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دریافت 6901/90/61: :پذیرش6901/96/16 :

چکیده :در سالگای اخیر نظریات نوین در توانمیهسازی بهر نشهر راگدارگهای خودجهو
حاشی نشییا ،معطوف شه اسه .یده از راگدارگهای یمکه که سهاکیین سهدونتاا گهای
غیررسم برای برو،رف .از مشدالت حاشی نشیی در پیر درفت انه رویآورد ،به اتتاهاد
غیررسم و مشاغل خودجو
رو

اس .این پژوگر با رویدرد توصیف  -تحکیکه و بها تدیه بهر

پرسشیام ای در پ بررس نشر این دست از مشاغل ب ییهوا ،راگدهاری برخاسهت از

درو ،این اجتمایات برای تسدین مسئک اسدا ،غیررسم در میا ،سدونتاا گای غیررسهم
حاارامیر در پاکهش .اس .برای تعیین حجم نمون از فرمول کهوکرا ،اسهتفاد شهه حجهم
جامع آماری  ۳۰۲۵۲نفر جمعی .کل حاارامیر در نظر درفته شهه بهر ایهن اسهاع تعههاد
نمون گا  ۲۷۳نفر محاسهه شهه نتهای تدییه
خودجو

 SWOTنشها ،دادنهه که توسهع مشهاغل
۲/۲۲

در سدونتاا گای غیررسم حاارامیر پاکهش .نشها تهوت بسهیار بها(ی

امتیههاز از نظههر یوامههل داخک ه و  ۲/۲3امتیههاز از نظههر یوامههل خههارج ب دارد بههرای تحکیههل
پرسشیام گا از آزمو،گای آماری ت ت نمون ای و خ دو استفاد شهه اسه .نتیجه آزمهو،
خ دو نشا ،داد بین جیسی .افراد مهورد مطالعه و دهرایر به مشهاغل خودجهو
معیاداری در سطح احتمال  ۵۰درصه وجود دارد آزمو ،ت
خودجو

رابطه

برای نشها ،داد ،تهیریر مشهاغل

در برهود وضعی .اتتاادی استفاد شه نتای آزمو ،نشا ،م دگیه ک درایر به

این دون اشتغالگا سهب برهود وضعی .اتتاادی افراد دردیه اس .آزمهو،گها نشها،دگیهه
سطح معیاداری کمتر از  ۵/۵۰بود ک بیانار تیریر این مشهاغل در برههود وضهعی .اتتاهادی
م باشه
واژگان کلیدی :اسدا ،غیررسم

مشاغل خودخو

طبقهبندی C۲۳, E۳2, J2۳, R۳2 :JEL
*مسئول مداتهاتfsalarvandian@ut.ac.ir :
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فاطمه ساالروندیان

*

دکتری جغرافیا و برنامه ریهیی شهرری دانشهده جغرافیها دانشهاا ترهرا،
تررا ،ایرا،
دکتری جغرافیا و برنامه ریهیی شهرری دانشهده جغرافیها دانشهاا ترهرا،
تررا ،ایرا،
استادیار دانشهده میهراف فرگیاه صهیای دسهت و دردشهاری دانشهاا
مازنهرا ،مازنهرا ،ایرا،
استادیار درو جغرافیا دانشاا دیال ،دیال ،ایرا،

سال چرارم شمار چراردگم صفحات 2۲۷-2۰۷
برار 2۲۵۰

نشر مشاغل غیررسم در تسدین  /فاطم سا(رونهیا ،سیهیک حسیی

 -6مقدمه

کییه در وات اتتاهاد غیررسهم

در سالگای پایان گیار دوم و آغهازین سهالگهای

بسیار؛ از جمک نهامیظم بهود ،درآمههگا و یههمپرداخه.

مع هل

زیهادی

گیار سوم مسئک حاشی نشیی

ب ییهوا ،یه

دریهانایر بسیاری از کشورگای درحهالتوسهع و

یکه رغهم مشهدالت

مالیات ب دلیل آند نیهاز به مرهارت و آمهوز

نهارد م توانه راگداری گرچیهه مهوتت بهرای رگهای از

2۲۳2ب بسیاری معتشهنه ک

مشدالت اتتاادی حاشهی نشهییا ،محسهوب شهود ایهن

مسئک معیش .از مرمترین یوامل پش .پرد و حت به

تحشیق ب دنهال آ ،اسه .تها به بررسه نشهر مشهاغل

صیعت شه اس .صراف

و بهه یههههارت دیاهههر خوداشهههتغال ب در

طههور غیرمسههتشیم اصههک تههرین یامههل در بحه اسههدا،

خودجهههو

غیررسم اس )Davis, 6002( .در پ تغییر سیاس.گا و

توانمیهسازی حاشی نشهییا ،ایهن محههود بپهردازد در

افیایر مراجرت شررگا ب ییوا ،مهیمی بهرای افهیایر

ادام ب سؤا(ت زیر پاسخ داد خواگهشه:

درآمه و برهود وض اتتاادی کانو ،توجه تراردرفتیهه

سؤال اصک :

ول بریدس انتظار حاشهی شهررگا پهییرای مرهاجرین

درایر به خوداشهتغال و مشهاغل خودجهو

تاز وارد از روستاگا و فشرای ساکن در شرر شه انهه؛ زیهرا
درا ،بود ،مسدن ناتوان در پرداخ .اجار برا و نهاشتن
درآمه کاف

سرانجام آنرا را در پش .دیوار کهال،شهررگا

متوتف م سازد کال،شهرر ترهرا ،روزدهاری در اطهراف
خود شاگه سدونتاا گای غیررسم بود ک اکیو ،تههیل

در

میا ،حاشی نشییا ،ب چ مییا ،اس.؟
سؤالگای فری :
 -2آیهها زنهها ،دههرایر بیشههتری ب ه ایههن مشههاغل
داشت انه؟
 -۳آیهها خوداشهههتغال و مشهههاغل خودجهههو

در

ب نشا شرری شه انهه؛ فراییهه مههاوم حاشهی نشهیی

تسم.گای حاشی نشین م توانه میجر ب برهود وضعی.

گمانیه زنجیر ای ک حکش پایان آ ،مفشود شهه باشهه

اتتاادی حاشی نشییا ،شهود؟ اسهتراتژی میاسهب بهرای

در اطراف سدونتاا گای سابشاً حاشی نشین ایجاد شه و

استفاد از مشاغل خودجو

در راستای برههود وضهعی.

در نتیج ه شههاگه افههیایر ایههن سههدونتاا گهها در کیههار

اتتاادی ساکیا ،کهام اس.؟

حاشی نشییا ،پیشین گستیم نشهی 2۲۳۵ب پاکهشه.
ک روزداری ب ییوا ،ید از سهدونتاا گهای غیررسهم
برای تررا ،محسوب م شه با تههیل شه ،ب ی

نشط

شرری و سپس مرکی شررسهتا ،گمنیها ،شهاگه رشهه

 -۲حاشهی نشهییا ،حاهارامیهر به کههام مشههاغل
خودجو

مشغول گستیه؟

 -3پراکیههههد مشهههاغل خودجهههو

در سهههطح

حاارامیر ب چ صورت م باشه؟

فیاییه سدونتاا گهای غیررسهم در حاشهی اسه .در
حال حاضر گست حاشی نشیی این شررسهتا ،میطشه

 -1پیشینه تحقیق

حاارامیر م باشهب با توج ب آند بسهیاری از سهاکیین

ید از مرمترین اتهامات ک در مورد خوداشتغال

این سدونتاا گا از سطح سهواد آمهوز

و مرهارتگهای

در دنیا انجام شهخ اس .تیسیس درامین 2بانه

کاری پاییی برخوردارنه بسیاری از آنرا و به ویهژ زنها،

محمه یونس ۳در بیاالد

ساکن در این میطش برای رگای از مشدالت اتتاهادی

وی با بررس زنهد فشرای بیاالد

رو ب فعالی.گای خودجو

توسه

بود اس)Yunus, 6002( .

ک یمههتاً به کهار

در بخر غیررسم آورد و

توانست انه ب صهورت گرچیهه دهیرا از آ ،امهرار معها

1- Grameen
6- Muhammad Yunus
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 641ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه فاکیام اتتااد و مهیری .شرری /شمار چراردگم برار 2۲۵۰
۳

درفتن پهول از ربهاخوارا ،معهادل  2۵درصهه در روز یها

معتشه اس .بایه برای ترت خوداشتغال از فعالیه.گهای

 ۲۵۵درصه در ما برر م پردازنه ب گمهین یکه .آنرها

بخر آموز

تحشیهق

بسیار کار م کییه محاو(ت بسیار زیههای تولیهه و در

اتتاادی -اجتمای ک توس این سازما ،انجهام درفته

وات رروت گیافت ایجاد مه کییهه امها مهکه نهاچییی

زنان ک ب کارگای ریسیهد

بافیهد و تمییکهرد ،خانه

یایهشا ،م شود او برای رف این مشدل در سال 2۵۷2

مشغولانه از رو گای سیت بسیارمشدل کم

ی

کم

درفت شهود براسهاع یه

م دیرنه

نظام باند مهتدران غیرانتفهای و در خههم .فشهرا

انجمن سیوا برای توسع مرارت زنا ،فشیر حاشی نشین و

معهروف شهه

اسههتفاد از تدیولههو ی تیسههیس شههه در سههال

طراح کرد ک بعههگا به دهرامین بانه
اگهاف درامین بان

یهارتیهه از-2 :دسهتر

تسهریالت

آمههوز
 2۵۷3بان

سیوا نیی تیسیس شه و ب فعالی .برای ایطهای

باند برای مردا ،و زنا ،فشیر  -۳از بین برد ،استثمار و

وام ب خوداشتغا( ،پرداخ)McGrath et al., 1991( .

برر کش رباخوارا ،از فشرا  -۲ایجاد فرص.گای اشهتغال

شهههررداری سهههائو فرانسیسهههدو دی آسهههیس در ۰۵۵

برای فشرا  -3استفاد از مشارک .مردم فشیر برای برههود

کیکومتری بیهر آلاهر در برزیهل محکه بهرای مههیری.

شرای اجتمهای و اتتاهادی آنرها از طریهق حمایه .از

مشارکت ب وسیک مردا ،و زنا ،جوا 2۳ ،تها  ۳3سهال

گمهههیار ( )www.grameen-info.orgانجمههن زنهها،

تیسیس کرد اس .که در آ ،برنامه ریهیی بهرای ایجهاد

خوداشههتغال ( 1)SEWAدر گیههه سههازمان متشههدل از

درآمه از طریق تولیه لههاع گیرگها و صهیای دسهت از

زنان اس .ک در فعالی.گای درآمههزای مشهغولانهه

چرم کاغی بازیاف .و چوب را ب صورت مشهارکت ارائه

SEWAدر زبا ،محک ؛ به معیهای خههمات اسه .ایهن

کرد اس)Frota, 6002( .

سازما ،ی

اتحادیه به نظیهر مه باشهه که به زنها،

از تجرب ه گههای ایران ه در زمیی ه توانمیهسههازی از

خوداشهتغال سهازما،نیافته خههماترسهان مه کیهه

طریههق دسهتر

 SEWAشعه ای از انجمن نیروگهای پاییهه اسه .که

زاگها ،اشار کرد محک شیرآباد در شمالشرت زاگهها،

مراتما دانههی در سهال  2۵2۳مهیالدی تیسهیس کهرد

وات شه ک مساح .آ ،برابهر  2۵۵گدتهار و جمعیته

اس .این انجمن متشدل از زنا ،خوداشتغال اس .یمه

معادل  2۵گیار نفر را در خود جای داد و نمون ای کامل

فعالیهه .ایههن سههازما ،آمههوز

خوداشههتغال بایههه به محکه شههیرآباد

تولیههه سههازمانهگ و

از اسدا ،غیررسهم در زاگهها ،اسه .پیهرا2۲۳2 ،ب

برر وری شغک اس .بخر تولیهی این انجمن زنها ،را

ید از ندات تابل توج در تجرب توانمیهسازی شهیرآباد

در تولیههه فعالیهه.گههای چههو :،دوزنهههد
تهالببهاف

یروسه سههازی ریسهیهد

بافیهههد

زاگههها ،حمایهه .دولت ه و شههورای محک ه در تیسههیس

چها بههر روی

سازما ،گای غیردولت زنا ،ب نام مدرا ،و زیتهو ،اسه.

پارچ تایپ کامپیوتری و سایر کارگای گیهری و دسهت
حمای .م کیه در دگ  2۵۷۵ط ی

بررسه

یمهه

مشدالت زنا ،خوداشتغال یهمحمای .سازمان و دولت
و نهود امیی .شغک

معرف شه .ب دنهال این مسائل در

کهه بهها احیههای صههیای دسههت

حهههود  ۳۰۵خههانواد

بهه سرپرسهه .را تحهه .پوشههر تههرار داد در طههر
توانمیهسههازی و سههامانهگ بههرای سههاکیا ،محکهه بهه
جعفرآباد کرمانشها اشهار شهه اسه :.تسهریل شهرای
ارتشههای اتتاههادی خانوارگههای حاشههی نشههین غاله هاً ب ه

1- Self-EmployedWomen’sAssociation

6- Sewa
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مثالً م توا ،ب فعالی .جم آوری مواد زائه ک ی سهوم

یهمبرخورداری از سرمای مرهارت فیه وحرفه ای بهرای

اشتغال اگال جعفرآباد را تشدیل مه دگهه توجه کهرد

اشتغال در اتتااد شرری اکثراً در فعالی.گای دردیرنهه

تجرب شررگای چو ،اصفرا ،ک ط سالگای اخیر به

ک در بازار کار شرر غیرموله تکشه مه شهود پهیهه ای

صورت مدانیی ب جم آوری و تفدی

مواد زائه از میازل

پرداخت انه نشها ،مه دگهه که در رو گهای مدهانیی

اس .ک در تمهام کشهورگای در حهال توسهع از دورا،
استشالل و اجرای برنام گای نوسازی و توسهع اتتاهادی
در دسههتر

مییا ،اشتغال ناش از این فعالی.گا م توانه ب ی دگهم

رخ داد اسهه .و بهه طههور ککهه

اشهتغال موجهود در رو گهای دسهت که در جعفرآبهاد

شررنشیی ناموزو ،و آگیگ شهتابا ،شهرردرای

سههری
ریشه

2۲۳2ب براسهاع مطالعهات سهازما،

معمول اسه .تشکیهل یابهه برسهازی رو گهای موجهود

دارد حاجیوسهف

جمهه آوری ضههایعات در کرمانشهها ؛ بهه ویههژ از لحهها

مکل حاشی نشیی و آلون نشیی

برهاشت و افیایر کارای برای شرر و ب میظور ارتشهای

سوم خواگه بود ادر ب آماری ک این نرهاد یرضه کهرد

محک ضرورت دارد و این اتهام م توانه با مکحو کهرد،

اسه .ناهها کیههیم در سهال  ۳۵۵2از  ۵۳۵میکیههو ،نفههر

سابش محک جعفرآباد در این فعالی .بها مشهارک .داد،

جمعی .حاشی نشین شرری جرا 3۰ ،میکیهو ،نفهر آ،

فعالین آ ،و با ایجاد حکش گای از فعالیه .بازیافه .مهواد

یعی  ۰درصهب در کشورگای توسع یافته تهرار دارنهه و

ک فرص .گای شغک جهیهی بهرای جهایاییی مشهاغل

 ۳2۵میکیههو ،نفههر؛ یعی ه  ۵۲درصههه ایههن جمعیهه .در

تهک ب وجود آورد صورت دیرد برنام حرفه آمهوزی به

آلون گای کشورگای غرب آسیا سدون .دارنهه در سهال

جوانا ،و نوجوانان ک ب جم آوری ضایعات یها کارگهای

 ۳۵۳۵آمار کل حاشی نشییا ،شهرری جرها ،تشریههاً به

سههاختمان اشههتغال دارنههه نمون ه دیاههری از ضههرورت

 23۵۵میکیو ،نفر افیایر خواگه یافه .میهیا ،افهیایر

کلناری اتهامات در مشیاع شرر اس .خاتم 2۲۳2ب

کشورگای صیعت و رروتمیه در ایهن مههت حههود پهی

مع ل اصهک گهیار

جمههال و گمدههارانر 2۲۳۳ب در پژوگش ه بههرای

میکیو ،نفر و حجم جمعی .آلون نشهین کشهورگای

شیاسای ویژد گای اجتمای و اتتاادی شاغال ،بخهر

در حال توسع ب رتم  2۲۰۰میکیو ،نفر خواگهه رسهیه

غیررسم سهی میها ،تهریی ب این نتیج رسیه انهه که

) )http://www.Asiannews.peit.p.vدیار

سازما،

بیشتر این شاغال ،در سدونتاا گای غیررسهم زنههد

مکل متحه تیکیه م کیه ک این ی

م کییه آنرا مرمترین مشدالت خود را کمهود سهرمای

شرری نیس .بکد پهیه ای اتتاادی -اجتمای اسه .و

نهاشههتن مدهها ،رابهه .و یهههمدسترسهه بهه تسههریالت

در برنام گای توسع بایهه بهها ،به ییهوا ،گههف اوله

اجتمای بیا ،کرد انه بیشتر آنرا تحایالت پایین دارنه

ناریسهه .محمودیهها2۲۳2 ،ب در چههارچوب رگیافهه.

و پیر از آ ،در میاطق روستای ساکن بود انه

اصال طکب برای چار جوی مشدل اجتمایات برآمهه از
اسدا ،غیررسم

 -9مبانی نظری
حاشی نشیی با این مفرهوم که خانوارگها و افهراد

مشول جمعی.شیاسه

2

راگهرد توانمیهسهازی میاسهبتهرین

را حل م باشه ک امروز در آخرین اسیاد جران و بیابر
تجارب متعهد ب طور تهوی مهورد پهییر

تهرار درفته

سههاکن در محهههود شههررگا از نظههر سههدون .برهاشهه.

اس .کمیسیو ،اسدا ،بشر 2۲۷۳ب ایه توانمیهسهازی

خهمات یموم و اجتمای و تسریالت زیربیای شهرری

1- Enablement
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سیاس .گای کال ،اتتاادی و مهیری .شرر وابست اس.؛

در شرای نامطکوب زنهد م کییه و این افراد به یکه.
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را ابتها راپاپورت 2در زمیی روانشیاس اجتمهای مطهر

صیای دست

کرد وی توانمیهسهازی را به معیه «گههف تهرار داد،

تهیل در توانمیهی اتتاادی مرهاجرین و فشهرا به تهیریر

تشوی .امدانات افراد بهرای کیتهرل بهر زنههد خهویر»

نخواگههه بههود ( )Cobas, 1922بسههیاری از اجتمایههات

م دانهه ادهر تههرت یههارت اسه .از :توانهای افهراد در

غیررسم برای ایجاد انطهاق با محهی زنههد خهود در

آناها مه تهوا،

حوز گای مختکهف اتتاهادی اجتمهای و فرگیاه و در

دف :.توانمیهسازی فراییهی اس .که طه آ ،افهراد و

تالب بخر غیررسهم

اجتمایات م توانیه چیین تهرت را ب کهار دیرنهه و به

زد انه ک در بسیاری از موارد توس گی سازما ،دولت

طور مؤرر در تغییر زنههد خهود و محهی شها ،ایمهال

یا خاوص حمای .نم شونه ید از مرمترین اتههامات

2۲۳۵ب این رویدرد تشریهاً ریش در

ابتداری این اجتمایات برای رگهای از فشهر و انطههاق بها

کییه شریفیا،ران

دسه .به اتههامات خودجوشه

تفدر پکورالیسم یها اصهال .جمه درایه دارد از ایهن رو

شرای موجود درایر ب مشاغل غیررسم و خودجو

درصهد اس .تا در سهاخ .جامعه گهی دهرو معهین و

م باشه تشویه .ایهن دسهت از مشهاغل و رفه موانه و

گمسو از نظهر سیاسه

اتتاهادی و اجتمهای بهر دیاهر

مشدالت آ ،ب دلیل غیررسم بود ،و ب یهارت

تال

درو گای جامع تسک مطکهق نهاشهت باشهه شهدوی

برای حمای .از جیه گای مثه .آنرها کهامالً در راسهتای

2۲۳۵ب راگدههار توانمیهسههازی بهها تدیه بههر دارایه گهها و

اصول اولی راگهرد توانمیهسازی اس .برهود معیش .به

پتانسیلگای موجود در میا ،حاشی نشهییا ،مهتیه بهر

طور مستشیم با ایجاد فرص.گهای اتتاهادی -اجتمهای

رویدرد دارایه مهیها در مشابهل رویدهرد نیازمهیاسه .در

برای مردا ،و زنا ،ساکن در سهدونتاا گهای غیررسهم

رویدرد دارای مهیا مجموع دارای گهای اجتمهاع محکه

حاشی و درو ،شررگا در پیونه اس.؛ لیا ب میظور ایجاد

اساع توسع را تشدیل م دگه در حال ک در رویدهرد

و ارتشای فرص.گای اتتاادی برای زنا ،و مردا ،و تیمین

نیازمهیا نیازگهای اجتمهاع محکه

مهیهای توسهع تهرار

درآمهههی پایهههار بههرای خههانواد گههای سههاکن در حاشههی

م دیهرد رویدهرد دارایه مهیها سه ویژده دارد2 :ب بهر

شررگا (زم اس .امدا ،فنآموزی و آموز گهای فیه و

ظرفی.سازی تیکیهه دارد و لهیا فراییههدرا اسه۳ .ب به

حرف ای در رشت گا و زمیی گای ک در بازار محک مورد

دلیل بسی گم دارای گای اجتمای و کالههی اجتمهاع

تشاضها گسهتیه و گمنیهین آمهوز گها و فهنآمهوزی در

جام نار اس۲ .ب واجه اگمی .ابیاری اس.؛ زیهرا

حوز گای اولوی.دار مهیری .خهانوار به میظهور ارتشهای

سرمای اجتمای و کالههی را ب ییوا ،ابیاری برای سایر

مرارتگای خهانا معطهوف به برههود شهیو زنههد و

اگههاف به کهار مه بهرد بهرخالف آ ،رویدهرد نیازمهیهها

محی خانوار ب ویژ درمورد زوجگای جوا ،فراگم شهود

پیامهدرا اس .گمنیین ب دلیل آند نشان گهای فشهر را

فشها ،مرارت و دانای

مان بیرد برای مهارز بها فشهر و

ب ییوا ،نارسای گای تکش م کیه که بایهه آنرها را به

غکه بر آ ،اس .لیا گههف اصهک برنامه توانمیهسهازی

طور جها از گم در نظر درفه .مشوله ای اسه .یهارف

بایه کاستن از فاصک گای مرارت از را ایجاد فرص.گهای

2۲۳۵ب برتر اس .برنام رییی در رابط با توانمیهسهازی

توسع مرارتگای خالق فی و کارآفریی برای مهردا ،و

و سامانهگ اسدا ،غیررسم در راستای انتشال توانای و

زنا ،و از جمک جوانا ،به میظهور اشهتغال در بازارگهای

فرد مراجر ب شرر باشه توانای در خکق

فنآموزی ضمن خههم.

محک

تابکی.گای ی

1- Rappaport

رسم یا دستر

خوداشتغال

برای نیروی کهار غیهرمهاگر یها دارای مرهارت کهم باشهه
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پیربیی

کیترل و مشارک .در محی

محاو(ت خهانا و مرهارتگهای از ایهن
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لیال حهیه

اجههالع وزرای مسههدن 2۲۳۷ب یدهه از جهیهههترین

نهاشت و ی

راگدارگا برای مهارز با فشر در سدونتاا گای غیررسهم

مشاغل درو فعالی.گای ک مهتی بر کار خانا اسه.

رویآورد ،به مشههاغل خودجههو

میه تیمین معیش .برای فشرا باشیه ایهن

را معمههو(ً از

مشاغل غیررسم ک مهتی بر کهار خهانا نههود و در

تشسیمات بخهر غیررسهم اتتاهاد شهرری محسهوب

کاردا گای کوچ

یا گر جای ب جی خان در حال انجام

م کییه در این پژوگر مشاغل غیررسم به دو دهرو

اس .را شامل م شود م توا ،دست دوم را خوداشتغال

مشاغل غیررسم تانون و غیرتهانون تشسهیم شهه انهه

از نوع غیررسم و ن از نوع مید و حشوقبایرا ،مسهتشل

آ ،دسهت از مشهاغک گسهتیه

اطالق کهرد تومهاع 2و گمدهارا2۲۷2 ،ب در شهدل 2

خوداشههتغال اسهه .مشههاغل خودجههو

مشاغل غیررسم تانون

ک در درآمهگای ناخالص مک ب ره .نرسیه انه امها در

تشسیمات اتتااد غیررسم نشا ،داد شه اس.

یین حال ارر سوء برای افراد جامع و اتتااد مک کشور

اقتصاد

رسمی

غیررسمی

قانونی

غیرقانونی

بنگاههای اقتصادی میکرو
()SMEs

بنگاههای اقتصادی کار
خانگی ()Home_base

شکل  -6تقسیمبندی از اقتصاد غیررسمی
منبع( :یافتههای نگارندگان)

پیامه دستر

سری شررنشیی در ایرا ،پیهایر

نمود انه شیخ

2۲۳۵ب با اسهتفاد از آرهار مرهمتهرین

شررگای بیرگ و نابریجار ایجاد محک گای حاشهی نشهین

نظری پردازا ،جران و ایران کوشیه اس .آرای موجهود

با بافه .نابسهاما ،و مسهدن ناگیجهار اسه .که معمهو(ً

در زمیی تفاوتگای کالههی اتتاهادی و اجتمهای ایهن

ساکیین آ ،مراجرین روستای یا اتشار کمدرآمه شهرری

نوع سدونتاا گا را با سدونتاا گای رسم دردآوری کیه

مه باشههیه ک ه از نظههر اشههتغال دارای مشههاغل کهها ب و

براسهههاع جمه ه بیههههی وی تفهههاوتگهههای اتتاهههادی

مولههود

سدونتاا گای خودرو با سایر سدونتاا گا از شاخا گای

حاشههی ای گسههتیه حاشههی نشههیی ف ههای

حاشی نشیی اتتاادی -اجتمای ؛ آ ،بخر از جمعیه.

تمایی اسدا ،غیررسم م باشه ک تا حه زیهادی ریشه

اس .ک ساکیا ،این محک گا م باشیه ایتمهاد 2۲۳۳ب

بسهههیاری از ویژده ه گههها و تفهههاوتگهههای دیاهههر ایهههن

تهاکیو ،نظریهات

سههدونتاا گاسهه .در جهههول  2آرای نظریه پههردازا ،در

در تحکیل سهدونتاا گهای غیررسهم

مختکف ارائ شه و گهر کههام از ایهن نظریهات براسهاع
دیهههدا گههای مختکفهه

اسههدا ،غیررسههم را تحکیههل

زمیی اتتاهادی سهدونتاا گهای غیررسهم آورد شهه
اس.
1- Thomas
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و به یهههارت دیا هر

و اصطالحاً  Home Baseدفت مه شهود و گمهینطهور
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جدول -6ویژگیهای اقتصادی سکونتگاههای غیررسمی
ویژگیهای اقتصادی

صاحبنظران

 -بخر غیررسم با مشخاات چو :،امدا ،ورود آسا ،اتدا ب شرای بوم و محک

فعالی .کوچ مشیاع و کاربر متد ب فیاوری سیت و محک و نیهی مرهارت غیرکالسهی

2

و غیررسهم

بهازار

نامیظم و ب ویژ فشها ،مجوز تعرف و مالیات تابل تعریف اس.
 -اتتااد این سدونتاا گا ارتها تیااتیا با اتتااد بخر غیررسم دارد

پرلمن

 ساکیین سدونتاا گای غیررسم خود اییجا را انتخاب کرد انه و در بین آنرا خانوارگای زیهادی گسهتیه کهبرای خود یا در مشاغل غیررسم کار م کییه

۳

یارف حسن

۲

برودر 3و گمدارا،

 بخر غیررسم در شررگای آسیایبخر رسم فراگم م کیه

دامی دسترد ای از خهمات را ن تیرا برای اسدا ،غیررسم ک بهرای

 مشخاات اتتااد این سدونتاا گا یهارتیه از :تولیه کوچ مشیهاع چیهشهغک بهود ،مسهدن خودسهاختاشتغال در فعالی.گای غیرمجاز

منبع( :شیخی)6939 ،

خوداشتغال

انهک با(تر از دگ گای پهیر اسه .و دوم

این مشال در پ آ ،اس .ک در چارچوب رگیافه.
اصال طکب و با تدی بر نوینترین را حل برای سامانهگ

ظرههور یه

ددردههون کیفه در «خوداشههتغال نههوین»

اسدا ،غیررسم ؛ یعی توانمیهسازی خوداشتغال را ب

بخر یمه توت این جریها ،از بهروز یه

ییوا ،راگدهاری میاسهب بهرای تسهدین حاشهی نشهیی

درایر به خوداشهتغال در میها ،زنها ،ایها(ت متحهه

معرف کیه در این پژوگر تال شه ک اینبار از زاوی

آمریدا کانادا آلما ،بریتانیا و سهایر کشهورگای صهیعت

دیههه دیاههری بهه حاشههی نشههیی ناریسههت شههود و

غربهه سرچشههم مهه دیههرد ( .)OECD, 1922ایههن

حاشههی نشههییا ،را معههادل کارآفرییهها ،غیررسههم و

پژوگر کارکیا ،مستشل یا حشوقبایرا ،مسهتشل را به

خوداشههتغال را اسههتراتژی نههویی بههرای بههرو،رفهه .از

ییوا ،خوداشتغال بررسه ندهرد بکده خوداشهتغال را

مشدالتشا ،دانسهت اسه .امهروز خوداشهتغال یها به

معادل کسهان درفته اسه .که در مشهاغل غیررسهم

مهوج جهیهه

سیاارفروشه و

یههههارت  Self-Employmentبههه ییهههوا ،یدههه از

الهت ن تاچاق موادمخهر خودفروشه

راگهردگای توسع شرری و ید از نشان گای حدمروای

در مجموع مشاغل کها ب یها سهیا ب فعالیه .مه کییهه

خوب ب شمار مه رود شهین ۰خوداشهتغال را یده از

اتتااد شرری ی

تعاریف یمکیات کهارآفریی مه دانهه ()Shane, 6002

بخر مهر ،یا رسم و سیت یا غیررسم تشسیم کهرد

دورا ،جهیه خوداشتغال ک از اواخهر دگه  2۵۷۵آغهاز

سیت ب با ویژده گهای چهو ،مشیهاع

بخر غیررسم

جامع توسع نیافته را مه تهوا ،به

شه با دو رونه توأم بود اسه :.نخسه .تثهیه .درصهه

کوچ

خوداشتغال پس از چیهین دگ تییل و ارائ دیار گای از

الیامههات تههانون

مشههخص شههه و بخههرگههای مانیههه:

سوی بسیاری از کشورگای صیعت مهی بر اینک درصه

کسبوکار جیئ

تعمیراته و کارگهای

1- Smith
6- Perlman
2- Aref Hassan
1- Barudar
5- Shane

مشهاغل غیرمرهارت

دسهتمید پهایین و فشهها،

مشهاغل خهانا

کاردهاگ را تفسهیر مه کیهه ( )Yuki, 6002بیهابراین
تعریف از اشتغال غیررسهم

مشهاغل خهانا و کهار در

کاردا گا ب ییوا ،نوی خوداشتغال نیی در گمین دست
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اسمی.

اتدا به دارایه خهانوار

نشر مشاغل غیررسم در تسدین  /فاطم سا(رونهیا ،سیهیک حسیی

لیال حهیه

مریم جعفری مررآبادی ههههههههههههه 641

فعالی.گای حاشهی نشهییا ،در

 ۳۰۲۵۲نفر جمعی .کل حاارامیر در نظر درفت شه بر

بخههر غیررسههم اتتاههاد اسهه .تومههاع فعالیهه.گههای

این اساع تعههاد نمونه گها  ۲۷۳نفهر محاسهه شهه بها

تولیههی اتتاهاد غیررسهم را به چرهار بخهر خههانوار

بررس گای میهان و مشاگهات ناارنهدا ،نمون گا ب دو

نامیظم و غیرتانون تشسهیم مه کیهه بخهر

دههرو تشسههیم شهههنه :دههرو اول افههرادی ک ه تههاکیو،

خانوار کا(گا و خهمات را تولیه م کیهه که در گمهین

خوداشتغال نهود و گی نوع شغل خودجوش نهاشت انه

بخههر ماههرف مهه شههود بخههر غیررسههم ؛ شههامل

تعهاد این نمون گا  222نفر و تشریهاً  33درصه نمون گای

تولیهکییهدا ،جیء و کارکیا ،آنرا و گمنیین پیشه ورا،

مورد بررس را شامل م شه درو دوم افراد خوداشتغال

بهو ،کاردر و کارکیا ،خههمات تجهاری و حمهلونشهل و

ک شامل ۳2۳نفر بود و حههوداً  ۰2درصهه نمونه گهای

دیارخهمات غیررسم اس .وله کاردها گهای کوچه

مورد پژوگر را دربر م دیرد درو دوم خهود شهامل دو

بهو ،کاردر ک اغکب در خان گا ترار دارنهه کاردها گهای

دست بودنه:

سدونتاا گای غیررسم

غیررسم

خههانا ب از نظههر تعهههاد اگمیهه .بیشههتری دارن هه تمههام

 -2شاغکین خودجوش ک درحال حاضر کار خهود

فعالی.گای طهش بیهی شه در این بخر کموبیر نوی

را رگا کرد انه این دسهت شهامل  ۳۵نفهر و حههود ۵/۰

از ماگی .غیرتانون ؛ مانیه فرار از مالیات فرار از مشهررات

درصه از نمون گای درو دوم را تشدیل داد انه

نظیر تانو ،کار و ریای .تهابیر ایمی کاردا ب و تشکب در

 -۳شاغکین خودجوشه که در حهال حاضهر نیهی

بیمه گههای اجتمههای و امثههال آ ،برخوردارنههه تولیهههات

مشغول ب کارنه این درو شامل  2۵۳نفر و حهود ۵۵/۰

بخههر غیرتههانون شههامل :فعالیهه.گهها و تولیههه کا(گهها و

درصه افراد درو دوم در این دست تراردرفت انه
2

خهمات خالف تانو،؛ نظیر دزدی اخا ی تولیه و خریهه

برای سیجر روای یا ایتهار پرسشیام از نظرات

موادمخههر و مه باشهه تومهاع و گمدهارا،

متخااین و صاحبنظهرا ،در زمییه موضهوع پهژوگر

2۲۷2ب یدهه از را گهههای مشابکه ه بههها فشهههر در میههها،

استفاد دردیه و با ارسال پرسشیام از طریهق رایانامه و

حاشی نشییا ،رویآورد ،ب خوداشهتغال و کهارآفریی

مراجع ح وری ب این افراد و ایمال کرد ،نظرات آ،گا

ب شدل غیررسم بود اس.؛ ب طوری که تیرها میهه

روای پرسشهیام تیییهه شهه گمنیهین ندهات مههرم و

معیشت بسیاری از آنرا گمین مشاغل م باشه

نامفروم که از نظهر متخااهین در پرسشهیام وجهود

و فرو

داش .برطرف دردیه؛ سپس از طریق انجام پیرآزمو،
تعهاد  ۳۵پرسشیام در میطش مورد مطالع توزی شه و

 -4روش تحقیق
در پژوگر حاضر از رو

تحشیهق پیمایشه و بهرای

بررس یافت گا از شیو توصهیف  -تحکیکه اسهتفاد شهه

مشدالت پرسشیام از دیه جامع آماری مورد توج ترار
درف .و مرتف دردیه ب میظور بررس پایای یا ایتماد

۳

اس .مرمترین ابیارگای دردآوردی اطالیات پرسشهیام

سؤالگای پرسشیام نیی از رو

و مشاگه بود انه برای بررس خوداشتغا(ن که نه در

کرونهاخ استفاد شه محاسهات نشا ،دادنهه که ضهریب

بخر رسم

کارکیا ،مستشلب بکد در بخر غیررسم

اتتااد در نوی شغل خودجو

محاسه ضهریب آلفهای

آلفای کرونهاخ  ۵/۳3و در سطح تابل تهول بهود اسه.

فعالیه .دارنهه از رو

نمون دیری تاادف استفاد شه برای تعیین حجم نمون

1- Validity
6- Reliability
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ترار م دیرد ید از موضهویات پراگمیه .در رابطه بها

از فرمول کوکرا ،استفاد شه حجم جامع آماری برابر با

 643ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه فاکیام اتتااد و مهیری .شرری /شمار چراردگم برار 2۲۵۰

توصیف پژوگر و بررس حجم خوداشهتغا( ،در میها،

دیشت در مسیر حرک .دامهارا ،بود اس.؛ ب تههری و

نمون گا استفاد شه برای پاسخ ب پرسر دوم از آزمو،

ب دلیل برخورداری از کیفیه .میاسهب خهاک وضهعی.

ناپارامتری کهای اسهدوئر 2یها خه دو و گمنیهین بهرای

آبوگوای میاسبتر نسه .ب سایر نشا پاکهشه .و به


بررس جیسی .شاغال ،موردپرسر استفاد شه بهرای

خاوص پایین بهود ،تیمه .مسهدن در آ ،بهرای ایهن

پاسهههخ بههه تسهههم .اول سهههؤال سهههوم از آزمهههو،

دامهارا ،و مراجرا ،مدا ،میاسهه به نظهر مه رسهیه

ت ت نمون ای ۳استفاد شه برای پاسخاوی ب تسهم.

بررس گای اولی در حاهارامیر نشها ،دادنهه که بیشهتر

دوم این سؤال نیی از تدیی
(زم ب

 SWOTبرهر درفته شهه

کر اس .برای وز،دگ به نشها ضهعف تهوت

مساکن در این میطش فاته جواز ساختما ،و سیه رهته
بود و اکثراً بر زمین گای یهوان ساخت شه انه وضعی.

فرصهه .و ترهیههه از نظههرات  ۳۵نفههر از کارشیاسهها ،و

نامیاسب از نظر برهاشت

متخااا ،استادا ،دانشاا و مسئو( ،مرته اسهتفاد

میاسب سهیایی و پهر امهال بهود ،آب موجهب شهه

شه اس .برای پاسخ ب دو سؤال پایهان

بها اسهتفاد از

برداش.گای میهان ناارنهدا ،نوع مشاغل برداش.شهه
و پراکیهد آنرا ب صورت تشریهه

در محهی

GIS۵.۲

نشا ،داد شه

یهمدسترس ب آب آشامیهن

ساکیین حاارامیر روزان از افهرادی که به فهرو

آب

مشغولیه آب خریهاری کییهب وضعی .نامیاسب معهابر و
کوچ گا استفاد از ماالح سهاختمان دسه .دوم و دها
دس .سوم و چرارم برای سرگم کرد ،فش ی

سهرپیا

محدوده مورد مطالعه

و گمینطور یهم دسترس ب امدانات و تیسیسات مدف

تحشیههق حاضههر در سههطح حاههارامیر ک ه گسههت

از بارزترین مشدالت بهود که در ناها نخسه .به ایهن

حاشی نشهیی در سهطح شررسهتا ،پاکهشه .محسهوب

سدونتاا ب چشم م آیه دستر

م دردد انجام شه اس .حاارامیر ید از روسهتاگای

در میطش مشدالت جهی خاوصاً در زمیی گای تهیمین

دگستا ،حاهارامیر واته در بخهر مرکهیی شررسهتا،

نظیهههر آب و بهههرقب مسهههائل

خههههمات زیربیهههای

سدونتاا گای خودرو

پاکهش .کیون و از سال  2۲۳۰ب ییوا ،یده از نشها

زیس.محیط

شرری گمین بخر شیاخت شهه که در شهمال محهور

دارد اغکب ساکیین حاارامیر در فعالی.گای غیررسهم

تررا -،مشره ترار دارد حاارامیر از شمال ب کو گهای

شاغل گسهتیه و از نظهر تشهر درآمههی به خانوارگهای

الهرز از جیوب ب محور تررا -،مشره و گمینطور شهرر

متوسهه و متوسهه پههایین مطههابق الاههوی درآمهههی

پاکهش .از غرب ب شررک انشالب و از شرق به میطشه

سدونتاا گای روستای کشور تعکق دارنه حسیناغکه

نظام پارچین محهود م شود ساکیا ،اولی حاهارامیر

2۲۳2ب ید از مرهمتهرین خاوصهیات سهدونتاا گهای

افراد بوم بود اما با افیایر مراجرتگا سهدونتاا گهای

غیررسم

رشه سری جمعی .در فواصهل زمهان بسهیار

غیررسم در حاارامیر و حواش آ ،جمعی .غیربهوم

کوتا اس .حاارامیر نیی از این تایه مسهتثی نههود و

و مراجر بسیاری را ب خود جیب کرد؛ ب دون ای ک به

مطالع آماری جمعی .در این میطش دهوا ایهن موضهوع

نظر م رسه امروز بیشتر از ساکیا ،بوم

افهراد مرهاجر

اتتاادی اجتمای و فرگیاه را در په

م باشه نرخ رشه جمعیه .حاهارامیر در دو دگه  ۰۰و
 2۰در مشایسه بها کههل کشهور و گمههینطهور شررسههتا،

1- Chi Square- X6
6- One-sample T test

پاکهش .بسیار با( بود ؛ ب طوری ک در سال  2۲2۰به
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بههرای پاسههخ به پرسههر اصههک پههژوگر از یافته گههای

در این میطشه سهدون .داشهت باشهیه ایهن میطشه در

نشر مشاغل غیررسم در تسدین  /فاطم سا(رونهیا ،سیهیک حسیی

لیال حهیه

مریم جعفری مررآبادی ههههههههههههه 640

 23درصه رسیه مرکی آمهار ایهرا 2۲2۰ ،و 2۲۰۰ب در

نمون گای مورد بررس ب فاتهه شهغل خودجهو

دگ  2۲۷۰نرخ رشه جمعی .در حاارامیر کاگر تابل

خوداشتغال محسوب نم شهنه اما  ۳2۳نفر نیدی

توجر داشت و ب کمتهر از ناهف دور تههل مه رسهه

 ۰2درصهب خوداشتغال بهود و نهوی شهغل خودجهو

مرکی آمار ایرا2۲۷۰ ،ب ایهن رتهم در سهال  2۲۳۰به

داشت انه اطالیات توصیف پرسشیام گا نشا ،دادنه که

به

حاههارامیر را زنهها ،و

نشطه شهرری در

 ۲۵/۲درصه را مردا ،تشدیل داد انه گما،طهور که در

سال  2۲۳۰و داد ،سیه رهت برخه از خانه گها که تها

نمودار  2نشها ،داد شهه اسه .دامیه سهی شهاغال،

چیهی پیر جهیء سهدونتاا گهای غیررسهم محسهوب

خودجهو

از  2۰سهال تها 2۵سهال متغیهر اسه .بهرای

م شه گمنیا ،با پهیهه اسهدا ،غیررسهم در اطهراف

سرول .بیشتر در مطالع شاغکین به پهی دهرو سهی

محک گای خود روب روس .ید از را حل گای خودجو

تشسیمبیهی شهنه :دهرو نخسه.؛  2۰-۳۵سهال 22/۷ب

و برخاسههت از درو ،سههاکیین بههرای رگههای از مشههدالت

درصه درو دوم؛  ۳2 -۲۵سال  ۲۷درصهب درو سهوم؛

و

 ۲2-3۵سال  ۳۲/۳درصهب درو چرهارم؛  32-۰۵سهال

دروگه و

۵/۰درصهب و دهرو پهیجم؛  ۰2 -2۵سهال  2۲درصههب

حاشههی نشههیی
خوداشتغال

رویآورد ،بهه مشههاغل خودجههو

دا در تالب کاردا گای کوچه

گما،طورک در نمودار  2نشا ،داد شه بیشتر شاغال،

دا ب صورت خانا و شخا بود اس.

خودجو

در درو سهی  ۳2-۲۵سهال و از تشهرجوا،

 -1یافتههای پژوهش

جامع گستیه و کمترین شاغال ،نیی در درو سهی 32-۰۵

یافتههای توصیفی :گما،طور ک بیا ،شه از تعهاد

سال تراردرفت انه

 ۲۷۳نمون محاسهه شهه  222نفهر تشریههاً  33درصهه
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نمودار  -6گروههای سنی شاغلین خودجوش
منبع( :یافتههای نگارندگان)
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حهود  2/2درصه رسیه اس .مرکی آمار ایهرا2۲۳۰ ،ب
حاارامیر با وجود تههیل شه ،ب ی

 2۵/۷درصههه شههاغال ،خودجههو

بهود و
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نشها،

بررس سابش فعالیه .شهاغکین خودجهو

سههاخ .روی ه دمپههای و کفههرب حاههیرباف

م دگه که  ۳2/2درصهه دارای یه سهال سهابش شهغل
خودجههو

جاترآن و میه.کاری ک گری

 3۳/۳درصههه شههاغکین  ۳تهها  3سههال 2۷/۵

 2درصه شهاغکین را به

خود اختااص داد انه از میا ،شاغکین خودجهو

3/ ۳

درصههه سههههباف بههود و  ۲/2درصههه نیههی در میههیل ب ه
بست بیههی لواشه

سال سابش فعالی .دارنه در بررس گای به یمهل آمهه

و آلوچه پرداخته انهه بیشهتر ایهن

در

بست بیهیگا برای کارخانجات آلوچ و لواشه سهازی در

حاارامیر بسیار متیوع بود و زنا ،و مهردا ،بسهیاری از

اطراف حاارامیر و شریفآباد انجام شه اس .بررس گها

حاشههی نشههییا ،خوداشههتغال بههود و ب ه نههوی شههغل

که دکسهازی

خودجو

نشا ،م دگیه ک سرم شاغکین خودجو

مشغولانهه نمهودار  ۳نهوع مشهاغل و تعههاد

شههاغکین خودجههو

حاههارامیر را نشهها ،مهه دگههه

کیفدوزی و خیاط

در

از مرمترین مشاغل خودجهو

حاارامیر گستیه سرم گر ی
نوع مشاغل خودجو

کرد انه ۲/2درصه م باشهه سههیی پهاککیه
خردکی ه

سههیی

پههی و مرههر زد ،و لحههاف و تش ه دوزی در

مییل دیار مشاغل خودجوش گستیه ک سرم گر یه
 ۳/۲درصه بود اس .سههباف و حاهیرباف

کیفدوزی و خیاط ب از

از صهیای

برابر  22/۵درصه م باشهه سهایر

بسیار تهیم پاکهش .بود اسه .ایهن سهی .از سهوی

مشاغل ب ترتیب فراوان یهارتیه از :آرایشاری در مییل

حاشی نشییا ،حاارامیر به نهوی میهه درآمهه بهرای

مهلسازی برعزن

بست بیهی تیئییهات پسهتای دوزی
11.9

رگای از فشر تههیل شه اس.
14

11.9
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3.6

6

6

6

6
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6

6

3.6
2.3 2.3

2.3
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4

2.3

2
0
مهل سازی

میه .کاری

دکسازی

کیف دوزی

لحاف و تش

سههباف

ساخ .جاترآن

سهیی خردکی

سهیی پاک کی

خیاط

حایرباف

دوزی

پی و مرر زد ،درخان

پستای دوزی

بست بیهی تیئییات

بست بیهی لواش …

برع زن

آرایشاری در مییل

نمودار  -1پراکندگی نوع مشاغل خودجوش در حصارامیر
منبع( :یافتههای نگارندگان)

برداش .گای میهان نشا ،دادنه بیشتر این مشاغل

متمرکی شه اس .در وات میاطش ک بیشترین مشاغل
را دارا بودنه بر میاطش که تهراکم جمعیته

در محالت فشیرنشین حاارامیر ک تا چیهی پیر خهود

خودجو

نوی سهدونتاا غیررسهم بهود و در حهال حاضهر به

با(تر داشت میطهق بود انهه گمها،طورکه در نششه 2

محالت تاز حاشی نشین شه خهماترسهان مه کییهه

نشا ،داد شه اسه .تمرکهی اصهک مشهاغل خهانا و
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درصه بین  ۰تا  2۰سال و  2درصهه نیهی بهین  22تها۳۵
این دون استیها مه شهود که مشهاغل خودجهو

سههاخ.

لیال حهیه

نشر مشاغل غیررسم در تسدین  /فاطم سا(رونهیا ،سیهیک حسیی

مریم جعفری مررآبادی ههههههههههههه 616

خودانایخت ه در حههوال دو محک ه تههرکآبههاد و حههوال

تمرکی دارنه دوایر مشخص شه بر روی نشش محههود

خیابا ،یالم شدل درفت اس .ک نشا،دگیه آ ،اس.

محالت ترکآباد و خیابا ،یالم را نشا ،م دگهه که در

ک مشاغل خودجو

برداش.گای میهان مشخص شهه دهرایر بیشهتری به

در محالت بیشتر فشیرنشهین و بها

تراکم جمعیت با(تر نسهه .به سهایر نشها حاهارامیر

نقشه  -6تراکم جمعیت و تمرکز اصلی مشاغل خانگی و خودانگیخته در حصارامیر
منبع( :سازمان اطالعات و فناوری مرکز آمار ایران 6931 ،و مشاهدات میدانی نگارندگان)

حاهارامیر

رن برد یا متوس درآمهی کمتر از این برای مشاغل مختکف

بررس مییا ،درآمه شاغال ،خودجو

نشا،دگیه حهاتل درآمه  ۲۵گیار توما ،و حههاکثر درآمهه

داشت انه کاف نم باشه؛ اما مؤرر اس .درآمه برخه از

 ۰۰۵گیار توما ،در ما م باشه میاناین درآمه شهاغال،

این مشاغل ب  ۰۵۵گیار توما ،در ما گم رسهیه اسه.

خودجو برابر  ۳۲۵گیار توما ،در ما بود اس .این میاناین

براساع پژوگر ب یمل آمه درآمه شاغال ،از فعالی.گهای
خودجو

درآمه برای حاشی نشییا ،ک در حال .معمول یا از بیدهاری

6

اظرارنشه

9.4

بیر از  3۰۵گیارتوما…،

10.8
مییا ،درآمه ماگان

۲۵۵تا3۰۵گیارتوما،

46.4

2۰۵تا۲۵۵گیارتوما،
16.6

۰۵تا2۰۵گیارتوما،

10.8
60

در پی طهش خالص شه اس .نمودار۲ب

40

20

کمتراز ۰۵گیارتوما ،درما
0

نمودار  -9میزان درآمد ماهانه شاغلین خوداشتغال
منبع( :یافتههای نگارندگان)
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این مشاغل داشت انه

 611ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه فاکیام اتتااد و مهیری .شرری /شمار چراردگم برار 2۲۵۰

بررس گا نشا ،دادنه نیم از شهاغکین خودجهو

شههاغکین خودجههو

محکه حاههارامیر چیههین اسههتیها

حاشی نشین در حاهارامیر ایهن دسهت از مشهاغل را در

مه ه شهههود که ه مشهههدل نهاشهههتن جهههای میاسهههب و

برهود وضهعی .اتتاهادی و معیشهت خهود بسهیار مهؤرر

از مرهمتهرین یوامهل تهرک شهغل

یهمحمای.گای مال

را در برهههود اوضههاع معیشههت خههود تهها حهههودی مههؤرر

میاسهب بهرای انجهام فعالیه .و  ۲۳/2درصهه دیاهر نیههی

م دانیهه  ۵/۰درصهه افهراد تهیریر ایهن مشهاغل را کهم

یهمحمای.گای مال را دلیل رگاکرد ،شغل خهود بیها،

را در

کرد انه  2۲/2درصه شاغکین دچار مشدل جسم شه،

سطح نم دانست انه که در توانمیههی اتتاهادی آنرها

و  2۵/۷درصههه نیههی د(یههل دیاههر را بههرای تههرک شههغل

مؤرر باشه گما،طور که مالحظه مه شهود  ۰۵درصهه

خود مطر کرد انه پرداختن ب ایهن مشهاغل

حاشی نشییان ک ب شغل خودجو

خودجو

اشتغال دارنهه در

با وجود یهم حمای.گا سخت گای کهار نهاشهتن مدها،

رگای از فشر و ترمیم اوضاع درآمهی خهود آ ،را بسهیار

میاسب برای فعالی .و دستمیدگای پهایین در برخه از

مؤرر دانست انه در بررس گای ب یمل آمه روشهن شهه

ایههن مشههاغل نشهها ،از نیههاز آنرهها به ایههن فعالیهه.گهها و

غیردولت و انجمنگای مرته در

پشتدارشا ،برای رگای از مشدالت دارد یههمنظهارت و

زمییه خوداشههتغال یهها در حاههارامیر وجههود نهارنهه یهها

حمای .دول .را را برای برر کشه سهودجویا ،از ایهن

درصورت وجود فعالی .محهودی دارنهه؛ به طهوری که

درو فشرا باز کرد اسه .در بررسه انتظهارات شهاغکین

ک سازما،گای دولت

از کم گهای آنرها ناامیهه

خوداشتغال روشن شه ک  ۰۲/2درصه افراد برر میههی

بسیاری از شاغکین خودجو

گستیه و گموار سع کرد انه بها کمه و کاسهت گهای

و  ۳۲/۳درصهههه

خود بسازنه بررس گا نشها ،دادنهه که متیسهفان فشه
۲/۲درصههه شههاغکین خودجههو

از وامگهههای کهههمبرهههر یههها بالیهههو
حاشی نشییا ،شهاغل خودجهو

ایجهاد مدها ،میاسهب

در صههیف سههازما ،یهها

برای انجام این دست فعالی.گا را ب ییهوا ،انتظهار خهود

اتحادی خاص ی و گستیه ک مرمتهرین آنرها سهازما،

معرف کرد انه دول .مه توانهه بها حمایه .از شهاغکین

حمای .از صیای دست اس .و ب دفت پرسرشونهدا،

خودجو

در این زمیی میه.کارا ،سهههبافا ،حاهیربافا ،و ب

فعالی.گای مشارکت

حمای .چیهان در رابط با شغل خودجو

خود از آنرا

و با تشویق فشرا و جهیب آنرها در ایهن دهرو
ارائ کم گای مال

ایجاد مدها،

میاسب برای فعالی.گای آنرا و توج ب وضه سهالم .و

دریافهه .ندههرد انههه ۵2/۷درصههه شههاغکین خودجههو

برهاشهه .حاشههی نشههییا ،خوداشههتغال ب ه گهههر رفههتن

حاارامیر از گر نوع حمای .سازمان و صهیف و دولته

سرمای گای اجتمای در اییجا را مان شود بیابراین لیوم

محروم بود انه اما این افراد با کمترین امدانهات و بههو،

برنام ریهیی درسه .در جره .رفه مشهدالت شهاغکین

خهود

برای جکودیری از ترک این نوع مشاغل کهامالً

گی حمایت گمنیا ،ب فعالیه.گهای خودجهو

خودجو

ادام داد انه و با استمرار در این مشاغل سع در تشوی.

احساع م شود بها در پهیر دهرفتن راگهردگهای مهؤرر

وضعی .درآمهی و معیشهت خهود داشهت انهه ضهرورت

برای ارائ حمای .گای مال و ایجاد مدا ،میاسب و ارائه
مه تهوا ،به

تشدیل اتحادی صیف یا سازمان برای حمای.گای مال

خهمات بیم ای برای شهاغکین خودجهو

و سایر کم گا در این زمیی کامالً احساع م شهود بها

نشر این نوع مشاغل در توانمیهسهازی سهاکیین میطشه

بررس د(یل مختکف برای تهرک ایهن مشهاغل از سهوی

در آییه امیهوار بود.
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دانست انه  ۲2/۵درصه حاشی نشییا ،شهغل خودجهو

خودجو

دانست انه  ۲/2درصه باتیمانه نیی شغل خودجو

بهود انهه ۲۳/2درصهه افهراد نهاشهتن مدها،

نشر مشاغل غیررسم در تسدین  /فاطم سا(رونهیا ،سیهیک حسیی

لیال حهیه

مریم جعفری مررآبادی ههههههههههههه 619

یافته های تحلیلی تحقیق :با توج به یافته گهای

تعیین م نمایه پهس از محاسهه مجهیور کها مه تهوا،

توصیف پژوگر  ۰2درصه خانوارگای مورد پرسر ترار

ضریب وی کرامهر را محاسهه کهرد حهاف نیها 2۲۳۷ب

بود انه؛ بیهابراین بهیر

گما،طور ک در جهول  ۳نشا ،داد شهه اسه .مشههار

درفت دارای نوی شغل خودجو

مشغول بود انه برای بررس مییا ،درایر زنا ،به مشهاغل

سههطح معیههاداری  ۵/۵۵2و از  ۵/۵۰کههوچدتر بههود ک ه

خودجو

حاک از آ ،اس .ک بین نسه.گای مشاگه شهه تفهاوت

نسه .ب مردا ،از آزمو ،آماری خ دو اسهتفاد

م دردد آزمهو ،کهایاسهدوئر خه دوب بهرای محاسهه

معیاداری به لحها آمهاری وجهود دارد و نتیجه درفته

متغیرگا و داد گای استفاد م شود ک از نهوع کیفه و

م شود ک تعهاد زنا ،خوداشتغال بیشتر از مردا ،بهود

ارزش گستیه ابتها جهول دو بعهی تشدیل مه شهود و

اس .نتای توصیف نیهی نشها ،دادنهه 2۳۳نفهر از ۳2۳

سپس آزمو ،خ دو یا مجیور کا یا کایاسدوئر محاسهه

نمون مهورد بررسه ؛ یعیه بهیر از  2۵درصهه را زنها،

مهه شههود مجههیور کهها میههیا ،احتمههال تاههادف و

تشدیل داد انه

را نیهی

شانس بهود ،گمهسهتا بهین دو یها چیهه ارز

جدول  -1نتایج آزمون کایاسکوئر برای بررسی میزان گرایش بیشتر زنان به مشاغل خودجوش نسبت به مردان
مشاغل
خیر

بلی

2۳۰
32
222

۳3
2۳۳
۳2۳

مجموع

درجه
آزادی

۳۵۵
22۵
۲۷۳

2

کای اسکوئر

سطح معناداری

)2۵/۳۵۳(b

۵/۵۵2

منبع( :محاسبات نگارندگان)

برای پاسخ ب پرسهر سهوم به یده از سهؤا(ت

خانوارگای میطش را در جرت مثه .تغییهر داد اسه.

پرسشههیام در تالههب طیههف لیدههرت رجههوع م ه کیههیم

گمنیین در ادام از رو

آزمو ،آماری  Tت نمونه ای

براساع پاسخ گای داد شه ب این پرسر روشهن شهه

نیی استفاد شه اس .جهول۲ب از این آزمهو ،گیاهام

 ۰۵درصه جامع آماری این مشاغل را در برهود وضعی.

استفاد م کییم ک بخواگیم بهییهیم آیها میهاناین یه
متغیر راب .مشهار آزمو،ب

اتتاادی خود بسیار مؤرر دانست انه  ۲2/۵درصه نیی این

متغیر تفاوت معیاداری با ی

مشاغل را تا حههودی در برههود معیشه .خهود ارردهیار

دارد یا خیر در اییجا سطح معیاداری کمتر از  ۵/۵۰بود

معرف کرد انه از ایهن رو مه تهوا ،نتیجه درفه .که

ک نشا ،م دگه تفاوت بین میاناینگها معیهادار و ایهن

دههرایر بهه ایههن نههوع از اشههتغال وضههعی .اتتاههادی

مشاغل در برهود وضعی .اتتاادی تیریردیار بود انه

جدول  -9آمارههای  Tتكنمونهای
وضعی .شاخص

منبع( :محاسبات نگارندگان)

میانگین

انحراف استاندارد

۲/۳

۵/۵۵۵2۰۰۰

N
۳2۳

t
2۷/۰۳۳

sig
۵/۵۵۵
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از نیم از جامع مورد مطالع ب نوی شغل خودجو

آزمو ،خه دو برابهر  2۵/۳۵۳بها درجه آزادی برابهر  2و

 614ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه فاکیام اتتااد و مهیری .شرری /شمار چراردگم برار 2۲۵۰

تحلیل  :SWOTدر جههاول  3و  ۰رتهه بیههی و

در حاارامیر نشا ،داد شه انه

مشاغل خودجو

اولوی.سیج نشا ضعف و توت فرص .و ترهیه توسع

تحلیل SWOT

مجموع وزنها

ضریب اهمیت

رتبه

امتیاز نهایی

اولویت نهایی

۷۵۳

۵/۵۰۲2

۲/32

۵/2۳

۷

۳۵۵

۵/۵۰۲۷

۲/۵۳

۵/۳2

3

۷23

۵/۵۰2۲

۳/۳۵

۵/2۰

2۵

۷3۳

۵/۵3۵۳

3

۵/۳۵

۰

 =S۰یهمنیاز ب سرمای زیاد

۷3۲

۵/۵3۵۵

۲/۳۳

۵/2۵

2

 =S2وجود کاردا گای صیعت زیاد در حاارامیر

۷23

۵/۵۰2۲

۳/2۲

۵/22

22

۳33

۵/۵۰2۷

۲/۳۳

۵/۳۳

۳

 -S۳استعهاد حاارامیر برای توسع برای سرمای دیاری

۳۳۵

۵/۵۰۰۵

۳/۵۷

۵/22

۵

 -S۵وجود سازما ،صیای دست در شررستا ،پاکهش.

۳32

۵/۵۰2۰

۲/۷2

۵/۳2

۲

۷۰۳

۵/۵۰۵۰

۲/3۳

۵/2۷

۳

 -S22با( بود ،انایی مشارک .در میا ،ساکیین

۳۷2

۵/۵۰۳۰

3

۵/۳۲

2

 =W2ناشیاخت بود ،و پیران بود ،فعالی.گای انجام شه

۷۲3

۵/۵3۵۲

3

۵/۳۵

۳

۷۵۵

۵/۵۰۲2

۲/۵2

۵/۳2

2

۷۷۰

۵/۵۰۳۵

۳/۰۲

۵/2۲

2

۷۲2

۵/۵3۵3

۳/۵۳

۵/2

۳

۷۳2

۵/۰۳3

۲/2۲

۵/2۵

۲

۷33

۵/۵3۵۵

۲/2۳

۵/2۳

۰

۷۵۳

۵/۵۰۲2

۲/۲۲

۵/2۳

3

۷۵2

۵/۵۰۳۲2

2/۵۳

۵/22

۷

64301

∑6

-

9/99

-

 -S2وجود واحه خوداشتغال سازما ،کار و اموراجتمای شررستا،
پاکهش.
 -S۳وجود مراجرا ،با فرگیگ گیر و صیای دست مختکف
 -S۲درایر با(ی ساکیا ،ب ویژ زنا ،خان دار حاشی نشین ب مشاغل
خودجو
 -S3یهمنیاز ب آموز
قوتها

و سواد با(

 =S۷وجود بازار گفتا در حاارامیر و سایر نشا پاکهش .ب ییوا،
محل یرض محاول مشاغل خودجو

 -S2۵افیایر خودباوری و نیی آداگ افراد محک و مراجرا ،نسه.
ب ارز گای فرگیا و گیری یدهیار

 =W۳برر کش از شاغکین خودجو

با پرداخ .دستمید کم و

سوءاستفاد از نیاز آنرا ب این مشاغل
 -W۲رگاکرد ،گیرگا و صیای دست ک در مههأ مراجرت برای
افراد نوی فعالی .ب حساب م آمه اس.
 =W3یهموجود کاربری تفریح و ورزش برای شاغال ،خودجو
ضعفها

ب خاوص کودکا ،و نوجوانا،
 =W۰ب توجر مسئولین ب این مشاغل و یهمسرمای دیاری برای توسع
خوداشتغال
 =W2یهمامدا ،انجام برخ از مشاغل در مییل ب د(یک چو،
داشتن خطرات جان
 =W۷پایین بود ،متوس سران مسدون برای توسع مشاغل در
مییل
 =W۳نهاشتن بیم
IFE

منبع( :یافتههای نگارندگان)
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جدول  -1ماتریس عوامل خارجی تحلیل ( SWOTرتبهبندی و اولویتسنجی نقاط فرصت ،تهدید)
 =O2وجود کاردا گا و کارخان گهای مختکهف در اطهراف
تررا ،و نیی پاکهش .ب ییوا ،میه ارائ کار خودجو

۳۰۳

۵/۵۰۳۳

3

۵/۳3

2

23۵

۵/۵3۳۳

۲/۰۲

۵/22

۷

۷۳۳

۵/۵۰33

2/۵۵

۵/22

۵

۳۰3

۵/۵۰۳۵

۲/۷۰

۵/۳۳

۳

۳۳۳

۵/۵۰2۷

۲/۰۵

۵/۳۵

3

۷۲۲

۵/۵۰۵2

۲/۳۰

۵/2۵

۰

۷3۷

۵/۵۰2۰

۲/۵۳

۵/۳2

۲

 -O۳کاگر جرم و جیای .در میطش

۷22

۵/۵3۵3

۳/۷۰

۵/23

۳

 -O۵افیایر روحی جمع و تشوی .حس تعکق مدان

2۷۳

۵/۵32۳

۲/۳۳

۵/2۳

2

۷۵۵

۵/۵3۳۲

2/۰۰

۵/۵۷

2۵

۷2۲

۵/۵3۵۳

۳/22

۵/2۵

۵

۳۵۵

۵/۵۰۰۳

۳/۰۰

۵/23

۳

۷۷2

۵/۵۰۲۰

۲/۵۳

۵/۳2

۳

۳2۷

۵/۵۰23

۲

۵/2۷

2

۷۵۵

۵/۵۰۰2

3

۵/۳۳

2

۷2۷

۵/۵3۵۰

۲/۰

۵/2۷

۷

۷۷۰

۵/۵۰۲۰

3

۵/۳2

3

 =O۳افههیایر دههرایرگهها و توجرههات روزافههیو ،بهه
خوداشتغال در ایرا ،و جرا،
 =O۲وجود زمین گای فراوا ،در اطراف حاهارامیر بهرای
توسع کاردا گای خوداشتغال
 =O3دسههتر

اشههتغال و کههاگر بیدههاری در میهها،

حاشی نشییا،
ضعفگا

 =O۰موتعی .جغرافیای میاسب حاارامیر و دسترسه
ب جاد گای ارتهاط
 =O2ترار درفتن حاارامیر در نیدید تررا ،به ییهوا،
ی

بازار فرو

 -O۷کاگر رف.وآمهگای ساکیا ،ب ترهرا ،و نیدیده
محل کار و سدون.

 -2۵تشوی .تروی و توسهع صهیای و گیرگهای دسهت
کشور
 =T2یهمحمای .گای دولت کاف و میاسب برای توسع
خوداشتغال در میا ،سدونتاا گای غیررسم
 =T۳یهههمتوج ه ب ه شیاسههای توانههای گههای سههاکیا،
سدونتاا گای غیررسم
 =T۲یهههمارائهه بههازار میاسههب فههرو

بههرای شههاغکین

خودجو
 =T3یهمانایی بان گها و مؤسسهات ایتههاری در ارائه
وامگای خوداشتغال
 =T۰یهههمبههاور بهه نشههر توانمیهههیگههای موجههود
ترهیهگا

حاشی نشییا ،در برهود وضعی .ترهیهگا
اتتاادی ساکیا،
 =T2یهمنظارت بر تیم.دهیاری محاهو(ت و خههمات
شاغال ،خودجو

و بازبود ،دس .سودجویا،

 =T۷ب توجر ب سالم .و برهاش .شاغکین خودجو
 =T۳ضههعف تهکیغههات کههاف بههرای معرفهه مشههاغل
خودجو

امدانات و نتای مثه .آنرا در سدونتاا گهای

۷۵۵

۵/۵۰۰2

۲/33

۵/2۵

۰

غیررسم
 -T۵تیایاگای ناش از بوروکراسه اداری بهرای کسهب
مجوز برای احهاف کاردا
∑EFE

منبع( :یافتههای نگارندگان)

۷3۵

۵/۵۰2۷

3

۵/۳2

۲

64409

∑6

-

9/94

-
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تحلیلSWOT

مجموع وزنها

ضریب اهمیت

رتبه

امتیاز نهایی

اولویت نهایی
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داخک و تعههاد  2۵فرصه .خهارج در برابهر  ۵ترهیهه

برتر مطکهوبب مهورد اسهتفاد تهرار مه دیهرد در ایهن

شیاسای و بررس شه بهین ترتیب در مجمهوع

ماتریس جم امتیاز نرای یوامل داخک

بر روی محهور

تعهاد  ۳2نشط توت و فرص .ب ییهوا ،مییه.گها و 2۷

افش و جم امتیاز نرای یوامل خارج

بهر روی محهور

ضههعف و ترهیههه ب ه ییههوا ،محهههودی.گهها و تیایاگههای

یمودی ترار م دیرد ) (Ungson & Wong, ۳۵23ادر

تابل شیاسای اس.

EFEب بهین  2تها ۳/۰

خارج

پیرروی توسع مشاغل خودجو

جم امتیاز نرای یوامل خارج

با( بود ،انایی مشارک .در میها ،سهاکیین مرهمتهرین

باشه نشا،دگیه ترهیه خارج و چیانن بین  ۳/۰تا 3

بها پرداخه.

باشه بیانار فرص .اس .گمنیهین ادهر جمه امتیهاز

دستمید کم و سوءاستفاد از نیاز آنرها به ایهن مشهاغل

نرای یوامل داخک

IFEب بین  2تا  ۳/۰باشه ب مفروم

مرمترین نشط ضعف؛ وجهود کاردها گها و کارخانه گهای

ضعف داخک و چیانن بین  ۳/۰تا  3باشه بیهانار تهوت

مختکف در اطراف ترهرا ،و گمهینطهور در پاکهشه .به

داخک اسHenry, ۳۵۵۳ .ب با توجه به اییده نمهر

نشط توت؛ برر کش از شاغکین خودجهو

مرهمتهرین فرصه .و

ییوا ،میه ارائه کهار خودجهو

نرای

ماتریس یوامل داخک ب نشا توت و ضعف برابر بها

یهمباور ب نشر توانمیهیگای موجود حاشی نشهییا ،در

 ۲/۲۲و نمر نرای

برهود وضعی .اتتاهادی سهاکیا ،به ییهوا ،مرهمتهرین

ترهیهات معهادل  ۲/۲3اسه.؛ بیهابراین طههق شهدل ۳

ترهیه اولوی.دیاری شه انه در ی

جم بیهی و تحکیل

استراتژی توسع مشهاغل خودجهو

در جره .رشهه و

ساد م توا ،دف .ک این نهواح

نیازمیهه بهازناری و

توسع ترار دارد این موتعی .استراتژی

سیاس.گای میاسب جر .رف ضهعفگها و ترهیههگا بها
استفاد از نشا تهوت و فرصه.گها مه باشهیه مهاتریس

بیانار انتخهاب

استراتژی تراجم و حرک .با تمام توا ب سهم .رشهه و
توسع مشاغل خودجو

شکل -1ماتریس نهایی
منبع( :محاسبات نگارندگان)

ماتریس یوامل خارج ب فرص.گها و

م باشه
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تعهاد  22نشط توت داخک در برابر  ۳نشط ضهعف

داخک و خارج ) (IEب میظور تعیهین اسهتراتژیگهای
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 توجهه بهه فرگیههگ مرههاجرین واردشههه بهه

استراتژیهای رقابتی/تهاجمی (:)SO

 برر دیری از انایی و روحیه بها(ی مشهارکت
حاشی نشییا،

پاکهش .ایهن بهار به ییهوا ،یه

نشطه تهوت و بهرای

جس.وجهوی صهیای و گیرگهای دسهت گهر فرگیهگ و
 ایجاد ف ای حمایت از مشهاغل خودجهو

مراجرا،
 برر دیری از نیروی زنا،

در

چارچوب مشررات مک

 ایجاد مرکیی با ییوا« ،ستاد حمای .از مشاغل
خودجو » در شررداری پاکهشه .و در واته

رسهمی.

داد ،ب این دسهت از مشهاغل؛ به دونه ای که به کهار
کاردا گای خوداشتغال و شاغکین خودجهو

رسهیهد

نمایه

 افیایر اختیارات نرادگا و سازما،گای گمنو،
شررداری در رابط با این دست از مشاغل
 ب میاتا دیاشتن فعالی.گهای چهو :،تولیهه
سهیی مواد غیای

فکهیی و

سرگم کرد ،تطعات کوچ

سههایر فعالیهه.گهها از سههوی گتههلگهها مسههافرخان گهها و
 توج ب نشر بازارگای گفتا در حاهارامیر و

کارخانجات و شهرک .سهازما،گهای حمایه .از مشهاغل

محهل یرضه بهرای

در این میاتا گا و سپس تشسهیم فعالیه.گها

سایر نشا پاکهش .به ییهوا ،یه
محاو(ت شاغکین خودجو

خودجو

بین حاشی نشییا،

 تشههدیل نمایشههاا ب ه خاههوص در مدهها،گههای

 نظههارت مسههتشیم دولهه .بههر فعالیهه .مراکههی

یموم و پررف .و آمه؛ مثهل پایانه گهای مسهافربری یها

خوداشههتغال و حمایهه .از مشههاغل خودجههو

بههرای

مراکی خریه

جکودیری از استثمار نیروی کار حاشی نشین

 اصال نار گا ب اسدا ،غیررسم و توج به
حاشی نشییا ،ب ییوا ،کارآفرییا ،خودجو
 کم ه

دههرفتن از رسههان گههای مک ه و محک ه ؛

گمنو ،رادیو و تکویییو ،و مطهویات محک بهرای تهکیه
برخ از محاو(ت آنرا و حمای .و دستر

این مشاغل

 ایجهههاد کاردههها گهههای آموزشههه و تشهههویق
حاشی نشییا ،مراجر برای شرک .در کالعگای آموز
خیاط

تالبباف

فرشهاف

دکههوزی و سهایر گیرگهای

دست
 جکب سرمای دیاری توسه افهراد خیهر و سهایر
سرمای دیاریگا در حمای .از آنرا
 توسههع زمیی ه گههای مطالعههات دربههار مشههاغل
خودانایخت در میا ،حاشی نشییا،
 برخوردارکرد ،شهاغکین خوداشهتغال از میایهای
بیم تیمین اجتمای

 -1نتیجهگیری و پیشنهاد
ب ش

تا زمان ک انهیش تیمین معا

برای فهرد

حاشی نشین با ناران گمرا باشه ب سامانهگ فییید
و کالههههی محههل سههدون .خههود نم ه انهیشههه مشههاغل
خودجو

ب ییوا ،ید از شاخ گای اتتااد غیررسهم

با ویژد گای مانیه :کاربر بود ،نیاز ب مرارت و سهرمای
انهک امدا ،انجام کار ب صهورت دروگه و ورود آسها،
ب افراد ب سواد کمسهواد و فاتهه مرهارتگهای حرفه ای
اتتاهادیانهه ایهن امدها ،را

حاشی نشین ک دردیر فشر
م دگه ک از بیداری که ریشه اصهک تمهام مشهدالت
آنراس .رگای  یابیه و با برهود وضعی .اتتاادی و درآمههی
بتوانیه ب برهود وضهعی .کالهههی سهدونتاا گهای خهود
بیانهیشیه نتهای تحشیهق نشها ،دادنهه که نشهر زنها،
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 شیاخ .توانمیهیگها گیرگها و صهیای دسهت

توسع خوداشتغال در میا ،آنرا
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حاشی نشین در دستر

مشاغل خودجو

بسیار حهائی

آنرههها در شهههرر شهههه اسههه.

جکهههودیری از دسهههتر

دورشه ،از محی روستای مههأ دیار مانیه دیشت کار

اشتغال نهارنهه و در میهازل به نهوی شهغل خودجهو

چیهان نهارنه و بیشتر وت .خهود را در کوچه گها و جکهوی

مشههغول گسههتیه یهها در داخههل پاکهشهه .در واحهههگای

درب خان گا ب صحه .کهرد ،بها گهم مه دیرانیهه در

صیعت فعالی .دارنه به سهخت مه توانیهه از وامگهای

مااحه گای انجام شه با برخ از آنرا معکهوم شهه که

خوداشتغال استفاد کییه ید دیار از واحهگای مرته

و برای انجام مشاغل خودجو

بسیار راغب گستیه تشهویق

آنرا برای فعالی .در مشاغل خودجهو

در زمیی مشاغل خودجو

سازما ،صیای دست اس.

در پرسشاری گای ب یمل آمه از شهاغکین خودجوشه

احسهاع مفیهه

ک از گیرگای دست چو :،میه.کاری دکسازی حاهیر

بود ،را در این دست از زنا ،ایجاد کرد و دریینحهال از

و سههباف

م کردنه تعهاد بسیار محههودی

اوتات بیداری آنرا برای درآمهزای اسهتفاد شهه اسه.

در این سازما ،ی وی .داشتیه؛ گمین تعهاد محهود نیهی

ید دیار از نشا تابل تیمل در مهح مشهاغل خودجهو

اظرار داشت انه ک از حمای.گای چیههان از سهوی ایهن

در میا ،ساکیین سدونتاا گای غیررسم

گما،طور ک

اشار شه نشر دول .و سازما ،گای غیررسهم در پهر و
بال داد ،و گمنیین دستر

این دست از مشاغل بهود

امرار معا

سازما ،برخوردار نهود انه بهو ،حمای.گهای سهازمان و
دولت در زمیی خوداشهتغال و مشهاغل خودجهو

را

برای برر کش از نیروی کار حاشی نشین سهخ .شهه،

اس .نشر دول .و شررداری در توزیه ایهن مشهاغل در

شرای کاری برای شاغکین و در نتیجه تهرک خوداشهتغال

میا ،حاشی نشییا ،بسیار پراگمی .اس .دول .م توانه

باز خواگه بود ید دیار از سازما،گهای مهرته در ایهن

با داد ،اختیارات ب شررداری گا و سازما ،گهای مهرته

زمیی مرکی کارآفریی و حمای .از مشاغل خانا اسه.

زمیی گای تشوی .و حمای .از این مشاغل را فراگم کرد

ک در بسیاری از میاطق تررا ،را انهازی شه و مشغول

شررداری و سایر سازما،گا را ب فراگم کرد ،مدها،گهای

ب فعالی .اس.؛ اما پاکهش .و گمینطور حاارامیر فاته

میاسب برای شاغکین نظهارت بهر فعالیه .گهای دروگه

چیین مرکیی گستیه این مراکی با اگهاف چو :،افیایر

ایجههاد مراکههی فههرو
نمایشاا گای محک

بهه صههورت بازارگههای گفتاهه و

خوداتدای و میل ب کهم کهرد ،بیدهاری توانمیهسهازی

جیب سرمای دیاری خیرین و سهایر

فرص.محوری کاگر آسیبگهای

اجتماعمحور با نار

تههال

بههرای مشههارک.

سرمای دیارا ،موظف کیه تا از این طریق موجهات برهود

اجتمههای از طریههق فشرزدای ه

وضعی .اتتاادی حاشی نشییا ،و تسدین اسدا ،غیررسهم

حهاکثری و تشویق و حمایه .از فعالیه.گهای زودبهازد

تحشق یابه از سوی دیاهر ارائه وامگهای بها برهر کهم و

استراتژی تههیل تررا ،ب ی

شرای میاسب ب حاشی نشییا ،دام مرم برای جهیب

م کیه ( )www.tehran.ir/scadبرخ از این مراکی در

بسیاری از آنرا ب این مشاغل اس .واحهه خوداشهتغال

محههالت سههابشاً حاشههی نشههین چههو ،خههاک سههفیه در

سازما ،کار و امور اجتمای پاکهش .ایالم کهرد اسه.

تررانپارع و اسالمشرر فعالی .م کییه را انهازی چیین

ب افرادی داد م شهود که در

مراکیی در شررستا ،پاکهش .برای برر دیری از توا،گا

شررک گای صیعت اطهراف پاکهشه .مشهغول فعالیه.

و پتانسیلگای نیهروی کهار و سهامانهگ مسهئک اسهدا،

شونه؛ در وات با این رویدرد سهع بهر خهروج صهیای و

غیررسم از طریق برهود معیش .و ایجاد شغل ضروری

ک وام گای خوداشتغال

شهرر کهارآفرین را دنههال
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اگمی .اس .بسیاری از زنا ،مراجر با ورود ب میطشه و

شا حسیی

آنرا نیی از این وضعی .و بیداری روزان ناراض م باشهیه

2۲۳۳ب کسان ک در کاردا گهای صهیعت

نشر مشاغل غیررسم در تسدین  /فاطم سا(رونهیا ،سیهیک حسیی

ب نظر م رسه از طرف آننه ایهن پهژوگر را از سهایر

لیال حهیه

حاشی نشین مجموی مشا(ت حاشی نشهیی و اسهدا،
غیررسم

کرد اس .با رویدرد جهیهی

پیرا ،پرویی 2۲۳2ب باز گم در باب اسدا ،غیررسم

بیاالد

ب ییوا ،راگداری برای رگای از فشر در میها،

وزارت مسدن و شررسازی
توماع ج ج ؛ ریسداوی

اتتااد غیررسم

حاشی نشییا ،مورد توج ترار درفته و مثمررمهر واته
شه اس .اما در محهود مورد مطالع در ایهن پهژوگر

مهورد

شیرآباد زاگها ،مجک گف .شرر شمار گهای  ۵و 2۵

راگدارگههای برخاسههت از میهها ،خههود حاشههی نشههییا،
موضههوی اسهه .کهه در بسههیاری از کشههورگا گمنههو،

دانشاا یکوم برییست و توانهخش

تررا،

رائول؛ سیتو ویینیهیو 2۲۷2ب

ترجم و تکخیص میوچرر نوربخر و

کامرا ،سپرری تررا :،مؤسس تحشیشات پول و باند
جمال

فیروز؛ صهرموسوی میرستار؛ لیوارجان

پرویندخ.

توج ب این موضوع بسیار انهک بهود اسه .یکه رغهم

2۲۳۳ب بررس ه ویژد ه گههای اجتمههای و اتتاههادی

ایید این محهود شرای مستعهی گمنو ،دسترسه

شاغال ،بخهر غیررسهم در مادرشهرر تهریهی نمونه

بهه کاردهها گهها و کارخانجههات متیههوع در شههرق ترههرا،

موردی سهی میها ،نشری جغرافیا برنام رییی دانشاا

دسترس نیدی

ب بازار مارف بیرد گمنهو ،ترهرا،

یالت میهی ساکیا ،به ویهژ زنها ،و مانیهه اییرهاب بهرای
توسع مشاغل خودجو

حت از سوی شررداری میطش را ب خود جکهب

کیه این پژوگر در تهال

بهود تها به نهوی بهر ایهن

توانمیهی گای نادیه درفت شه در میطشه ای بها چیهین
پتانسیک

حاجیوسف

شمار  ۳وزارت مسدن و شررسازی

حاف نیا محمهرضا 2۲۳۷ب مشهمه ای بهر رو
یکوم انسان
حسیناغک

ک ه جرهه .اسههتراتژی

تحشیهق در

تررا :،انتشارات سم..

جواد 2۲۳2ب تحکیک بر اسهدا ،غیررسهم در

میطش کالنشرر تررا ،پایا،نام دور دکتری دانشده

تیکیه کیه؛ زیرا نتای پژوگر نشها ،مه دگهه
توسههع مشههاغل خودجههو

یک

2۲۳2ب حاشهی نشهیی شهرری و فراییهه

تحول آ ،تهل از انشالب اسالم ب فاکیام گف .شرر

داشت اس .اما با این حال این

تابکی.گها گمنیها ،ناشهیاخت مانهه و نتوانسهت توجه
چیهان

تهریی ۳۵ 23ب

جغرافیا دانشاا تررا،

در

خاتم ایظم 2۲۳2ب سرم مردم سرم دوله .در طهر گهای

راستای رشه و توسع ترار دارد در حال حاضهر برتهرین

توانمیهسازی و برسازی محکه فاهکیام گفه .شهرر

راگدار انتخاب استراتژی تراجم و حرک .با تمام توا ب

شمار  ۳وزارت مسدن و شررسازی

سم .رشه و توسع مشهاغل خودجهو

فهراگم کهرد،

بسترگای میاسب برای جیب و دستر

این فعالی.گها و

شا حسیی

اجتمای و اتتاادی سدونتاا گای غیررسم کالنشهرر
تررا ،نمونه مهوردی :پاکهشه.ب دانشهده جغرافیها

افیایر حمای .گهای دولته و غیردولته از ایهن دسهت
شاغال ،م باشه

دانشاا تررا،
شریفیا،ران

مریم 2۲۳۵ب .مشارک .شررونهی حدمروای

شرری و مهیری .شرری فاکیام مهیری .شرری ۳ ۳ب

 -1منابع

شدوی

اجالع وزرای مسهدن 2۲۳۷ب ایجهاد ف های حیهات بهرای
فعالی.گای بخر غیررسم از جمک مشهاغل خهرد در
چارچوب مشررات مک

پروان

2۲۳۳ب بررس ساخ.یاب ویژده گهای

سازما ،مسدن و شررسازی

حسین 2۲۳۵ب دیهدا گای نو در جغرافیای شرری
جکه اول تررا :،سم.

شیخ

محمه 2۲۳۵ب تهیین فراییه شدلدیری و ددردون
سههدونتاا گههای خههودروی پیرامههو ،کالنشههرر ترههرا،
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ب سدونتاا گای غیررسم در ترهرا ،بیاهرد توجه به

2۲۳۳ب ویژد ه گههای کالههههی محک ه گههای

ایتمههاد دیت ه

تحشیشات انجام شه در این زمیی متفاوت مه کیهه ایهن
اس .ک مشال حاضر تال
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