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 چکیده   
ر داده اسعت. قعرا یداریعناپا تیانسان را در وضعع هاونیلیم شتیرا مختل نموده و مع یادیز یدر جهان، مشاغل و کسب و کارها کرونا روسیو یرگیهمه مقدمه:

اسعت کعه از  ییسعتاروه در منعاق  از جمل ییغذا تیامن یبرا یدیسرپرستان خانوارها تهد یبرا ژهیاز دست دادن توان اشتغال بو ایمرگ   ،یو عالئم تنفس یماریب
 زاده شد. 19- دیران کووبح

بر  دیبا تاک یشرق جانیباستان آذرا ییروستا هایدر سکونتگاه انییروستا داریپا شتیکرونا در مع روسیو وعیاثرات ش یهدف پژوهش حاضر، بررس هدف پژوهش:

 بود. یریقلمرو عشا

 و هاداده آوریعجم یبوده و برا یلیتحل-یفیو روش توص تیظ ماهاز لحا ،ایتوسعه – یکاربرد قاتیاز نظر هدف در جرگه تحق  یتحق شناسی تحقیق:روش

 1100220 یدارا 1395در سال ) یشرق جانیباپژوهش، استان آذر ی( استفاده شد. جامعه آمارافتهی ساختارمهین های)مصاحبه یدانیو م اسنادی مطالعات از اقالعات
که در  باشدیو ... م یدانشگاه دیساتا ها،یکارشناسان بخشدار اران،دهی مشاغل،نفر از صاحبان   48( است. حجم نمونه ییخانوار روستا 335878و   تینفر جمع

 شد. ( استفادهیر)گراندد تئو یینامب هینظر یفکی روش از اقالعات و هاداده لتحلی و هیتجز یاستفاده شد. برا یمتواتر نظر یفیانتخاب آنها از روش ک

 است. یشرق جانیاستان آذربا یریدر مناق  عشا ییروستا هایپژوهش سکونتگاه نیا ییایجغرافقلمرو  :قلمروجغرافیایی پژوهش

مفهعوم  37 ناسعاییش به هامصاحبه نیباز ا یبا جامعه نمونه و کدگذار افتهیساختار  مهین هایپژوهش نشان داد، پس از انجام مصاحبهی هاافتهی ها و بحث:یافته

 .هددیرا نشان م ریو عشابخصوص در قلمر یشرق جانیاستان آذربا ییکرونا را در جوامع روستا روسیو وعیر شد که اثرات ششاخص منج 18مقوله و  26 ،یکل

ز دست رفعتن شعغل انهاده است.  برجا انییروستا یشتیمع هایهیدر سرما یاثرات ریاستان بخصوص در قلمرو عشا نیا ییکرونا در نقاط روستا روسیو وعیش :نتایج

کاهش اعتماد  ،یعتمااج یهنجارنا شیکاال و محصوالت، افزا ییفضا انیکاهش جر ،ییغذا تیامن د،یشغل جد جادیا زهیکاهش انگ ،یکاهش درآمد و توان مالثابت، 
افعراد،  انیهش جرکا ،یرودو هیسرما انیکاهش جر ،یو کاهش ارتباقات اجتماع یشهر نبی تردد و نقل و مشکالت حمل ،یاسترس و فشار روان شیافزا ،یاجتماع

 .اندو ... از آن جمله ینهاد تیانتظار حما  ،یبانک التیتسه افتیبه در ازین

 

ژه :کلیدوا  .یشرق جانیاستان آذربا ،یریقلمرو عشا ان،ییروستا شتیکرونا، مع روسیو ها
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  مقدمه
-شبیه آنفلوانزا، سارس و سعایر بیمعاریکشور چین ویروس مسری و جدیدی شناسایی شد که عالئمی  در شهر ووهان 2019در اواخر سال 

استفاده  های شدید تنفسی دارد و ادعا بر این بود که بیماران مبتال به این ویروس از غذاهای دریایی هونان در بازار حیوانات زنده در شهر ووهان
(. از آن پس این ویروس مسری، چندین شعهر چعین و شعهرهای Tambrallimath et al., 2021: 1اند )نموده و به این ویروس مبتال شده

صعورت اپیعدمی متعدد سایر کشورهای جهان از قبیل؛ ایتالیا، ایران، آمریکا، برزیل، ژاپن، سوئد، فرانسه، اسپانیا، آلمان و ... فراگرفت و سعپس بعه
(. بعه World Economic Forum, 2020امی کشورهای جهان را درنوردید و زندگی عادی مردم را در شهرها و روستاها مختل سعاخت )تم
های بشری در تاریخ مدرن دنیا تبدیل شعده و بعا تحعت الشععاع قعرار دادن ترتیب، اپیدمی کرونا ویروس جدید، به یکی از دشوارترین آزموناین

های اقتصاد جهانی را متزلزل کرده، بر تعداد فقرا افزوده، امنیت غذایی را بعه خطعر انداختعه و قربانیان بیشتری گرفته، پایه های بهداشتی،سیستم
شعود باعث ایجاد تحوالت ژئوپلیتیکی پایدار شده و هر روز به تعداد محرومان و افرادی که معیشت عادی آنان به خطر افتاده اسعت، افعزوده معی

(World Economic Forum, 2020 .) هعا و بخصعوص روسعتاییان شعد و انسعانهای روزمره زندگی فعالیتموجب اختالل در این بیماری
در کشورهای جهان بخصوص  ها را نیزو روح و روان انسان آموزش ،اوضاع اقتصادی، حمل و نقلعالوه بر اثرات شدید بر سالمت جسمی افراد، 

نامشعخص  در شعرای  فعلعی پایان این بیمعاریقب  ادعای متخصصان  .(WHO, 2020: 1) قرار داد تحت تأثیردر نواحی روستایی به شدت 
( و کشورهای مختلفی از جمله، Abd El-Aziz and Stockand, 2020: 1های مختلفی برای درمان این بیماری تولید شده )واکسناست و 

ها به کشورهای توسعه یافته تعداوم اند. اما انحصار واکسنهای مختلفی تولید کردهکسنروسیه، آلمان، آمریکا، انگلیس، کوبا، ایران، چین و ... . وا
های سازمان بهداشت جهانی راههای جلوگیری از شیوع ایعن ویعروس شعناخته یافته و عالوه بر واکسینه شدن افراد، انجام و رعایت دستورالعمل

است. این اقدامات پیشگیرانه شامل قرنطینعه  19 مهار و کنترل بیماری کووید در درمان، حل اصلیعبارت دیگر اقدامات پیشگیرانه راهبهشود. می
سعفرهای  گذاری فیزیکی و اجتمعاعی، جلعوگیری ازتجمعات و رفت و آمدها، محدود کردن حمل و نقل، فاصله ، محدود کردنشهروندان خانگی

دان برای قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا باید آنها را انجام بدهند و برای که همه شهرون است و ... غیرضروری و رعایت نکات بهداشت فردی 
های معیشت خانوارهعا از های اقتصادی و مولفه(. این اقدامات پیشگیرانه فعالیتCarico et al., 2020: 2) کنی این ویروس بسیج شوندریشه

شعد بعه رپرستان خانوار و سایر شاغلین به این بیماری اگر موجب معرگ نمعیجمله در نواحی روستایی را متأثر کرد. از سوی دیگر مبتال شدن س
انجامید. این امر درآمد خانوارها را تحت تأثیر قرار داده و در نواحی روسعتایی فعالیعت ضعروری بیکاری یا تعطیلی شغل به مدت قابل توجهی می

 کند.های جبران ناپذیر تحمیل میآسیبهای کشاورزی و دامی موعدی و فصلی را به تأخیر انداخته و فعالیت
شده  نیز موجب 1399 ای سالربدرصد  25 بینی تورم باالیو پیش 1398و  1397 تورم برای دو سال پیاپی باال بودن نرخ چنانچه در ایران،

 شعیوع کرونعا ویعروس ازوانگهعی  (.45-44: 1399نیعا و حسعنوند، )قاهری را از دست بدهند های بسیاری توانایی ادامه فعالیت خودتا بنگاه بود
کشعوری کعه پعس از . رار دادقرا در یک وضعیت رکود همراه با نااقمینانی  اقتصاد کشور، 1400و  1399 تداوم آن در سال و 1398انتهای سال 

 هستیابی بد و ته استافنیز کاهش ی تشکیل سرمایه ثابت شده و ظرفیت تولید بالقوه اقتصادی دو سال سخت، دچار کاهش کردن بیش از سپری
ش هکعارا قعوام بخشعید؛ ان ثباتی در اقتصعاد ایعروضعیت رکود و بی . شیوع این بیماری،ساخته استو پیش از آن دشوار  1390سطح رفاه سال 

 خعشر سعاخت. در بخعارجی متعأث ی کل را از قرف تجعارتاکلی کاهش تجارت جهانی( تقاض قورتقاضا برای صادرات محصوالت ایران )و به
 د )ماننعدشعونوس منجعر معیخدمات که به شیوع بیشتر ویر دلیل کاهش درآمد خانوار و هم کاهش برخی کاالها وبه داخلی نیز تقاضای کل هم

دلیل هصاد نیز بعرضه کل اقت چنینهمدهد. قرار می و غیره( تحت تأثیر هاهای تولیدی، کارخانه، کارگاهنقل، رستوران و هتلداری، پوشاک حمل و
الععات رشعات دفتعر مطگزا) برخی از واحدهای صنفی با شوک عرضه مواجعه شعده اسعت ه و محدودیت فعالیتیتأمین مواد اول در شبکه ختاللا

بعرد کعود معیرقتصاد شهری را به الذکر ناشی از شیوع کرونا ویروس همچنان که اگانه فوقثباتی و اثرات سه(. چنین رکود و بی1399اقتصادی، 
مطلعوب و منطقعی  ه راهکارهعایایی و معیشت روستاییان را با خطر مواجه ساخته است. چنین اتفاق خطرناکی نیازمند بررسی و ارایاقتصاد روست

 است.
های کشور( از جمله مناققی است که به شعدت درگیعر نقاط روستایی استان آذربایجان شرقی از جمله مناق  عشایری آن )مانند سایر استان

های دور و نزدیک و گسترش یافته و تمهیداتی در جهت مقابله بعا س کرونا بوده است. ویروس کرونا در روستاها و سکونتگاهشیوع گسترده ویرو
و غیره. علیعرغم  آن اندیشیده شده که عبارتند از؛ فاصله گذاری فیزیکی، اجتماعی، محدودیت تردد و حمل و نقل، دورکاری، تزری  انواع واکسن

ساز در سطح استان و راهکارهای پیشگیرانه، در کیفیت فعالیتها، روند زنعدگی و معیشعت معردم روسعتایی اسعتان تعأثیر دیتاجرای قوانین محدو

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785320407175#!
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های پایین جامعه را با مشکالت اساسی مواجه کرد. هدف پژوهش حاضر بررسعی و مستقیم داشته و در برخی از موارد روند زندگی اقشار و دهک
هعای ونا در معیشت پایدار روستاییان در فضاهای روستایی آذربایجان شرقی است و تالش دارد به این سوال پاسختحلیل اثرات شیوع ویروس کر

 مناسب ارائه نماید: شیوع ویروس کرونا چه اثراتی در معیشت روستاییان در محدوده مورد مطالعه با تاکید بر قلمرو عشایری داشته است؟
-شود: معیشت به معنی زندگی و زنده بودن، تواناییشناخته می 1آغاز و بیشتر با کارهای رابرت چمبرزمیالدی  1990رویکرد معیشتی از دهه 

: 1395به نقعل از تعوکلی و همکعاران،  Chambers, 2005: 5هایی است که برای زندگی و زنده بودن مورد نیاز است )ها و فعالیتها، دارایی
(. امعا یکعی از 149: 1394روند )والئی و دیگعران، در توسعه توسعه پایدار روستایی به شمار می (. عاملهای اقتصادی و فردی مهمترین عامل65

 Guillotera etداند )جدیدترین رویکردها در زمینه توسعه جامع روستایی، رویکرد معیشت پایدار است که فقر را فراتر از ناکافی بودن درآمد می

al., 2012: 288ریعزی سیاسعت های مختلف تدوین و برنامهنقطه مرجع برای قیف وسیعی از افراد درگیر در جنبه (. مفهوم معیشت پایدار یک
ها و عوامعل توانند با شوکهایی توصیف کرد که میتوان به عنوان معیشت(. معیشت پایدار را میScoones, 2015: 2رود )توسعه به شمار می

های معیشت پایدار را برای نسل توانند فرصتها میها و ادعاهای خود را حفظ یا تقویت نمایند. آنزا کنار آمده و از پس آن برآیند، تواناییاسترس
 :Serrat, 2017مدت و بلندمدت فراهم کنند )ها در سطوح محلی و جهانی در کوتاهبعدی فراهم نموده و مزایای خالصی را برای سایر معیشت

های )قبیععی، فیزیکعی، انسعانی، معالی و های معیشتی و تأثیر انواع شوکو تعیین مهمترین دارایی دنبال تشخیص(. این رویکرد در ابتدا به 23
های اساسی مادی و اجتماعی ملموس و نامشعهودی کعه معردم دارایی (.158: 1397ها است )امینی و همکاران، سرمایه اجتماعی( بر این دارایی

-آنها در چارچوب معیشت پایدار مورد بررسی قرار معی شوند.عنوان انواع مختلف سرمایه تصور میکنند، به برای ایجاد معیشت پایدار استفاده می

(. لعذا Ellis, 2000: 10؛ Defe, Matsa, 2021: 2سرمایه قبیعی، سرمایه مالی، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی ) گیرند، اینها عبارتند از:
 گیرد.ر میها را در باین رویکرد قیف متنوعی از سرمایه

 1999ل ( در سعاDFIDی )المللعپنج جزیی دپارتمان توسعه بین های مختلفی برای تحلیل معیشت پایدار ارایه شده است. چارچوبچارچوب
هعای چعارچوب ی )که در اکثعرپایدار است. این چارچوب بر مبنای پنج جزء کلیدهای ارایه شده برای تحلیل معیشت یکی از مهمترین  چارچوب

-پذیریحول، آسیبتیندهای در حال های معیشتی، ساختارها و فراشوند و داراییعنوان عامل درونی شناخته مییشت پایدار وجود دارند( که به مع

 ران،زاده و همکااهللفته است )عبدشوند، شکل گرهای معیشتی که به عنوان عوامل بیرونی شناخته میها و یا فعالیتها، نتایج معیشتی، استراتژی
1394 :150.) 

شده است. زمانی که رویکرد فوق در گزارش هیأت منصفه  تاکنون رویکرد معیشت پایدار تحت تأثیر شمار زیادی از انشعابات موضوعی واقع
قعرار  ای مورد تصدی و تأیید اندیشمندان توسععهقور گستردهشد، به مطرح 1987زیست و توسعه در سال ای در کمیسیون جهانی محی مشاوره

های کشاورزی پایعدار و فقعر پیونعد داده و از آن گرفت. در گزارش مذکور، رویکرد معیشت پایدار با نیازهای اساسی انسان، امنیت غذایی، فعالیت
سعتا و هعای معیشعتی روسو، مباحثه بر روی فقر، پایعداری، سیسعتم( به این2000عنوان یک مفهوم یکپارچه یاد شد. از گزارش امنیت غذایی )به

 ,.Chen et alرویکعرد معیشعت پایعدار شعد ) یافتن ها و تمرکز و تأکید بر فرآیندهای مشارکت و ماهیت فقر، منجر به رسمیتبخشی آنتنوع

المللعی دپارتمعان بعین ؛های دولتی، غیردولتی و چندجانبه بسیاری نظیعرپذیرش سازمان (. بر این اساس، رویکرد معیشت پایدار مورد11 :2012
( و تعاکنون Fouracre, 2001: 2گرفتعه ) عنوان اساس، تحقیقات و اقدامات توسععة روسعتایی قعرارهای توسعة سازمان ملل، بهسعه، برنامهتو

معیشت بعا تأکیعد بیشعتر بعر روی  ( در تعریف خود از معیشت پایدار معتقد است که2000الیس ) شده است: تعاریف مفهومی متعددی از آن ارائه
هایی که تحت تأثیر رواب  اجتماعی )جنسیت، سواد، قبقه، نژاد و  قومیت و اعتقادات( و نهادهعا قعرار دارنعد، شعکل دارایی و فعالیتدسترسی به 

شعده از معیشعت پایعدار،  وجود تعاریف مختلف ارائه (. باEllis, 2000: 16کند  )ها را مستثنی میگیرد و هرگونه اشاره به پایداری یا تواناییمی
هعا )انبارهعا، منعابع و ها، داراییمعیشت از قابلیت»کنند: است که بیان می 2از پر استنادترین تعاریف معیشت پایدار، متعل  به چمبرز و کانوی یکی

عبارتی دیگر، معیشت هنگعامی پایعدار اسعت کعه شده است؛ به ها( الزم برای گذاران معاش تشکیلهای )شغلح  دسترسی به منابع( و فعالیت
های معیشت پایعدار ها و منابع قبیعی خود را تقویت یا حفظ کند و فرصتها، دارایییافته، قابلیت ها سازگار شده و بهبودبتواند با فشارها و شوک

)سجاسی  «را برای نسل آینده نیز فراهم آورده و منافع خالصی را برای معیشت دیگران در سطوح ملی یا محلی و در کوتاه یا بلندمدت ایجاد کند
زیست اسعتکهلم نیعز، معیشعت پایعدار (. قب  تعریف مؤسسة محی Chambers & Conway, 1992: 6به نقل از  202: 1395و همکاران، 

                                                 
1- Chambers 
2- Chambers & Conway 
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هعای حال، از منابع و فرصعتعین های انسانی، قبیعی و اقتصادی که حامی توسعة پایدار بوده و درعبارت است از: ایجاد شرایطی که در سیستم
(. Balgis, 2004: 30آورد )تی حفاظت کرده و امکانات الزم را برای تأمین غذا، سرپناه و نوعی مقبول توس  خود افراد، فراهم معیهای آنسل

اسعت  (F) 5( و معالیH) 4(، انسعانیS) 3(، اجتمعاعیP) 2فیزیکعی (،N) 1قبیععی هعایسرمایه شاملهای معیشتی ( دارایی1991) DFIDدر الگوی 
های ها، نهادهعا، فرآینعدها و اسعتراتژیهای تولیعد، سیاسعتدهد که ترکیب داراییاین چارچوب نشان می. (150: 1394همکاران، زاده و )عبداهلل

پیوسته هسعتند و هعر یعک همی معیشتی بهاین پنج سرمایه(. Defe, Matsa, 2021: 3شود )معیشتی منجر به دستیابی به معیشت پایدار می
. در شکل های دیگری جایگزین شودای معیشتی را کامل کند. یک سرمایه ممکن است تحت شرای  خاصی توس  داراییهتواند دیگر سرمایهمی

 نیز مدل مفهومی تحقی  آورده شده است. 1شماره 
 

 
 . مدل مفهومی تحقیق1شکل 

 
فی آن بعر ا و تبعات منی ویروس کروندر زمینه موضوع مورد بحث بخصوص معیشت پایدار روستاییان و شیوع جهانتوان گفت، همچنین، می

برخعی از ایعن  ده است که بهیافته و در حال توسعه( مطالعاتی در داخل و خارج از کشور انجام ش توسعهروستاهای سراسر جهان )هم کشورهای 
 (.1شود )جدول مطالعات اشاره می

 
 
 
 
 

                                                 
1 - Natural 
2 - physical 
3 - Social 
4 - Humanity 
5 - Financial 
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 پایدار معیشت و کرونا زمینه در شده انجام مطالعات برخی .1 جدول
ققان و مح

 سال
 نتایج عنوان پژوهش

نوروزی و 
 (1394حیاتی )

های موثر بر معیشت سازه
روستایی از دیدگاه کشاورزان 

 استان کرمانشاه

سعه های تورنامهریزان و مجریان بلزوم ایجاد نگرشی چند بعدی و تمام گرایانه توس  برنامه
ک یعنوان  ا بهرجامعه کشاورزی  روستایی و کشاورزی به منظور ارتقاء و پایدار نمودن معیشت

 کند.ضرورت تاکید می
ساربان حیدری

و عبدپور 
(1398) 

عوامل بهبود معیشت پایدار 
روستایی از دیدگاه ساکنان محلی 

 موردی: شهرستان اردبیل

هار مولفه چعه شامل مهمترین عوامل بهبود معیشت پایدار از دیدگاه روستاییان در محدوده مورد مطال
مایه ، تقویعت سعرای دولتاقتصادی، حمایت از عرصه و اقدام مداخله نی و تقویت زیرساخت)کارآفری

 ( است.اجتماعی و توانمندسازی اجتماعی و مدیریت زیست محیطی و تقویت زیرساخت فیزیکی
اسحاقی 
میالسی و 
محمودی 

(1397) 

 ارزیابی و اولویت بندی معیارها و
های معیشت پایدار شاخص
 ن با استفاده از روشروستایی ایرا

 دلفی

یر نسبت به سا 070/0و  272/0معیار درآمد و هزینه و منابع آبی با ضرایب اهمیت نرمال شده 
عدی قرار بهای بهر رتمعیارها دارای اولویت و پس از آن معیار اشتغال و بهداشت و سالمت جامعه د

 دارند.

تاجری مقدم 
(1399) 

تحلیل رفتارهای پیشگیرانه در 
مورد:  بله با ویروس کرونامقا

نواحی روستایی شهرستان 
 دشتستان

، ی تمایلتغیرهامریزی شده و مدل اعتقادات سالمت، مدل یکپارچه تئوری رفتار برنامه براساس
درصد از  66درند راهنمای عمل، هنجار ذهنی و خودکارآمدی در مجموع قا نگرش، منافع درک شده،

یشگیرانه، پرفتار  جربی برتعالوه بر شواهد تبیین کنند.  روستایی راتغییرات رفتار پیشگیرانه جوانان 
ز لوگیری اج ری وهای وزارت بهداشت برای پیشگیها و دستورالعملاقالعاتی برای تدوین سیاست

 .شیوع بیشتر این بیماری در روستاها ارائه کرده است

صائب نیا و 
 (1399کریمی )

 بررسی تأثیر بیماری کرونا )کووید
( بر عملکرد کسب و کار )مورد 19

مطالعه: کسب و کارهای کوچک 
 و متوس  استان اردبیل(

ایید شد و همچنین ت 73/0رابطه مثبت و معنادار بیماری کرونا بر عملکرد مشتری با ضریب تأثیر 
ر گرفت و رابطه مثبت و مورد تایید قرا 69/0رابطه معنادر بیماری کرونا بر عملکرد بازار با ضریب 

یتاً براساس نتایج تحقی  تایید شد و نها 71/0عنادار عملکرد مالی بر بیماری کرونا با ضریب تأثیر م
 پیشنهاداتی برای ارتقای عملکرد کسب و کار ارائه شده است.

و  1فلیپسون
همکاران 

(2020) 

و  19گیر بیماری کوید همه
پیامدهای آن برای اقتصادهای 

 روستایی

وقعی مهم در  ری کهدهد. به قوای جامعه روستایی را تحت تأثیر قرار میهاین بیماری تمام جنبه
عایت ور به رو مجب شود و هم در زمانی در قرنطینه بودهکه فرد روستای درگیر ویروس کرونا می

قتصاد خش از اهر ب های اجتماهی هست. این امر بر درآمد خانوارها و مشاغل روستایی درمحدودیت
 جبران ناپذیری در بلندمدت و کوتاه مدت دارد.روستایی تأثیرات 

و  2آدجونون
همکاران 

(2021) 

ویروس کرونا و امنیت غذایی: »
 «شواهدی از مالی

-غذایی را تجربه کرده ناامنی 19 گیر کوویداگرچه خانوارهای روستایی احتماالً قبل از بیماری همه
افته فزایش یتایی ابیشتر از مناق  روسیابیم که ناامنی غذایی در مناق  شهری اند، ولی در می

 ناامنی هرها درشگیری کرونا ویروس، شکاف بین روستاها و تنها سه ماه پس از شروع همه است.
 .غذایی قب  مطالعات میدانی، تقریباً از بین رفته است.

و  3آرنو
همکاران 

(2021) 

-COVIDویروس کرونا )»
 «در نیجریه: میزان بقا (19

مال ردن احتیین آوهای موثر درمانی برای مقابله با ویروس کرونا و پاها و روشکشف استراتژی
یاز نشود. ییه ممرگ و میر و مبتالیان به این ویروس در سطح بین المللی و محلی به شدت توص

 بر مبتالبرا است دولت مردم را تشوی  کند به تجهیز کردن خود و محافظت اشخاص از خود در
رمانی داشت و گذاری فیزیکی و اجتماعی تا کارکنان بهدماسک زدن، فاصلهشدن به ویروس با 

 بتوانند جلوی شیوع این ویروس را گرفته و از تعداد مبتالیان نیز بکاهند.

و  4ویواد
همکاران 

(2021) 

 19بیماری کووید  شناخت تأثیر»
های فقرا نسبت به بر روی نگرش

 «فقر و نابرابری

این  گیرد.یرار مقوامل و شرای  بیرونی است و کمتر تحت تأثیر عوامل داخلی فقر به شدت تحت تأثیر ع
 دلیلارگر را بهقبقه ک افراد توان امنیت مالیبحران تأثیر نامتناسبی بر وضعیت فقرا داشته است و به راحتی می

ند که کنس میاد احسانثبات کرد و افرادی که درگیر ویروس کرونا شدهعواملی که کنترل شخصی ندارند بی
 هیچ حمایتی از قرف دولت انجام نشده و بر فقر و نابرابری آنها افزوده شده است.

 1401ای محققان، مأخذ: مطالعات کتابخانه

 

 روش پژوهش
ذا، هدف اصلی تحقی  حاضر بررسی و تحلیل اثرات شیوع ویروس کرونا در معیشت پایدار در نقاط روستایی استان آذربایجان شرقی است. لع

تحلیلی و ژرفانگر است. بنیعان فسعلفی آن بعر تحقیقعات  -ای، از لحاظ ماهیت روش، توصیفیتوسعه -از نظر هدف از جرگه تحقیقات کاربردی 
کند. استراوس و کعوربین از کیفی )نظریه مبنایی/گراندد تئوری( استوار است. روش کیفی نظریه مبنایی )گراندد تئوری( در قول تحقی  رشد می

شود )اسعتراوس و کعوربین، ها حاصل میدآوران این روش معتقد هستند که نظریه مبنایی از رهگذر تعامل مستمر بین گردآوری و تحلیل دادهپدی
هعا، های اقتصادی خرد )کسب و کارها(، دهیاران، مسئولین و کارشناسان بخشداری(. جامعه آماری تحقی  را، مالکان مشاغل و بنگاه273: 1994

                                                 
1- Phillipson 
2- Adjognon 
3- Aronu 
4- Wiwad 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306919221000282#!
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دهند. حجم نمونه با روش متواتر نظری بدست شرقی تشکیل میها، اساتید دانشگاهی، مسئولین شبکه بهداشت و ...  استان آذربایجاناریفرماند
رود. در این روش، براساس قضاوت شخصی، پژوهشگر ابتعدا از بهتعرین منعابع اقالععاتی از ای روشی غالب به شمار میآمد که در تئوری زمینه

ای ایجاد شعده را رود که تئوری زمینههایی میدنبال نمونهدهد و سپس بهها را انجام میده، مصاحبه یا منابع مکتوب بهترین انتخابقبیل؛ مشاه
هعای میعدانی ای و هعم از روشکتابخانعه-ها و اقالعات هم از مطالعات اسنادیآوری داده(.  در جمع243: 1391کامل کند )رنجبر و همکاران، 

مصاحبه اشعباع نظعری حاصعل  48دست آمد و با انجام های نیمه ساختار یافته با جامعه آماری بههای میدانی به کمک مصاحبهشد. داده استفاده
هعای کیفعی حاصعل از ها صعورت گرفعت. دادهآوری دادهها و اقالعات با روش استراوس و کوربین و هم زمان با جمعآمد. تجزیه و تحلیل داده

ساختار یافته در محدوده مورد مطالعه به صورت دستی و با روش کدگذاری در سه مرحله؛ آزاد، محوری و گزینشی مورد تجزیه یمههای نمصاحبه
 و تحلیل قرار گرفتند تا نظریه مبنایی و چهارچوب مفهومی تحقی  پرورانده شد.

 

 پژوهش  ییایقلمرو جغراف

مطلع  و وقعیعت م نظر ازرقی یجان شرقی با تاکید بر قلمرو عشایری است. آذربایجان شقلمرو مکانی تحقی ، نواحی روستایی استان آذربا  
دقیقه ععر  شعمالی  26 ودرجه  39دقیقه الی  45درجه و  36 دقیقه قول شرقی و  22درجه و  48دقیقه الی  5درجه و  45در محدوده  ریاضی
ن و از ناحیه باشد. در جنوب خود با استان زنجاا آذربایجان غربی همجوار میاین استان از ناحیه غربی و جنوب غربی ب .(2)شکل  است شده واقع

ی اوان با کشورهای همسایه یکدلیل داشتن اشتراکات فربه است. همچنین این استانکیلومتر مرز مشترک  400شرقی نیز با استان اردبیل حدود 
نفعر  1100220دارای  1395ماری مرکز آمار ایران این اسعتان در سعال قب  سرش شود.ترین مناق  کشور در رواب  خارجی محسوب میاز مهم

ماری شده و تععداد بتال به این بیمخانوار روستایی بود. در دوران شیوع کرونا افراد زیادی در این استان و نواحی روستایی آن  335878جمعیت و 
 اند.بسیار زیادی نیز در اثر ابتال به کرونا از دنیا رفته

 

 
 شرقی آذربایجان استان سیاسی موقعیت نقشه. نقشه 2شکل 

 

 ها و بحثافتهی
 85نفر( نیز زن بعوده و حعدود  4درصد ) 4/8درصد مرد و 6/91های نیمه ساختاریافته مشارکت کردند،نفری که در فرآیند مصاحبه 48از بین 

 33/33درصعد دیعپلم،  05/19رصد مدرک سیکل و پعایین، د 29/14باشند. از نظر سطح تحصیالت درصد نیز مجرد می 15درصد آنان متاهل و 
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درصد آنان باالتر  50درصد نیز دارای مدرک حوزوی بودند. از نظر درآمد نیز بیش از  52/9درصد فوق لیسانس و باالتر و  81/23درصد لیسانس، 
 (. 2دن میانگین درآمد جامعه مورد مطالعه است )جدول میلیون تومان در ماه درآمد داشتند. رکود تورمی و محرومیت روستاها باعث پایین بو 3از 
 

 پاسخگویان فردی هایویژگی .2 جدول
 تأهل تحصیالت جنسیت

 لیسانس دیپلم تر از دیپلمپایین زن مرد
فوق لیسانس و 

 باالتر
 متأهل مجرد حوزوی

5/90 5/9 29/14 05/19 33/33 81/23 52/9 15 85 

 نوع اشتغال درآمد )میلیون تومان(

 2کمتر از 
 م.ت

 3الی  2بین 
 م.ت

 م.ت 4الی  3بین 
 5الی  4بین 

 م.ت
 سایر خدمات صنعت کشاورزی م.ت 5باالتر از 

05/19 81/23 33/33 29/14 52/9 57/28 81/23 10/38 52/9 
 1401های تحقیق، مأخذ: یافته

 
در ایعران، اثعرات جبعران  (1398)اوایل اسعفند معاه سعال  2020در جهان و ورود آن از اوایل سال  2019شیوع ویروس کرونا از اواخر سال 

ثر این بیمعاری ه است. در اناپذیری بر اقتصاد مردم و بخصوص روستاییان در کشورمان بخصوص در نقاط روستایی استان آذربایجان شرقی داشت
آشعکار بسعیاری  ویکاری پنهان ... تعطیل شدند و بهای خدماتی و بسیاری از کسب و کارها، کارخانجات تولیدی، فرآوری، صنایع تبدیلی، شرکت

ر امعان نبعود و دحعران جهعانی بپدید آمد و معیشت روزانه مردم با خطر شدیدی مواجه شد. ساکنان روستایی آذربایجان شرقی نیز از اثرات ایعن 
اسعترس و فشعار  ز دسعت داده واان شغل خود را رو شدند و بسیاری از روستاییان در این دورمردمان آن در این دوران با مشکالت متعددی روبه

یوع ویروس کرونا در شافته( اثرات ساختار یهای میدانی )نیمهبسیار زیادی بر آنان و بخصوص زنان و سالمندان وارد شد. جدول زیر نتایج مصاحبه
م منجعر شعد در مفهعو 37اسعایی اختاریافته به شنسهای نیمهدهد. کدگذاری باز مصاحبهمعیشت روستاییان در محدوده مورد مطالعه را نشان می

 گنجانده شده است. 3شاخص به شرح جدول شماره  18مقوله و  26کدگذاری محوری در قالب 
 

 روستاییان معیشت در کرونا شیوع اثرات انتخابی و محوری کدگذاری فرآیند .3 جدول
 بعد شاخص مقوله مفاهیم و خرده مقوله

ری ی، کارگاختمانکه در شهرهای صنعتی و بزرگ دور و نزدیک در مشاغل سشماری از جوانان روستایی 
 اند.کردند، در دوران شیوع کرونا بیکار شدهو ... کار می

 اشتغال از دست رفتن شغل

سرمایه 
 اقتصادی

رتر پذیسیببیمه آ دلیل عدم حمایتکنند، بهکارگرانی که به صورت غیررسمی در نواحی شهری کار می
 اند.رخی هم کار خود را از دست دادهبوده و ب

ری و ، دورکاای ترددهدلیل محدودیتکنند، بهافرادی که در صنایع بزرگ و متوس  مقیاس شهری کار می
 اند.تعدیل نیروی بیکار شده و با مشکالت اساسی روبرو شده

مواجهه  بیکاری ا خطرردند، بکشماری از افراد که در مشاغل خدماتی در روستا و شهرهای اقراف کار می
 اند.شده

ابع مالی ند و منال شدههای محلی و خدمات محلی تعطیکمبود منابع مالی الزم، تعطیلی برخی از فروشگاه
 آنها با کمبود مواجه شده است.

 کاهش توان مالی

 روستاییان
 بیکاری

 ح روستاهاها در سطخانهشاب و قهوهها، کافیتعطیلی بسیاری از غذاخوری

ی تردد و هاودیتجاد محداندازی کنند، با شیوع کرونا و ایخواستند کسب و کار جدیدی راهافرادی که می
 د.انفاصله گذاری اجتماعی در کشور، منصرف شده و از شروع کار جدید صرف نظر کرده

عدم انگیزه ایجاد شغل 
 جدید

 تنوع اقتصادی

کاهش درآمد  است. ش یافتههای اعمال شده بسیار کاهکرونا و با محدودیتدرآمد ما و مردم با شیوع بحران 
 روستاییان

 درآمد
 های صنعتی، خدماتی و گردشگری بسیار کاهش یافته است.درآمد روستاییان از بخش

 ده است.شکل ششمار افراد دچار فقر افزایش یافته و دسترسی به منابع غذایی برای خانوارها م
 تشدید فقر کاهش امنیت غذایی

 افزایش شدید قیمت مواد غذایی و کاالهای اساسی خانوارها در سطح روستاها

های ه بازاررزان بهای تجاری و اقدامات محدود کننده مانع دسترسی کشاوبسته شدن مرزها، محدودیت
 فروش در داخل و خارج از کشور شده است.

مشکل فروش 
 محصوالت

بازاریابی 
 حصوالتم

سرمایه  مهاجرتافزایش مهاجرت اند، با شیوع کرونا به صورت موقت به برخی خانوارها که قبالً از روستاها به شهرهای بزرگ مهاجرت کرده
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 بعد شاخص مقوله مفاهیم و خرده مقوله

 اجتماعی بازگشتی اند.روستاها بازگشته

و  صرف شدهود منخانوارهای که تصمیم گرفته بودند از روستاها به شهر مهاجرت کنند، از تصمیم خ
 ماندگار شدند.

 دافعه موقت شهرها

 ستافته اهای محلی، اختالفات خانوادگی و ...( افزایش یمیزان ناهنجاری اجتماعی )نزاع
افزایش ناهنجاری 

 اجتماعی
امنیت 
 اجتماعی

 بیکاری ناشی از کرونا برخی جوانان روستا را به مواد مخدر سوق داده است.

 ل؛ احشام، لوازم خانگی، ضب  ماشین و ...های خرد از قبیافزایش سرقت

ده شکمرنگ  ستانیامیزان اعتماد مردم به مسئولین محلی )شوراهای اسالمی، دهیاران(، شهرستانی و 
 است.

 کاهش اعتماد اجتماعی
اعتماد 
 اجتماعی

 پذیریفزایش مسئولتا .ده استشپذیری مردم نسبت به فقر و نیازمندان بیشتر با گسترش بحران کرونا حس مسئولت

مشارکت 
 اجتماعی

 دوستیحس نوع حس نوع دوستی بین روستاییان تقویت شده است.

ز نیکوکاری ازی مراکانداهالمنفعه توس  برخی از جوانان روستایی با ربا گسترش بحران کرونا کارهای عام
 های حمایتی برای کم بضاعتها مشارکت داشتندو تهیه بسته

های ع بستهتهیه و توزی
 حمایتی

 بیکاری نیروهای ماهر ارند.الیت ندرای فعبای های مختلف ماهر بودند، بیکار شده و انگیزهبسیاری از افرادی که در زمینه
کاهش انگیزه 
 فعالیت

سرمایه 
 انسانی

 ند.اا کردهو مشکل روحی و روانی پید برخی از روستاییان به دلیل استرس وارده، مریض شده
یش استرس و فشار افزا

 روانی

عضی از تند و بروم هسهای ویژه بهداشتی محبسیاری از افراد به دلیل ضعف مالی از دسترسی به مراقبت
 اند.آنها نیز در قول مدت شیوع کرونا جان خود را از دست داده

 های بهداشتیمراقبت
نارسایی 
خدمات 
بهداشتی و 
 درمان

 ستاها به شدت افزایش یافته است.بهداشت عمومی مردم و کل سطح رو
تقویت بهداشت 

 عمومی
کنند و فاده میک استبهداشت فردی بین روستاییان زیاد شده و اغلب در فضاهای عمومی و معابر از ماس

 یا تمایلی زیادی به تزری  واکسن دارند.

 اصول ایمنی ت.ه استوجه به اصول ایمنی و بهداشتی در محل زندگی و کار روستاییان افزایش داشت

 ماعی راباط اجتهای تردد بین مردم باعث شده ارتگذاری اجتماعی و اعمال محدودیترعایت فاصله
 کاهش داده است.

کاهش ارتباقات 
 روستاییان

کاهش کنش 
 های اجتماعی

های بهداشت انهخها، هایشگاها، آزممیزان مراجعه روستاییان به مراکز بهداشتی درمانی از قبیل؛ بیمارستان
نیاز به مراکز خدمات  است.و ... افزایش یافته

 بهداشتی
 دسترسی

-کالبدی
 فضایی

راً به مرکز و مجبو مایت کندتواند همه بیماران کرونایی را حدلیل کمبود امکانات نمیهای بهداشت بهخانه
 دهد.ها یا شهرهای دیگر انتقال میشهرستان

 ست.داخته ان  اندد اعمال شده توس  دولت، مشاغل حمل و نقل را از روفاصله گذاری و محدودیت تر
مشکالت حمل و نقل 

 و تردد

یان به شدت روستای نیاز با تعطیلی اجباری بازارهای محلی و هفته بازاراها، خرید و فروش محصوالت مورد
 با مشکل مواجه شده است.

کاهش جریان خرید و 
 فروش کاال

های جریان
 فضایی

 ی تمایلو بوم گذاران شهریای مواجه شده و سرمایهریان سرمایه به روستاها با مشکالت عدیدهج
 گذاری در روستاها دارند.کمتری به سرمایه

 کاهش جریان سرمایه

های تمحدودی رده وجریان افراد غیر بومی و گردشگر به روستاها در قی این مدت کاهش شدیدی پیدا ک
 ده است.تردد آن را تقویت کر

 کاهش جریان افراد

 بیمه بیکاری بیمه بیکاری ند.اذاشتهگت سر روستاییان )دارای بیمه( برای دریافت بیمه بیکاری فرایندهای اداری متعددی پش

مدیریتی و 
 نهادی

ه افزایش یافت ی و ...هزیستمیزان مراجعه روستاییان به مراکز حمایتی از قبیل؛ کمیته امداد امام )ره(، ب
 است.

مراجعه به نهادهای 
 حمایتی

ک مالی مک . جهت دریافتها و ..ها، بخشداریمیزان مراجعه افراد به نهادهای دولتی از قبیل فرمانداری حمایت نهادی
 بسیار افزایش یافته است.

 های دولت در قبال مردم و روستاییان افزایش یافته است.مسئولیت

 ای دریافت وام و تسهیالت بانکی افزایش یافته است.میزان مراجعه روستاییان بر
دریافت تسهیالت 

 بانکی
تسهیالت 
 بانکی

 1401های تحقی ، مأخذ: یافته
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هعای کونتگاهستاییان در سعهای مصاحبه شوندگان در زمینه اثرات شیوع ویروس کرونا در معیشت روای پاسخپس از کدگذاری آزاد و مرحله
ت مختلفی داشعته ی استان اثراتبع آن در ایران و روستاهاتوان گفت، شیوع این ویروس در سطح جهان و بهان شرقی میروستایی استان آذربایج
 است که عبارتند از؛ 

ذایی، ان، کاهش امنیت غروستاییان، عدم انگیزه ایجاد شغل جدید، کاهش درآمد روستایی از دست رفتن شغل، کاهش توان مالی
تماد ، کاهش اعجتماعیزایش مهاجرت بازگشتی موقتی، افزایش موقت دافعه شهر، افزایش ناهنجاری امشکل فروش محصوالت، اف
س و فشار زایش استرماهر، اف های حمایتی، بیکاری نیروهایدوستی، تهیه و توزیع بستهپذیری، حس نوعاجتماعی، افزایش مسئولت

هبود کیفیت بدرمانی،  ه مراکزرعایت اصول ایمنی، افزایش مراجعه ب های بهداشتی، تقویت بهداشت عمومی،روانی، نیاز به مراقبت
ه، کاهش سرمای خدمات بهداشتی، مشکالت حمل و نقل و تردد بین شهری، کاهش جریان خرید و فروش کاال، کاهش جریان

 .بانکی و ...  تسهیالت حمایتی، دریافت نهادهای به بیکاری، مراجعه جریان افراد، انتظار از بیمه
هعای رصتفزمینه کاهش  توان گفت، شیوع ویروس کرونا در فضاهای روستایی استان آذربایجان شرقی، مشکالتی متعددی درز این رو میا

اقتصادی نوع تاهش میل به کاشتغال بخصوص برای افراد فعال و در سن کار و فعالیت، افزایش بیکاری روستاییان و بخصوص جوانان روستایی، 
بی محصعوالت کالت بازاریعاهای کشاورزی و غیرکشاورزی، تشدید فقر روستایی، بروز مشع، کاهش میزان درآمد آنان از بخشانروستاییدر بین 

ارکت ، افعزایش مشعکشاورزی، میل به مهاجرت به روستاها )مهاجرت معکوس(، کاهش امنیت اجتمعاعی روسعتاییان، کعاهش اعتمعاد اجتمعاعی
ایش فشارهای روحی ت و کار، افزهای معیشتی و ...، کاهش انگیزه روستاییان به فعالیس نوع دوستی، بستههای خاص مانند؛ حاجتماعی در زمینه

هعای خعاص، هدلیل عدم مراجعه به شهرها، افعزایش دسترسعی در زمینعهای مزمن بهمانی، تشدید بیماریدر-و روانی، افزایش خدمات بهداشت
حمایعت  وریعزی د برنامعههای حمل و نقل و تردد و ... داشته است کعه نیازمنعلیل محدودیتدهای فضایی به شهرهای اقراف بهکاهش جریان

 (.3 مت کنند )شکلهای مقاوها و اپیدمیمستمر دولت از مردم است تا معیشت آنان پایدار مانده و بتوانند در مقابل چنین بحران
 

 
 مبنایی( نظریه کیفی روش )با پاسخگویان دیدگاه از روستاییان معیشت بر کرونا ویروس شیوع اثرات .3 شکل

 

از دست رفتن شغل، کاهش توان 
روستاییان، عدم انگیزه ایجاد مالی 

، کاهش شغل، کاهش درآمد
امنیت غذایی، مشکل فروش 
محصوالت، افزایش مهاجرت 
بازگشتی، صرف نظر از مهاجرت 

ش ناهنجاری به شهر، افزای
، افزایش اجتماعی، کاهش اعتماد

دوستی، پذیری، حس نوعمسئولت
های حمایتی، راه اندازی بسته

بیکاری نیروهای ماهر، افزایش 
یش استرس و فشار روانی، افزا

های بهداشتی، تقویت مراقبت
بهداشت عمومی، اصول امینی، 
افزایش مراجعه به مراکز درمانی، 
بهبود کیفیت خدمات بهداشتی، 
مشکالت حمل و نقل و تردد بین 
شهری، کاهش جریان خرید و 
فروش کاال، کاهش جریان 
سرمایه، کاهش جریان افراد، 
دریافت بیمه بیکاری، مراجعه به 

ی، دریافت نهادهای حمایت
  تسهیالت بانکی و ...
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 شرایط علی

شیوع  :مقوله اصلی
ویروس کرونا در جهان و 
استان آذربایجان شرقی و 
مبتال شدن بسیاری از 
شهروندان و به خطر 

افتادن معیشت 
 روستاییان

وابسته : ایشرایط زمینه
به شهر، بودن روستاییان 

بیکاری فصلی، کمبود 
درآمد، کوهستانی بودن 

منطقه، تأمین لوازم 
 ... ضروری و

 کدگذاری محوری

 گر:شرایط مداخله

های حمل و محدودیت
های نقل، رعایت پروتکل

بهداشتی، تعطیلی کسب 
 و کارها، دورکاری و ...

ه 
مای

سر
ه 

سع
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ن
 

 راهبردها

های اقتصادی، کاهش سرمایه
اجتماعی و انسانی و اثرات 

ضایی، کاهش ف -کالبدی
عدم بیکاری، افزایش اشتغال، 

کاهش تنوع اقتصادی، 
مشکل درآمد، تشدید فقر، 
 افزایش بازاریابی محصوالت،

امنیت کاهش مهاجرت، 
اجتماعی، اعتماد اجتماعی، 

کاهش مشارکت اجتماعی، 
تحوالت نگیزه فعالیت، ا

افزایش  روحی و روانی،
درمان، -بهداشت امکانات

های مزمن، تشدید بیماری
کاهش دسترسی، کاهش 

مشکل های فضایی، جریان
تسهیالت بانکی، دریافت 

افزایش حمایت نهادی، 
 بیمه بیکاریدرخواست 

  

 پیامدها
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 گیرینتیجه
ثعرات آن زنعدگی اهای بععد، هها و حتی دهباوری در بین محققان وجود که حتی با پایان یافتن کامل انتشار ویروس کرونا در جهان، تا سال

اندک مراکز  ون  و فعالیتخواهد داد. بدیهی است که قی یک دهه اخیر، کاهش رمردم سراسر جهان، بخصوص روستانشینان را تحت تأثیر قرار 
رده است. در محدوده مورد کاین رویداد را تشدید  19اجتماعی و تجاری در روستاها به یک مشکل کلی تبدیل شده است و شیوع بیماری کووید 

صادی، اجتمعاعی و های اقترمایهسافزایی منفی را به بار آورده و شده همهای شغلی با تأثیرات اپیدمی یادمطالعه ضعف ساختاری و کمبود فرصت
ی، کعاهش شعارکت اجتمعاعمهایی مانند درآمد، اشتغال، اعتمعاد و های یادشده در شاخصانسانی را دستخوش نزول ساخته است. کاهش سرمایه

عیشت در نواحی مای پایداری هز این رو شیوع این بیماری شاخصانگیزه کارآفرینی، کاهش جریانات فضایی کاال و خدمات و ... چشمگیر است. ا
 روستایی را متأثر ساخته است و ضربه سختی به روستاییان زده استکه تبعات آن مدتها دوام خواهد داشت.
رای مشعاغل بی بعتی مناسعهای حمعایدر مواقع بروز بحران، علی العاده نظام حکمرانی کشور باید برای واکنش سریع آمادگی داشت و بسته

 های بهداشعتیه توصیهدامات دولت بداد، لیکن محدود بودن اقکشاورزی و روستایی )که در تأمین امنیت غذایی نقشی انکارناپذیر دارند( ارائه می
-ختاری دسعتسا باً با مسائلگیری را در فضاهای روستایی که غالهای این همههای دقی ، آسیبگذاری اجتماعی و عدم اجرای سیاستو فاصله

چعه ضععف پوشعش خته است. چنانتر کرده و دنیای پساکرونا در نواحی روستایی را مشحون نااقمینانی ساتر وعمی کنند، گستردهوپنجه نرم می
ت بعود وضععیگ نمعوده و بهوکار بر این مشکل افزود و جریانات فضایی اقتصاد را کمرنعهای کسببیمه مشاغل روستایی و اختالالت در محی 
( مبنعی 2020مکاران )فلیپسون و ه ای از ابهام فرو برده است. لذا این تحقی  نتایج تحقیقاتی مانند؛مشاغل غیرکشاورزی و کشاورزی را در هاله

گیعری از همعه DFIDهای معیشعتی معدنظر کند. همچنین متأثر شدن داراییدر مناق  روستایی را تأیید می 19 -بر پیامدهای اقتصادی کووید
نگری در سعاختار ( بعاز1اسعت:  کند. با عنایت به نتایج تحقی  پیشعنهاداتی ارائعه شعدهونا در نواحی روستایی آذربایجان شرقی را تصدی  میکر

امعه با پوشش بیمعه، اعطعای ج(حمایت دولت از اقشار پایین دست و نیازمند 2مدیریت بحران کشور و توجه ویژه به بحرانهای مناق  روستایی؛ 
-وستاییان در مقابل بحعرانآوری ربخشی اقتصاد روستایی در جهت افزایش تاب( تنوع3های معیشتی و بلندمدت و یا بالعو  و بسته تسهیالت

 های قبیعی و انسانی و پایداری معیشت آنان.
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ABSTRACT 
Introduction: The corona virus epidemic in the world has disrupted many jobs and businesses and 

has put the livelihood of millions of people in an unstable situation. Illness and respiratory 

symptoms, death or loss of employment, especially for heads of households, are a threat to food 

security, including in rural areas that were born from the Covid-19 crisis. 

Purpose of the research: The research aims to evaluate the performance of rural municipalities in 

the process of rural management. Also, the study investigated the role of rural municipalities as 

managerial organizations at the micro level. 

Methodology: In terms of purpose, the research is applied-developmental research Jirga, in terms of 

nature and descriptive-analytical method, and documentary and field studies (semi-structured 

interviews) were used to collect data and information. The statistical population of the research is 

East Azarbaijan province (in 2015, it has a population of 1100220 people and 335878 rural 

households). The sample size is 48 people, business owners, villagers, district experts, university 

professors, etc., who were selected using the qualitative and theoretical method. Qualitative method 

of grounded theory was used to analyze data and information. 

Geographical area of research: The geographical scope of this research is rural settlements in the 

nomadic areas of East Azarbaijan province. 

Results and discussion: The findings of this research showed that after conducting semi-structured 

interviews with the sample population and open coding these interviews led to the identification of 

37 general concepts, 26 categories and 18 indicators that show the effects of the spread of the corona 

virus in It shows the rural communities in the nomadic areas of East Azarbaijan province.. 

Conclusion: The results showed that the spread of the corona virus in the rural areas of this 

province, especially in the nomadic territory, has had an impact on the livelihood capital of the 

villagers. Loss of permanent job, decrease in income and financial ability, decrease in motivation to 

create new job, food security, decrease in spatial flow of goods and products, increase in social 

anomaly, decrease in social trust, increase in stress and psychological pressure, transportation 

problems and intercity traffic and reducing social connections, reducing the flow of incoming 

capital, reducing the flow of people, the need to receive bank facilities, the expectation of 

institutional support, etc. are among them. 
 

KEYWORDS: Corona virus, livelihood of villagers, nomadic territory, East Azarbaijan province. 
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