کرونا ،برای
دستیابی به هدف پژوهش انتخاب شد و سؤالهای اصلی در قالب موارد
زیر مطرح شد -1 :ابعاد تأثیرپذیر کسبوکار دستفروشان شهر کرمانشاه
از پدیدۀ کرونا کداماند؟  -2با توجه به میزان فراوانی هر مقوله ،اثرپذیرین
بوکار دستفروشان کرمانشاه ز این پدیده کدام است ؟
بعد از ابعاد کس 
 -3اثرات همهگیری بر این گروه به چه صورت بوده و ایشان چگونه با
اثرات آن برخورد کردهاند؟
پیشینۀ تحقیق
کووید  19و آثار آن بر اقتصاد غیر رسمی و دستفروشی خیابانی
ي در جهان پیشینهای دور و دراز دارد و در دنيای نو فقط
پاندم 
محدود به دو سال گذشته نیست ،به طوری که هرساله  14ميليون نفر
به دليل پاندميهای گوناگون جان خود را از دست ميدهند [ .]15از
آنفوالنزاي سال  1918تا کنون دستکم  8پاندمي جهانگیر با تأثيرات
اجتماعي -اقتصادي متفاوت گزارش شده است [ ،]16اما کوويد  19از
دید جهانگیری و اثرات اقتصادیـ اجتماعی در تاريخ معاصر بیمانند
است .تراز و سرعت واگیر این بیماری ،مایه کاهش شمار نیروهای کار در
همۀ بخشهای اقتصادی و از دست رفتن مشاغل بسیاری شد و به گونۀ
چشمگیری بر تندرستی انسانی و اقتصاد جهانی تأثیر گذاشت [.]17
پیشبینی میشود در کوتاهمدت و بلندمدت این پدیده بر فقر شهری
تأثیری قابل توجه به جای گذارد؛ بهگونهای که نهتنها مایۀ افزایش شکاف
در جامعه و چهبسا به فروپاشی اقتصادی گروههای تهیدست نیز منجر
شود [ ]18و با توجه به پیامدهای کووید  19همانند بستن مرزهای میان
کشورها ،قرنطینه و محدودیتهای رفتوآمد و نارسایی در زنجیرۀ تأمین
خدمات و کاالهای تولیدی ،فعاالن این بخش اقتصادی ،با آسیبهای
جدی مواجه خواهند شد [ .]19بر پایۀ گزارش سازمان جهانی کار ،اثرات
همهگیری در بخش غیررسمی در کشورهای با درآمد زیاد تا  21درصد،
درکشورهای درآمد میانگین  52درصد و درکشورهای با درآمد سطح
پایین تا  56درصد سبب افزایش فقر خواهد شد [ .]4برخی گزارشها
نشان میدهد این پدیده با افزایش بیکاری بر زندگی و کسبوکار نزدیک
به  1/6میلیارد کارگر بخش اقتصاد غیررسمی تأثیر خواهد گذاشت .در
وضع کنونی نیز ،درآمد بخش غیررسمی تا  60درصد در ماه نخست
گسترش این بیماری ،کاهش یافته و در برخی از نواحی جهان این کاهش
تا  81درصد گزارش شده است []4؛ که کاهش توان خرید و حتی بقای
آنها را به خطر انداخته است [.]20
رشد سریع این بیماری و اثرات اقتصادی ناشی از آن منجر به عدم
تصمیمگیری و سیاستگذاری قطعی در اقتصاد کالن شهرها ،برای
پاسخگویی مناسب به اثرات اینهمهگیری شده است [ .]21در این میان،

پیشینۀ مطالعات در پایش و ارزیابی تأثیر همهگیری کووید  19بر
دستفروشی خیابانی
با توجه به بررسیهای صورتگرفته در کشور ،تا کنون پژوهشی
عمیق از اثرات کووید  19بر دستفروشان انجام نشده است .بنابراین،
در این بخش با توجه به گروه هدف منتخب و برای بهبود روند مطالعه،
انتخاب مواد و روش مناسب ،درک کلی از شاخصهای اساسی اثرگذار ،و
در نهایت دستیابی به نوآوری در مقالۀ حاضر ،گزارشها و مقاالت علمی
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از دورۀ همهگیری در زمینۀ کسبوکار و معیشت به صورت همزمان و یا
گاه به صورت خاص با تأکید بر یکی از این زمینهها ،پرداختهاند .در بیشتر
بررسیها تأثیر منفی شرایط جدید بر معیشت افراد و خانوارها روشن شده
و بر سیاستگذاری در سطوح گوناگون کار و زندگی ایشان تأکید شده
است .روند مطالعه و نتایج این پژوهشها در پایان در بخش نتیجهگیری
با دستاوردهای مقالۀ حاضر مقایسه خواهد شد.

معتبر جهانی مشابه که در بازۀ زمانی  2021 -2019انجام شده ،مورد
بررسی قرار گرفته است.
در گزارش منتشرشده توسط چن و همکارانش با سفارش مؤسسۀ
زنان شاغل در بخش غیر رسمی ( )WIEGOدر سال  2021کسبوکار
زنان شاغل در  4دستۀ شغلی اقتصاد بخش غیررسمی (دستفروشان،
مشاغل خانگی ،خدمات نظافت منزل ،گردآورندگان پالستیک) در 11
شهر از کشورهای در حال توسعه به کمک روش ترکیبی و با استفاده
از پرسشنامه و مصاحبۀ عمیق ،طی سه دورۀ زمانی قبل از کرونا ،دورۀ
قرنطینه و بعد از رفع محدودیتها ،مطالعه شد .این مطالعه با هدف
مقایسۀ روند تغییرات سه دورۀ یادشده بر زندگی و کسبوکار شاغالن این
بخش و با استفاده از شاخصهای وضعیت اشتغال ،توانایی تهیۀ خدمات و
کاال ،بیمه ،سالمت ،امنیت غذایی و کمکهای دولتی و غیردولتی ،انجام
شد [ .]14در مطالعۀ دیگر توسط رومرو ،میشل و همکاران ( )2021حوزۀ
سالمت و اقتصاد  115فروشنده خیابانی و  136کارمند رسمی با درآمد
ثابت در مکزیک در دورۀ همهگیری از نظر شاخصهای اقتصادی ،میزان
ترس از بیماری ،امکان توقف فعالیت و تعداد روزهای ممکن بدون کار و
مسائل بهداشتی مقایسه شد .پژوهش با کمک پرسشنامه و در دو بازۀ
زمانی قبل و بعد از همهگیری انجام شد [ .]22در پژوهش آچاریا دکا
( )2020تأثیر قرنطینۀ عمومی بر معیشت  50دستفروش در هندوستان
که دارای مکانهای معین در شهر هستند ،به کمک پرسشنامه و در دو
بازۀ زمانی مطالعه شد .شاخصهای بررسیشده بیشتر با هدف گونهبندی
انواع دستفروشان و بررسی اقدامات مؤثر ایشان برای مقابله با چالش
کرونا ،مانند دستیابی به روشهای نوآورانه برای درآمدزایی در این
دوران و چشمانداز آتی ایشان برای کسبوکار انجام شد [ .]23انجمن
دموکراسی مستقل اقتصاد غیررسمی ( )IDEAدر سال  ،2020برای
یافتن راهکارهایی در زمینۀ تابآوری اجتماعی و اقتصادی در شرایط
کرونا ،به مطالعۀ دستفروشان شهر پنوم پن کامبوج با کمک مصاحبه
تلفنی پرداخت [ .]36این مطالعه نیز همچون دو مطالعۀ پیشین ،در
دو بازۀ زمانی قبل و بعد از همهگیری با استفاده از شاخصهای مشابه
با شاخصهای منتخب مؤسسۀ  WIEGOانجام شد .مؤسسۀ اتحادیۀ
مطالعات اجتماعی ( )ISSTدر سال  2020به بررسی ابعاد اجتماعی و
اقتصادی کووید  19بر زنان دستفروش هندوستان با کمک تکنیکهای
کمی و کیفی پرداخت و بیشتر بر پیامدهای این بیماری بر حوزۀ زندگی
و سکونت ایشان تأکید کرد [ .]37در مطالعۀ دیگر نیز که توسط زاوو ئو
و همکارانش در سال  2020انجام شد ،اثرات همهگیری بر دستفروشان
حوزۀ اغذیهفروشی  -تعداد مراجعۀ مشتری و چالشهای عرضۀ محصوالت
غذایی با توجه به مسائل بهداشتی روز – بررسی شد [ .]38ژواندا و
همکارانش در سال  2021نیز با مطالعۀ عمیق روی  30دستفروش در
زیمباوه ،بر حوزۀ چالشهای خانوادگی و سکونت ایشان در کنار برخی
مسائل کسبوکار تأکید کردند [.]39
این پژوهشها که با طیف متنوعی از روششناسیهای کمی ،کیفی
و ترکیبی انجام شده ،به طور کلی به بررسی و مقایسۀ دو دورۀ قبل و بعد

مواد و روشها
با بررسی مواد و روشهای بهکاررفته در بخش پیشینۀ مطالعات و
محدودیتهای پژوهش حاضر ،همچنین با توجه به هدف این مطالعه
که شناسایی ابعاد اصلی اثرپذیر کسبوکار دستفروشان از همهگیری
کووید  19است؛ این بررسی بر پایۀ روش تحلیل محتوای کمی و کیفی
و با رویکردی استقرایی انجام شد .به این صورت که در مرحلۀ ابتدایی ،با
هدف شناخت مسئله و درک تأثیرات کووید  19در مطالعات جهانی ،بر
اساس روش کتابخانهای ،پیشینۀ موضوع و تجربۀ جهانی بررسی شد .در
بخش دوم ،با توجه بهتازگی موضوع و خأل مطالعاتی موجود در این حوزه،
برای شناخت بیشتر ابعاد تأثیرگذار بر حوزۀ کاری دستفروشان و ارائۀ
دستهبندی یکپارچه از شاخصهای پراکندۀ مطالعات پیشین ،بهخصوص
با توجه به بستر بومی ایران ،مصاحبهای عمیق برای شنیدن داستان
کسبوکار دستفروشان خیابانی صورت پذیرفت.

انتخاب نمونه و گردآوری اطالعات در گام دوم مطالعه
ابتدا سؤالهایی نیمهساختاریافته با کمک ادبیات طراحی شد .در
ادامه ،نمونۀ پژوهش به صورت تصادفی از میان دستفروشان خیابانها
و سایر فضاهای عمومی شهر کرمانشاه انتخاب شد .مصاحبهای عمیق از
 23دستفروش مرد در بازۀ سنی  21تا  70سال ،در آبانماه  1400طی
سه هفته متوالی در شهر یادشده و با موافقت ایشان برای ضبط صدای
مشارکتکنندگان انجام شد .طول مدت هر مصاحبه  20تا  30دقیقه بود
و بر حسب پاسخهای مشارکتکنندگان ،سؤالهایی برای تکمیل خألهای
مصاحبه و همچنین ،به قصد دستیابی به اشباع نظری ،از سوی مصاحبهگر
اضافه شد.
فرایند تحلیل دادهها
برای دستیابی به چگونگی دگرگونی در حوزۀ کاری دستفروشان
(نمونۀ منتخب شهر کرمانشاه) ،و برای دستهبندی مؤلفهها و دستیابی به
ابعاد کالن و اصلی پژوهش ،از روش تحلیل محتوای کیفی در قالب سه
مرحله کدگذاری استفاده شد .ابتدا  460مفهوم اولیه با کمک کدگذاری
باز ،استخراج و برای نظمبخشی ،همچنین دستیابی راحتتر به مقوالت،
پس از یکدست کردن لحن نوشتاری و فاکتور گرفتن از مفاهیم تکراری
در مفاهیم اولیه ،تعداد  228مفهوم ثانویه حاصل شد .سپس ،با کدگذاری
محوری و دستهبندی مفاهیم ثانویه 45 ،مقولۀ کلی به دست آمد .براساس
کدگذاری گزینشی ابعاد نهایی در مقوالت در قالب ابعاد 6گانه :بعد
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اقتصادی (معیشتیـ اشتغالـ الگوی خریدوفروش) ،بعد اخالقیـ هنجاری،
بعد روانشناختیـ ذهنی ،بعد مدیریت و نظارت ،بعد بهداشت و سالمت،
بعد آموزشی ،دستهبندی شد .در پایان نیز ،از روش تحلیل محتوای کمی
برای استخراج میزان و درصد فراوانی هر مفهوم پایه ،اولویتبندی هر
مقوله و درصد اهمیت هر بعد از ابعاد 6گانه استفاده شد .درخور یادآوری
است مالک محاسبۀ فراوانی و درصد تجمعی آنها ،تعداد تکرار مفاهیم
پایه و اولیه است.

روایی و پایایی نتایج
برای اطمینان از میزان صحت فرایند و محصول پژوهش ،فرایند
استخراج دادهها از مصاحبهها در چند مرحله توسط دو پژوهشگر (یک
نویسنده مسئول و یکی از همکاران) انجام گرفت .ابتدا همۀ متون
مصاحبههای شنیداری و نوشتاری مدون شد ،سپس برای اطمینان از
استخراج همۀ نکات ،باردیگر صوتهای ضبطشده مطالعه و دادهها در قابل
جدول به تفکیک سؤالهای مصاحبه ،بازنویسی شد .در مرحلۀ بعد مفاهیم
اولیه توسط یکی از نویسندگان مسئول پایه استخراج و دستهبندی شد.
دوباره برای اطمینان از صحت دستهها ،همۀ مفاهیم اولیه توسط دیگر
نویسندۀ مسئول بررسی و مقرر شد که مفاهیم پایۀ اولیۀ ادغام و از مفاهیم
مشترک فاکتور گرفته شود .پس از دستیابی به مفاهیم ثانوبه و مقوالت
اصالحی ،دوباره دستهها توسط دو نویسندۀ مسئول پژوهش بررسی و ابعاد
نهایی استخراج شد .در انتها نیز تمامی مقوالت و ابعاد نهایی با مصاحبهها
به صورت تصادفی مقایسه و جدول  1همچون نتایج نهایی حاصل شد.
محدودیتها و مالحظات پژوهش
با وجود استقرار طوالنیمدت پرسشگر در فضاهای شهری کرمانشاه
و پیمایش ایشان برای یافتن بانوان دستفروش ،متأسفانه به دلیل عدم
حضور ایشان در دورۀ همهگیری در فضاهای شهری و عدم دسترسی
مستقیم برای انجام مصاحبه ،پژوهش به گروه مردان محدود شد .شایان
یادآوری است کودکان کار به دلیل احتمال عدم آگاهی کامل نسبت به
تغییرات درآمدی و هزینه در فرایند مصاحبه مشارکت داده نشدند.
آمار توصیفی مستخرج از مصاحبهها و نتایج تحلیل محتوای کمی و کیفی
از  23دستفروش مشارکتکننده در این پژوهش در فضاهای شهری
کرمانشاه  8نفر به فروش مواد غذایی و میوه و سبزی 1 ،نفر کفاشی و 14
نفر به فروش اجناسی مانند پوشاک ،قطعات یدکی و بهداشتی و بدلیجات،
اشتغال داشتند 6 .مرد مجرد و  17مرد متأهل 7 ،نفر تحت بیمه که از
این تعداد فقط  3نفر تحت پوشش بیمۀ دولتی بوده و سایرین از بیمۀ
خوداشتغالی برخوردار بودند .همچنین ،از مجموع مصاحبهشوندگان فقط
 2نفر تحت پوشش کمیتۀ امداد و بهزیستی بودند .سالهای فعالیت آنان
نیز در کسبوکار دستفروشی ،بین  2ماه تا  30سال متغیر بود.

یافتهها
نتیجۀ کدگذاری مفاهیم استخراجشده از مصاحبهها ،در  6بعد کالن
دسته شده که یکی از ابعاد با عنوان بعد اقتصادی خود به سه بعد خرد
قابل تقسیم است .ابعاد ب ه ترتیب اهمیت (بر پایۀ فراوانی هر بعد که از
مجموع امتیازهای مقوالت بهدستآمده) در این بخش بررسی شده است.
درخور یادآوری است که فراوانی هر مقوله محصول شمارش مفاهیم پایه
با زمینۀ مشترک و معنای معادل و مشابه در زیرمجموعه هر مقوله است.
جدول  1نشاندهندۀ مقوالت و ابعاد مستخرج از مراحل کدگذاری به
همراه میزان فراوانی هریک از آنهاست .در این جدول به طور خالصه
میتوان به اهمیت و میزان تکرار هر مقوله از نظر مصاحبهشوندگان پی
برد.

بعد اقتصاد و معیشت
بیشترین مفاهیم مستخرج مربوط به بعد اقتصادی که معادل 168
مفهوم و  17مقوله به این بعد اختصاص دارد .معموالً میتوان پیشبینی
کرد که بیشترین دغدغه و چالش فعاالن بخش غیررسمی و تهیدستان
شهری در دورۀ کووید  19اقتصادی است .بعد اقتصادی خود به سه بعد
کوچکتر قابل تقسیمبندی است که از این میان ،بعد معیشتی با 69
مفهوم بیشترین فراوانی و تکرار را در میان سایر ابعاد اقتصادی به خود
اختصاص میدهد .در بعد اقتصاد معیشتی ،شرایط دشوار اقتصادی خانوار،
بیرونق شدن کسبوکار و کاهش درآمد ،باال رفتن قیمت و گران شدن
کاالها و درنتیجه ،کاهش فروش و درآمد از مشکالت عمدۀ این حوزه به
شمار میرود.
در بعد معیشتی ،پرشمارترین مقوله «شرایط معیشتی دشوار» است
(فراوانی  )24که در گفتوگوها با واژگان گوناگونی همچون شرایط مالی
دشوار ،شرایط أسفبار مالی ،بدتر شدن اوضاع اقتصادی و مفاهیمی از این
نوع بیان شده است .شرکتکنندگان در مصاحبه برای توصیف وضعیت
معیشتی خود از واژگانی منفی همچون تنگنا ،مضیقه ،بدتر شدن ،أسفبار،
تلخ ،سخت ،دشوار ،بدبختی استفاده کردند .در حقیقت ،دیگر مقوالت 5
گانه در توصیف و بسط مقولۀ «شرایط معیشتی دشوار» به کار برده شده و
پشتیبان این مفهوم در مصاحبهها هستند .دومین مقولۀ پرتکرار با فراوانی
 ،12مقولۀ «بیرونقی بازار» است که با همین عنوان یا مفاهیمی همچون
بازار کساد ،کاسبی صفر شده ،بسته شدن بازار ،تعطیلی بازار و ...از سوی
شرکتکنندگان در مصاحبه بیان شده است .شرایط سخت اقتصادی برای
دستفروشان سویههای مختلفی دارد:
« ...واقعاً خیلی سخت است ،خیلی سخت ،در روزهای اوج کرونا
هیچکس خرید نمیکرد ،بعد هم اجارهنشین باشی .اجاره خانه را حتماً
باید بدهی ،چون کسی دیگر به کسی رحم نمیکند .زنگ میزد میگفت
که کرایه حاضر است؟ میگفتم که فع ً
ال کار نیست .میگفت که من کاری
به کرونا ندارم ،اما چه فایده ...بعد وقتی بچه به دست پدر نگاه میکند
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شناسایی ابعاد اثرگذار همهگیری کووید  19بر کسبوکار دستفروشان شهر کرمانشاه
ازههای
مصاحب
ﻧﻬﺎﯾﯽمستخرج از
ابعاد نهایی
ﻓﺮاواﻧﯽفراوانی
ثانویه ،مقوالت،
ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ،مفاهیم
ﺟﺪول  .1ﻣﻔﺎﻫﯿﻢجدول .1
32گانهﻫﺎي 23ﮔﺎﻧﻪ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﻣﺴﺘﺨﺮج
مقوالت واﺑﻌﺎد
ﻣﻘﻮﻻت و
ﻣﻘﻮﻻت،

ﻣﻘﻮﻻت

ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ دﺷﻮار

ﻓﺮاواﻧﯽ
ﻣﻘﻮﻟﻪ

درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻘﻮﻻت ﻫﺮ ﺑﻌﺪ
)اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺮ ﻣﻘﻮﻟﻪ(

11
9
8

16%
13%
12%

24

35%

ﮔﺮاﻧﯽ
ﺑﯽروﻧﻘﯽ ﺑﺎزار
ﻣﺸﮑﻞ در ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﻐﻞ ﻣﮑﻤﻞ ﯾﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
اﻓﺰاﯾﺶ اﺟﺒﺎري ﺳﺎﻋﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺧﺎﻧﻪﻧﺸﯿﻨﯽ اﺟﺒﺎري
اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن و ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

5
12
16
2
7
6

7%
17%
%34
4%
%15
%13

اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ،ﻗﯿﻤﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎﻻي ﻓﺮوﺷﯽ
اﺟﺒﺎر ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل در ﺷﻐﻞ دوم
ﮐﺴﺎدي ﺑﺎزار ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﺗﺮس ،ﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮوش
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﺸﺘﺮي
ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮي رﻓﺘﺎري ﺧﺮﯾﺪ
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻓﺮوش ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻬﯿﻨﮥ رﻓﺘﺎر دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت
ﻧﺒﻮد اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ
رﻓﺘﺎر ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ و ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت
ﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ و ﺟﺎﻧﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎي دوﻟﺘﯽ
ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ دوﻟﺖ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﺴﯿﻪ
ﻣﺎﻧﻊزاﯾﯽ در ﺗﺪاوم ﻣﻌﯿﺸﺖ روزﻣﺮه
اﻧﺘﻈﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻫﻤﺪﻟﯽ از ﺳﻮي دوﻟﺖ
ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎري ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ )رواﻧﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ(
اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﮐﺎر در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺎد ﻫﻤﻪﮔﯿﺮي
ﻣﺎﺳﮏ ﻣﺎﻧﻊ ﺻﻮﺗﯽ و ﮐﺎﻫﻨﺪة ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮي
رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ )ﻣﺸﺘﺮي -ﻓﺮوﺷﻨﺪه(
ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﻋﺎدي ﺷﺪن روال زﻧﺪﮔﯽ
ﻫﺰﯾﻨﻪﺑﺮ ﺑﻮدن ﺗﻬﯿﮥ ﮐﺎﻻي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
ﻫﺰﯾﻨﻪﺑﺮ ﺑﻮدن درﻣﺎن
ﻋﺪم ﺗﻮان ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ
اﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻓﺮزﻧﺪان
ﺿﻌﻒ در ﺗﻬﯿﮥ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
ﻋﺪم ﻫﻤﺪﻟﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش ﭘﺮورش
ﻋﺪم ﻫﻤﺪﻟﯽ و درك ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
اﺿﻤﺤﻼل اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ

7
9
17
7
8
10
10
23
5
12
20
11
14
4
13
14
7
3
17
9
14
9
18
18
14
6
8
3

زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺮﺿﯽ
ﺳﺎزش اﺟﺒﺎري
ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ درآﻣﺪ

اﺣﺴﺎس ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن و ﺑﯽارزﺷﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻫﻤﺪﻟﯽ و ﯾﺎريرﺳﺎﻧﯽ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
اﺣﺴﺎس ﻧﻘﺺ و ﺷﺮم
اﺣﺴﺎس ﻋﺪم ﮐﻔﺎﯾﺖ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ
اﻣﯿﺪ و اﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ
اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺗﻌﺎون ﺑﺮاي ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻤﻪﮔﯿﺮي

%15
%19
33%
14%
15%
19%
19%
%23
%5
%12
%20
%11
%13
%4
%12
%15
%8
4%
%18
%10
%15
%10
%20
%47
%37
%16
%24
%9
%9
%29
%29
%26
%26
%30
%18

3
10
10
7
7
8
5
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اﺑﻌﺎد

درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﺠﻤﻌﯽ ﻫﺮ ﺑﻌﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﺑﻌﺎد
)اوﻟﻮﯾﺖ اﺑﻌﺎد(

ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺼﺎدي
)ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ(

ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺼﺎدي
)اﺷﺘﻐﺎل(

%37

ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺼﺎدي
)اﻟﮕﻮي ﺧﺮﯾﺪوﻓﺮوش(

ﺑﻌﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻧﻈﺎرت

%22

ﺑﻌﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ

%20

ﺑﻌﺪ آﻣﻮزﺷﯽ

%8

ﺑﻌﺪ اﺧﻼﻗﯽ – ﻫﻨﺠﺎري

ﺑﻌﺪ روانﺷﻨﺎﺧﺘﯽ -
ذﻫﻨﯽ

%7

%6

فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره  ،3شماره  ،1بهار  ،1401ص 103-89

بعد اقتصادی :الگوی خریدوفروش
با توجه به فراوانی مفاهیم ،پس از بعد معیشتی ،بعد الگوی
خریدوفروش ،بیشترین فراوانی را در زیرمجموعه بعد اقتصادی به خود
اختصاص داده است 52 .مفهوم پایه در قالب  5مقوله در این بخش
استخراج شد که با مقوالتی همچون تغییر الگوی رفتاری خرید و تغییر
نیازها و توقعات مشتریان :همچون تقاضای تخفیف روی کاال و خدمات،
پرداخت نسیه برای اجناس ،عدم خرید در دوران قرنطینه و گسترش کرونا،
تغییر تقاضای مشتری و وابستگی خرید با مسائل بهداشتی :مانند مطالبۀ
مشتری برای استفاده از کارتخوان ،استفاده از ماسک توسط فروشنده،
عدم خرید جنس پروشده و خارج از کیسۀ نایلونی ،عدم خرید میوه و
سبزیجات ضربه خورده یا باز شده و مسائلی از این دست در مصاحبهها،
همراه بود .همچنین ،کسادی بازار تقاضا ناشی از عدم حضور مردم در
خیابان ،عدم خرید و حضور به دلیل ترس از کرونا و دیگر مفاهیم وابسته،
مهمترین و پرتکرارترین مقوله ( 17بار) در این دسته به شمار میرود.
در این میان ،تنها یک فروشنده یا ایجاد تنوع در کاالهای فروشی خود
توانسته بود بازار بهتری را کسب کند و دیگر دستفروشان یا توانایی مالی
تغییر را نداشته و یا با شکست مواجه شده بودند .همچنین ،نوآوری در
شیوۀ فروش و تعریف فعالیت جدید در هیچیک از مصاحبهها یافت نشد.
«...مجبور شدم اگر قب ً
ال اجناس گران می آوردم با کیفیت باال ،االن
اجناس متوسط میآورم با قیمت پایین که دیگر مشتری توان خرید داشته
باشد ...چون ضعیف شده ،توقع جنس ارزانقیمت دارند و من مجبور شدم
ارزانقیمت بیاورم و ...نصف جنس قبل را میآورم ( »...فروشندۀ قطعات
موبایل و جوراب  33-ساله)
«...ما چیزی نداریم که بخواهیم عوض کنیم .نه دکانی و نه توانی
داریم که بخواهیم کار دیگری شروع کنیم ( »...میوه فروش 60 -و 95
ساله)
« ...از لحاظ خرید طرف بود مث ً
ال در هفته ،هفتهای چند بار بار .یا
مشتری بود هر روز خرید میکرد .ولی االن میبینی مشتری تا  3ماه 4
ماه هم نمیبینیاش .خیلی تأثیر گذاشته( »...سبزیفروش 39 -ساله)

برای میوهای ،وسیلهای و وقتی هیچچیز نداری خیلی سخت است ،خیلی
حرف است ،خیلی( »...فروشندۀ قطعات موبایل و جوراب  33-ساله )
بیگمان ،کمبود درآمد برای تهیدستان شهری ،همانند چرخهای
است که سبب کاهش کیفیت زندگی در سایر جنبههای روانی ،سالمت
و بهداشت میشود.
« ...میدانی جیبات که خالی باشد ،چه باید بکنی؟ هر روز معذرت
میخواهم ترخینه میخوردیم .نان خشک میخوردیم .چیزی که نبود
بخوریم .همین دیگر .فکر میکنی قشر ضعیف چه توی خانهشان هست .به
امام حسین(ع) قسم  4تا بچه دارم ،یک دانه برنج توی خانه نیست هیچ»...
(کفاش 35 -ساله)
سومین مقوله با فراوانی  ،11مقولۀ «زندگی قرضی» است که ردپای
آن در مصاحبهها دیده میشود .مفاهیمی همچون زندگی بر پایۀ قرض،
عدم امکان تسویۀ قرض ،اجبار برای گرفتن وام ،ناتوانی در بازپرداخت
قرض و وام ،زندگی با کمک مالی اقوام و خویشاوندان و دیگر مفاهیم
مشابه نشاندهندۀ اهمیت این موضوع در زندگی فعاالن این حوزه
است .در دوران قرنطینه ،دریافت وام یکمیلیونی دولت ( 5مورد از
مصاحبهشوندگان) و یا اجبار به استقراض از بستگان و آشنایان ( 11مورد
از مصاحبهشوندگان) ،فروش دارایی ( 2مورد از مصاحبهشوندگان) ،یا
هزینهکرد همه پسانداز در دوران قرنطینه ( 2مورد از مصاحبهشوندگان)
بخشی از ناچاری زندگی فعاالن غیررسمی بوده که به شکلی به عامل
روانی و عینی تهدیدکنندۀ زندگی آنان تبدیل شده است .در شرایطی که
جبران این افت برای آنان دشوار و گاه غیرممکن است ،خانوار تهیدست
در چرخهای بیهوده و چالشی مداوم گرفتار شده که امیدواری به آینده
را از دست میدهد.
« ...باور کن فقط با قرض گرفتن دوران قرنطینه را گذراندیم .از این
یکی و آن یکی گرفتن .از پدر ،از دایی ،هنوز هم بهشان پس ندادهام»...
(فروشندۀ کاالی بهداشتی 53-ساله)
«سازش اجباری» با فراوانی « ،9کاهش قابل مالحظۀ درآمد» با
فراوانی  8و «گرانی» با فراوانی  ،5دیگر مقوالت سازندۀ بعد معیشتی
به شمار میروند .همانگونه که گفته شد ،این مقوالت در بسط و تفسیر
مقولۀ «شرایط معیشتی دشوار» توسط مصاحبهشوندگان ذکر شدند .برای
فعاالن این بخش انتخاب دیگری وجود ندارد و در شرایط دشوار مجبور
به ادامۀ کار هستند.
« ...قبل از کرونا من شغلم همین بود ،ولی االن درآمدم صفر شده
و توی مضیقه هستیم .از لحاظ خورد و خوراک .از همه لحاظ .درآمد
نباشد ،باید توی تنگنا قرار بگیری .دیگر نمیدانی چطور میوه بخری برای
خودت( »...فروشندۀ اجناس اتوبوسرانی –  47ساله)
«...این اول شغلش کارگری بوده ،دیگر کارگری نتوانست کار بکند.
نشستیم اینجا .این  95سالش است .کارش همین بوده .من هم 60
سالم هست .این همین کارم بوده .برای مردم سبزی پاک میکنیم»...
(میوهفروش 60 -و  95ساله)

بعد اقتصادی (اشتغال)
در بعد اقتصادی (اشتغال) مقوالت و مفاهیمی مطرح شدهاند که
مستقیم با اشتغال و فعالیت دستفروشان در ارتباط بودند .مفاهیمی
همچون عدم امکان یافتن شغل دوم ،اجبار به تغییر نوع کاالی فروشی یا
مکان فروش ،بیکار شدن ،اجبار به یافتن شغل دوم و اجبار به اشتغال به
کار چند نفر از اعضای خانواده به صورت همزمان برای جبران خسارت.
درمجموع 47 ،مفهوم پایه و  6مقوله در این بعد قرار گرفته است که از
این میان مفاهیمی همچون «مشکل در یافتن شغل مکمل یا جایگزین»
و سایر مفاهیم شبیه به آن ،با فراوانی  16بار ،بیشترین تکرار را در بین
مقوالت به خود اختصاص داده است.
« ...کسی که بیرون نمیآمد .ما هم درآمد نداشتیم .دیگر خیلی
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سخت بود دیگر( »...جورابفروش 44-ساله)
«...بله فقط خودم مجبورم .زنم حقیقتش بیکار است و کاری که
میخواهد برایش نیست .حقیقت کار برایش نیست( »...فروشندۀ کاالی
بهداشتی 53 -ساله)
بعد مدیریت و نظارت
بعد مدیریت و نظارت نیز از نظر فراوانی (مجموع  102مفهوم
پایه و مجموع  8مقوله) رتبۀ دوم را در میان دغدغههای دستفروشان
داشته است .در این بخش با مقوالتی متناقض روبهرو هستیم ،بیشتر
دستفروشان در خصوص رفتار دستگاه نظارت در دورۀ کرونا ابراز رضایت
و اما تعدادی از دستفروشان به رفتار سختگیرانۀ اجراییات ،شهرداری و
نیروی انتظامی اشاره کردند .عدم حمایت مالی و جانی از سوی دولت
از دیگر دغدغههای اصلی و با فراوانی  20در میان مصاحبهها بود .عدم
همدلی دولت با مردم و عدم توجه به نیازهای پایه و اولیۀ ایشان ،نبود
حمایت مالی و درمانی ،از جمله مفاهیم پایه در این بخش است« .حمایت
نسیه» مقولهای دیگر است که در قالب وام یک میلیونی و بازپسگیری
آن توسط دولت در قالب کاهش یارانه و یا حتی عدم دریافت وام ،محدود
شدن خدمات درمانی فقط به انجام رایگان تست کرونا و هیچگونه حمایت
درمانی دیگر ،از مفاهیم با فراوانی باال در این بعد به شمار میرود .عدم
اعتماد به اقدامات دولت و تصویر آیندهای نامعلوم از وضعیت معیشتی و
کاری آینده ،از دیگر دغدغههای پرتکرار دستفروشان بود.
« ...واهلل خوب ما متأسفانه میگوییم آن یک ماه .باور کن یارانه بود.
آن یک تومن هم که دولت ریخت به حسابمان و یکی دو نفر از بنده خداها
اقوام دست خیری داشتند ،یک مقدار پولی ریختند به حسابم .تا آن یک
ماه گذشت .بعد هم آن بنده خدا هم گفت اص ً
ال نمیخواهد قرضم را پس
بدهی .خالصه دیگر اینطور گذشت .واقعاً خیلی سخت بود .دولت آمد
حمایت بکند ،بدتر از یارانهمان هم گرفت .االن دو تا  38تومن هم از ما
کم کرد( »...میوهفروش 5-ساله)
« ...ما داریم با یارانه و ماهی  700تومن که سازمان بهزیستی میده
زندگی میکنیم و صبح رو شب میکنیم .دیگر خدا بزرگ است تا ببینیم
چه میشود( »...جورابفروش 44 -ساله)
« ...ما امیدی به کمک دولت نداریم  ...ولی مردم ،خودمان باید رعایت
بکنیم .خودمان باید به فکر خودمان باشیم( »...فروشنده لباس 40 -ساله)
بعد بهداشت و سالمت
بعد بهداشت و سالمت در رتبۀ سوم از نظر مجموع فراوانی مقوالت
مطرحشده که به طور یقین ،در دورۀ کرونا سبب تغییرات بسیاری هم
در حوزۀ کاری و هم حوزۀ زندگی شده است .قرارگیری این بعد در رتبۀ
سوم بعد از بعد اقتصادی و مدیریتی نشان از تأثیر و اهمیت زیاد این بعد
در زندگی و کار دستفروشان است .مجموع  91مفهوم و  8مقوله ،بعد
بهداشت و سالمت را شکل میدهد .پرتکرارترین مقوله در این بخش با
عنوان «عدم توان تأمین هزینۀ بهداشتی و درمانی» در قالب مفاهیمی

همچون عدم امکان تأمین کاالی بهداشتی و در نتیجه ،عدم رعایت
بهداشت و یا عدم امکان مراجعه به بیمارستان با وجود بیماری کرونا
و اجبار به قرنطینه و خوددرمانی در منزل ارائه شده است .در کنار این
مقوله ،هزینۀ زیاد تهیۀ کاالی بهداشتی در این دوران و قیمت سرسامآور
این کاالها برای رعایت پروتکلهای بهداشتی از دغدغههای اصلی ایشان
بوده است .با توجه به اینکه شرایط فروش (طبق مقوالت مطرح در بعد
اقتصادی) وابسته به رعایت پروتکلهای بهداشتی است؛ از پرتکرارترین
مقوالت ،مقولۀ «رعایت پروتکل بهداشتی توسط مشتری و فروشنده
است» که در این میان ،ردپای مفاهیمی همچون رعایت بهداشت ،ترس از
بیماری عزیزان ،ترس از کاهش فروش به دلیل عدم نظافت و ...به چشم
میخورد .از دیگر مقوالت پرتکرار «شرایط کاری نامساعد از نظر فیزیکی و
روانی» مانند ساعتهای طوالنی فعالیت ،شرایط بهداشتی نامناسب مکان
کار ،فضای کاری مستعد بیماری است که  14بار در مصاحبهها به آن
اشاره شد .در کنار این امر ،مقولۀ «اجبار به کار طوالنی حتی در شرایط
حاد همهگیری» از دیگر نکات ذکرشده توسط ایشان بود که خود عاملی
برای تشدید مقولۀ پیشین ،یعنی وخیم بودن و شرایط بهداشتی نامناسب
کاری ایشان است.
« ...شاید بگویم توی شهرک ما  3تا خانوار دارند مراعات میکنند.
یکی از آنها ما هستیم .یکی خانوادۀ پدریام .یکی هم همسایۀ بغل
دستی ما است .فقط کاش یک نفر بیاید یک چرخ بزند توی محله  ...اص ً
ال
یک ایالت و والیت جدایی است ...اصال اینها از کجای کرۀ زمین آمدهاند.
همۀ دنیا درگیر کرونا هستند .اینها چرا ماسک نمیزنند .ماسک را روی
صورت هر کس ببینند مسخرهاش میکنند( »...جورابفروش 44-ساله)
« ...من مث ً
ال ماسکی میگرفتم  3تا هزار تومن قبل از کرونا .یکدفعه
شد دانهای  20تومن .گیر نمیآمد .خدایی این هزینه س ...دیگر گفتم
نخواستم .....متأسفانه خوب خیلی فشار آورد روی ما( »...فروشندۀ موارد
غذایی 27 -ساله)

بعد آموزشی
آموزش فرزندان و اعضای خانواده در دوران همهگیری یکی از
چالشهای برجستهای بوده که تهیدستان بخش غیررسمی در این دوره
با آن مواجه بودند .این بعد با فراوانی  38مفهوم و  3مقوله در رتبۀ
بعدی قرار دارد .از نگاه دستفروشان آموزش مجازی ،مطلوب ارزیابی
نشده و  18بار با مفاهیم معادل «افت شدید تحصیلی فرزندان» به آن
اشاره شده است .عدم یادگیری دقیق دروس ،عدم توانایی برای کمک به
آموزش فرزندان در منزل به دلیل نداشتن سواد و یا ساعتهای طوالنی
کار والدین ،عدم توجه کافی کودک به درس در منزل ،از جمله مفاهیم
یادشدۀ دستفروشان است .همچنین ،مقولۀ «ضعف در تهیۀ مایحتاج
آموزش الکترونیکی» با  14بار تکرار و در قالب مفاهیمی همچون :عدم
امکان تهیۀ گوشی هوشمند ،قرض گوشی دست دوم از اقوام و همسایگان،
بازماندن از تحصیل به دلیل عدم امکان تهیۀ گوشی و هزینۀ زیاد و هزینه
کردن پسانداز برای تهیۀ گوشی ،بیان شده است .عدم درک و همدلی
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هریک
ﻓﺮوﺷﺎنپدیدۀ
فروشان شهری از
تأثیرپذیر کسب
مقوالتﺗوﺄ ابعاد
شکل  .1دسته
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺻﺪ
فراوانی ﺑﺎ
درصدﯾﺪ 19
توجهةبهﮐﻮو
کووید از 91باﭘﺪﯾﺪ
ﺷﻬﺮي
دستدﺳﺖ
کارﮐﺎر
ﮐﺴﺐوو
ﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮ
بندی اﺑﻌﺎد
ﻣﻘﻮﻻت و
ﺷﮑﻞ  .1دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي

ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﺮﯾﮏ

دیگر بچههای آنها رفته بودند  ...به ما قرض دادند .هنوزم پیش ماست»...
(فروشندۀ کاالی بهداشتی 53-ساله)
« ...گوشی نداشتم برایش بخرم .یک سال از مدرسه جا ماند؛ یعنی
خودشان گفتند آقا قبولش میکنیم ،ولی من زیر بار نرفتم .گفتن نه بعدا ً
یک تمرین فشردهای بهشان میدهیم و یاد میگیرند .االن هم نه تمرین
فشردهای هست نه چیزی همین روال عادی خودشان»...

سیستم آموزشی و نبود حمایت و یاری از سوی هیچ نهادی در زمینۀ
فراهم آوردن حداقلی از تجهیزات آموزشی از نکات یادشده است.
«...واهلل گوشی خودم دست پسرم است ،مال خانمم هم دست دختر
ال از لحاظ درس هم واقعاً
کوچکم است ،گوشیها را تقسیم کردیم .فع ً
وضع درسی دانشآموزها خیلی خراب شده ...هیچ نوع آموزشی به نظر من
ندارن .اص ً
ال تعطیلش کنند بهتره .چون دانشآموز هیچچیز یاد نمیگیرد.
االن به بچۀ خودم میگویم مث ً
ال بنویس "زمان" میگوید چطوری
مینویسند( »...سبزیفروش 39 -ساله)
« ...به خدا گوشی همسایهمان را گرفتم .پول گوشی نداشتم .هم رفتم
قسطی بگیرم .نتوانستم به خدا .رفتم پیش همسایه ،خدا خیرش بدهد.

بعد اخالقیـ هنجاری
فشارهای اقتصادی و زندگی شاغالن در بخش غیررسمی در دورۀ
همهگیری برای تهیدستان انگارههای ذهنی و مثبت و منفی به همراه
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داشته است .بعد اخالقی – هنجاری با فراوانی  34بار در رتبۀ بعدی این
دستهبندی قرار میگیرد .به نظر میرسد که این ابعاد جزء ابعاد پنهان
و ذهنی دستفروشان به شمار رفته و برآیند فشار مالی و دورۀ سخت
همهگیری کووید  19است .در بعد اخالقی ـ هنجاری دو مقوله با فراوانی
مشابه ( )10به چشم میخورد که یکی مبحث همدلی و یاریرسانی و
دیگری مسئولیتپذیری متقابل دستفروشان و خریداران است .این دو
بعد از ابعاد مثبت هنجاری در جامعه به شمار رفته و با مفاهیمی همچون
ثواب کار در تخفیف بیشتر کاال ،همدلی با خریدار کمبضاعت ،سازش و
مراعات حال مشتری و در بخش بهداشتی با مفاهیمی همچون عذاب
وجدان در مقابل خریداران و رعایت بهداشت برای جلوگیری از بیماری
سایرین ،در مصاحبهها بیان شدهاند .همچنین ،در بعد همدلی بخش
خصوصی از مفاهیمی همچون کمک و یاری اقوام ،مغازهداران و مردم
برای یاری این گروه از جامعه میتوان یاد کرد .هرچند که سه مقولۀ منفی
در زیرمجموعۀ بعد اخالقی هم به چشم میخورد .شاید بتوان گفت که
مقولۀ «عدم همدلی و درک متقابل» از سوی بخش خصوصی دقیقاً متضاد
مفاهیم همدلی و یاری است .متأسفانه این مقوله با اصطالحاتی همچون
عدم درک شرایط مستأجر و وضعیت معیشت دستفروش ،سنگدلی موجر
و عدم همدلی کارفرمایان در شغل قبلی ،از مهمترین مفاهیم مطرح در
این بخش باشد .دو مقولۀ مرگ انسانیت و احساس نادیده گرفته شدن و
بیارزشی در جامعه ،از دیگر ابعاد ذهنی ایشان بود که بر بعد روانشناختی
و ذهنی ایشان نیز اثر گذاشته است.

بحرانهای شهری بهویژه بحرانهای اقتصادی بسیار آسیبپذیرند.
تهیدستان شاغل در بخش غیررسمی ،زندگی و کسبوکار پررنج و دردی
دارند که با توجه به نتایج مقالۀ حاضر ،در چالش همهگیری کووید 19
بهمراتب بر دشواریها و درد و رنج آنها افزوده شده است .هدف این
پژوهش ،شناسایی ابعاد اثرپذیر از همهگیری کووید  19در بستر بومی
ایران بود که با تکیه بر مصاحبههای عمیق دستفروشان شهر کرمانشاه
و تحلیل سخنان ایشان با کمک روش تحلیل عاملی کمی و کیفی ،نتایج
زیر حاصل شد.
در پاسخ به سؤال اول و دوم پژوهش میتوان عالوه بر جدول ،1
نتایج تجمیعی و تصویری دیاگرام (شکل  )1را به نمایش گذاشت .به طور
کلی ،یکی از خصوصیات مطالعات کیفی ،عدم ریزش مؤلفهها در فرایند
تحلیل و امکان دستیابی به دیدی جامع نسبت به همۀ عوامل تأثیرگذار
بر جامعۀ منتخب است .در دیاگرام نهایی این پژوهش نیز میتوان رد
پای همۀ ابعاد و مقوالت مؤثر در دورۀ همهگیری کرونا را یافت .تفاوت
این مقوالت و ابعاد ،در حقیقت درصد فراوانی مفاهیم پایهای است که
در جریان مصاحبه توسط دستفروشان شهر کرمانشاه به ترتیب اولویت
و براساس دغدغههای ایشان مطرح شد .در دیاگرام نهایی که به صورت
سلسلهمراتبی در قالب مدلی دایرهای جمعبندی و نمایش داده شده است،
هدف نشان دادن شیوۀ ارتباط هر مقوله با ابعاد باالدست خود و همچنین،
روشن کردن میزان اهمیت و اولویت هر بعد و مقولۀ پاییندستی با توجه
به فراوانی آنها در هر قطاع از دایره است .در این دیاگرام ،اندازۀ قطاعها
نشاندهندۀ میزان اهمیت هریک از مقوالت و ابعاد است .هرچه قطاع
درصد بیشتری از دیاگرام را به خود اختصاص داده باشد ،آن بعد و یا مقولۀ
پاییندستی بهترتیب از اهمیت بیشتری نسبت به سایر ابعاد و مقوالت
برخوردار است .به طور کلی ،مقوالت همچون «شرایط معیشتی دشوار»،
«تغییر بهینۀ رفتار دستگاه نظارت»« ،عدم حمایت مالی و جانی نهادهای
دولتی»« ،عدم توان تأمین هزینههای بهداشتی و درمانی»« ،افت شدید
تحصیلی فرزندان»« ،کسادی بازار تقاضا» و «مشکل در یافتن شغل مکمل
یا جایگزین» جزء پرتکرارترین مقوالت و همچون اصلی ترین دغدغههای
دستفروشان به شمار میروند.
با نگاهی به ابعاد نهایی نیز میتوان به اهمیت ابعاد اقتصادی و ابعاد
مدیریتـ نظارت و سپس ،بعد بهداشت و سالمت ،بهترتیب اولویت ،نسبت
به دیگر ابعاد پی برد .نتیجۀ این اولویتبندی ،میتواند در سیاستگذاریها
آیندۀ مدیریت شهری و دولت ،منعکس شود تا بتوان برنامههایی سازگار با
مشکالت این بخش تهیه کرد.
در پاسخ به سؤال پایانی پژوهش به نظر میرسد که این گروه در
زمینههای اقتصادی ،اجتماعی و روانشناختی دچار آسیبهای قابل توجهی
شدهاند .از بعد اقتصادی ،تهیدستان در چرخۀ فقر گرفتارند و چالش
همهگیری ،هرگونه بخت و توان برونرفت از چرخه را از آنان گرفته است
توپنجه نرم میکنند .عدم توان
و چهبسا بسیار ژرفتر از پیش با آن دس 
مالی و نبود کمترین امکانات برای انطباق یافتن با شرایط دوران قرنطینه و
کمتوانی و گاه ناتوانی در تهیۀ مایحتاج اساسی و اولیۀ زندگی امری است که

بعد روانشناختیـ ذهنی
آخرین بعد اختصاص به مباحث روانشناختی و ذهنی با فراوانی
 27دارد که رتبۀ آخر را به خود اختصاص داده است .این بعد با مقوالتی
منفی همچون احساس نقص و شرم (شرم در مقابل فرزند ،عدم تناسب
شغل و کار با شخصیت ،اجبار به دستفروشی از نداری) ،احساس عدم
کفایت و ناتوانی (عدم توان سرپرستی خانواده ،بریدن از زندگی ،کوچک
کردن سفره از نداری ،کم شدن توان و قدرت و عدم توان کارگری یا
شغل جایگزین) ،همراه است .دو مقولۀ مثبت نیز در این بخش به چشم
میخورد که شامل امید و ایمان به خداوند برای بهبود شرایط و اعتقاد
به تعاون برای پایان همهگیری است که نشاندهندۀ نگرش نسبتاً مثبت
به آینده است.
«متأسفانه کرونا عالوه بر اینکه اقتصاد را فلج کرده ،آدمها را هم
بیمنطق کرده است .دلسوزی ،انسانیت ،مروت همه از بین رفته است.
ک ً
ال انسانیت را از بین برده ،متأسفانه و همه دارند به فکر خودشان کار
میکنند( »...جورابفروش 44 -ساله)
بحث و نتیجهگیری
فعاالن بخش غیررسمی شهری به انگیزههایی همچون تنگدستی و
پایین بودن سطح درآمد و بنیۀ مالی ،نداشتن بیمه و حمایت رسمی،
ناچیز بودن دارایی و پسانداز ،موقتی بودن و ناپایداری شغلی در
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بوکار و حتی زندگی ایشان اثرات منفی به جای گذاشته
در تمامی ابعاد کس 
است .بیرونق شدن کسبوکار و کاهش فروش و در دورۀ قرنطینه ،نداشتن
هیچ درآمدی همراه با بدهکار شدن خانوار (به دولت و دوستان و آشنایان)
بوکار و ایجاد تنگنا و شرایط
و تکیه بر حمایت نسیه ،نشاندهنده افت کس 
تلخ در زندگی ایشان است .ضرر و زیان برخی مشاغل همچون اغذیهفروشان
بیشتر از دیگران بوده است .ناتوانی در پرداخت اجارهبهای ماهانۀ مسکن در
میان بیشتر آنان ،روند بدهکار شدن را شتاب بیشتری بخشیده است؛ اما
نکته اینجاست که از نگاه آنان و در واقعیت ،هیچ راه و بخت برونرفتی از این
شرایط وجود ندارد .در حالیکه در بیچارگی زندگانی گرفتارند ،ناتوانی در
برپایی شرایط بهداشتی بایسته در دورۀ کرونا (در خانه و مکان کار) ،فراهم
کردن ماسک و مواد ضدعفونیکننده ،هزینههای زیاد درمان و نداشتن
بیمه ،آسیبپذیری آنان را بسیار بیشتر کرده است .در محیط کار ،پایین
آمدن شمار مشتریان و انتظاراتی مانند داشتن ماسک و دستکش و دستگاه
کارتخوان و رعایت فاصلۀ اجتماعی شرایط کار را دشوارتر از گذشته کرده
است .همزمان برخوردهای سختگیرانۀ مدیریت شهری در پارهای موارد ،بر
این مشکالت افزوده است.
به نظر میرسد که آموزش مجازی عاملی تعیینکننده در زندگی این
گروه است .با توجه به ناتوانی مالی در تأمین ابزار الزم ،برقراری ارتباط
مجازی و شرکت در کالس درس و همزمان کمسوادی و بیسوادی پدر و
مادر برای یاری فرزندان و جبران خألهای نبودن مدرسه ،ترک تحصیل و
افت تحصیلی فرزندان را به دنبال داشته ،که خود میتواند عامل نهادینه
شدن و به ارث گذاشتن فقر برای نسل بعد باشد .در چنین شرایطی
حتی با وجود حمایتهای مردمی برآمده از سرمایۀ اجتماعی سنتی و
یاریهای درون خانوادگی و همدلی و درک متقابل ،نبود و یا ناچیز بودن
حمایتهای رسمی سبب شده که هیچ بهبودی در زندگی آنها در این
دوران ایجاد نشود.
نکتۀ قابل توجه این است که احساس روانی نادیده گرفته شدن و
انسان به شمار نیامدن همراه با احساس شرم و ناتوانی (در برابر خانواده
و جامعه) مرزهای اثرگذاری بحران کرونا را بسیار گستردهتر کرده است.
سویهای که اثرات آن در مقولۀ تابآوری اجتماعی اجتماعات شهری بسیار
ژرف و نیازمند بررسی بیشتری است.

دستاوردهای و مقایسۀ نتایج با پیشینۀ مطالعا 
ت
این پژوهش با پشتیبانی تحلیل محتوای کیفی ،به ترسیم دیاگرامی
جامع از تأثیر پدیدۀ کرونا بر جامعۀ دستفروشان شهر کرمانشاه انجامید.
مطالعهای که پیشاز این تنها در ابعاد جهانی و با بهکارگیری شاخصهای
پیشفرض انجامشده است .در این مطالعه شاخصهای پیشفرض تنها
برای نگارش پرسشهای مصاحبه به صورت نیمهساختاریافته مورد
استفاده قرار گرفت و در جریان مصاحبه بسیاری از پاسخها منجر به طرح
سؤالی جدید شد .به این سبب ،این پژوهش نهتنها به بررسی وضعیت
دستفروشان با توجه به شاخصهای پیشفرض از پیشینۀ پرداخت ،بلکه
همزمان به استخراج ،دستهبندی منسجم و یکپارچه و اولویتبندی ابعاد

بومی تأثیرگذار بر این گروه در شهر کرمانشاه ،آن هم با تأکید بر حوزۀ
بوکار ،منتج شد .مفاهیمی که با بیان خود دستفروشان و از دل
کس 
دغدغههای ایشان استخراج شده و نمایندۀ مهمترین مشکالت ایشان
در دورۀ همهگیری ویروس کووید  19است .همه مفاهیم و مصاحبهها
بدون دستکاری پژوهشگران و با هدف کشف مقوالت و ابعاد اثرگذار
در فرایند مقالۀ حاضر به نمایش گذاشته شد .در مقایسهای کالن
از نتایج این پژوهش با پیشینۀ مطالعات در جهان میتوان نسبت به
اشتراک برخی مقوالت مستخرج در زیرمجموعۀ ابعاد اقتصادی ،آموزش،
مدیریتی ،بهداشتی اشاره کرد .نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که
همانند پژوهش چن و همکاران ( )2021بخش فروش اغذیه ،بیشترین
آسیب را در میان سایر گونههای دستفروشی متحمل شده که در
پژوهش ایشان علت ،کاهش تعداد مشتری (بهخصوص توریستها) و در
مقالۀ حاضر ،تغییر الگوی رفتاری خریداران (مباحث بهداشتی و ترس
از خرید موارد خوراکی) و گرانی مواد اولیه برای عرضه به مشتری به
عنوان علت این تغییرات ،ذکر شده است .بهعکس ،در مطالعهای که توسط
زاوو ئو و همکاران در سال  2020انجام شد ،فروشندگان اغذیه گزارشی
از تغییرات قابل مالحظه در بازار خود اعالم نکردند و با وجود افزایش
نسبی قیمت ،آسیب جدی بر دستفروشان میانمار وارد نشده است .مشابه
با نتایج حاصل از مقالۀ رومر میشل و همکاران ( )2021در مکزیک،
در کرمانشاه نیز  39درصد دستفروشان در دوران قرنطینه بهاجبار و
با وجود تمام خطرات به فعالیت خود در فضای شهری ادامه دادند .به
زعم ایشان ،دالیل این امر نبود حمایتهای دولتی یا نهادهای غیردولتی،
نبود پسانداز و توان مالی برای تهیۀ مایحتاج زندگی عنوان شد .ایشان
اجبار برای کار در این دوره را با جمالتی همچون «اگر کار نمیکردیم ،از
گرسنگی میمردیم» توصیف کردند .اگرچه  61درصد پرسششوندگان به
دلیل محدودیتهای اعمالشده در دوران قرنطینه ،مجبور به خانهنشینی
و استقراض از اقوام و آشنایان شدند؛ که در مقایسه با گزارش چن و
همکاران ( )2021این میزان حدود  81درصد از پرسششوندگان را شامل
میشد .در میان پژوهشهای پیشین جایگاه ابعاد اخالقی -هنجاری و
همچنین ،بعد روانشناختی -ذهنی بسیار کمرنگ بوده و فقط در مطالعۀ
ژوانداو دیگران ( )2021میتوان به مقولۀ خشونت خانوادگی و جدایی در
ابعاد زندگی ایشان و در مطالعۀ رومرو ـ میشل و همکاران ( )2021به
ترس از بیماری و مفاهیم مرتبط با اثرات ذهنی آن اشاره کرد .در پژوهش
حاضر ،ارائۀ دیدگاههای متناقض همچون حمایت نسبی شهروندان جامعه
از دستفروشان و بهعکس عدم همدلی کارفرمایان قبلی و اجبار برای
تغییر شغل به دستفروشی و یا عدم همکاری موجر و اخذ اجاره خانه ،از
موارد شاخص در بعد هنجاری بود .در کنار این امر ،شرمساری در مقابل
خانواده به عنوان یکی از نتایج این پژوهش است که جزء آسیبهای
روانشناختی حاصل از مسائل اقتصادی مورد تأکید قرار گرفت.
تفاوت اصلی مقالۀ حاضر با پژوهشهای پیش از این ،در انتخاب
روش تحلیل و کاربرد استقرا برای استخراج مهمترین مفاهیم از دل
مصاحبههاست .اگرچه که در پژوهش چن و همکاران ( )2021از مصاحبۀ
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.محل گرنت پژوهشی دانشگاه کردستان پرداخت شده است

 اما به دستهبندی مقوالت و ابعاد منتج نشده،عمیق نیز استفاده شده است
 در.و بیشتر شناسایی مفاهیم و شاخصهای پایه مد نظر ایشان بوده است
این مقاله نیز برای تدوین سؤالهای اولیه مصاحبه بهخصوص در بخش آمار
توصیفی همانند شناسایی وضیعت جمعیتشناختی و پوشش بیمۀ ایشان
و غیره از شاخصهای مطالعات یادشده استفاده شد؛ اما برای بومیسازی
 دستهبندی یکپارچه و نامگذاری مقوالت و دستهبندی آنها در،مفاهیم
 در این، همچنین. از رویکردی پایین به باال استفاده شد،قالب ابعاد کالن
پژوهش اولویت هریک از مقوالت و ابعاد باالدستی آن در دورۀ همهگیری
 تنها مقایسه وضعیت قبل و بعد،بر کسبوکار ایشان معرفی شد و هدف
. امری که سبب نوآوری مقالۀ حاضر شده است. نبود19 همهگیری کووید
) با توجه به وضعیت دستفروشان1 دیاگرام نهایی پژوهش (شکل
 اما میتواند در دیگر شهرها مورد آزمون،شهر کرمانشاه ترسیم شده
 هر یک از قطاعها در زیرمجموعه، با توجه به دیاگرام قطاعی.قرار گیرد
 قابلیت جابهجایی از نظر میزان فراوانی را داشته و شاید در، گانه6 ابعاد
 اولویت و بزرگی هر قطاع (با توجه میزان اهمیت و دغدغه،شهرهای دیگر
 این دیاگرام میتواند برای، به بیان دیگر.دستفروشان هر شهر) تغییر کند
بررسی زنان دستفروش و دیگر گروههای جمعیتی دستفروش در دیگر
 جابهجایی مقوالت و حتی اضافه.شهرهای ایران مورد استفاده قرار گیرد
 یکی از ویژگیهای دیاگرام نهایی این پژوهش است که،کردن مقوالت نو
 یکی دیگر از. میتواند در آن حادث شود،بسته به شرایط دیگر گروهها
 میتواند تبدیل مقوالت مستخرج به پرسشنامههای،کاربردهای این مقاله
ساختاریافته و آزمون نتایج این مقاله در دیگر فضاهای شهری و گروههای
 میان، امکان برنامهریزی کوتاه، کاربرد دیگر مدل نهایی.هدف دیگر باشد
و بلندمدت برای بهبود وضعیت دستفروشان خیابانی کرمانشاه با توجه
 طبق نتایج.به میزان مشکالت و دغدغههای ایشان در هر بخش است
 به نظر میرسد که عمدۀ این مشکالت با تصمیمگیریها و،این مطالعه
برنامههای دولت (از باال به پایین) در ارتباط بوده و به طور مستقیم بر
. بیش از پیش اثر گذاشته است،کسبوکار دستفروشان در این دوره
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