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تحلیل نقش مهاجرت )روستا- شهر( در شکل گیری و گسترش

 مشاغل غیررسمي در شهر ایالم

                  نادر شوهانی1 
                              محمد شوهانی2
                                                                          سارا شوهانی3  

چکیده
رشـد بی سـابقۀ جمعیت و نیروی کار شـهری، یکی از جنبه های نگران کنندۀ توسـعه از دهۀ 1950 
به بعد بوده اسـت. ناتوانی در تأمین اشـتغال پایدار برای نیروی کار فزاینده، یکی از مسـتحکم ترین 
موانـع در مقابـل تحوالت اقتصادی و اجتماعی در شـهرهای کشـورهای در حال توسـعه به شـمار 
می آیـد. در شـهر ایـام بیـکاری، مسـئلۀ عمـده و مشـکل بزرگـی اسـت که هر سـاله بـا توجه به 
افزایـش جمعیـت نیازمند توجه ویژه اي می باشـد. این شـهر بـه دلیل مرکزیت سیاسـی، اقتصادی و 
اجتماعی اسـتان هر سـاله شـاهد خیل عظیم مهاجران از اقصی نقاط اسـتان اسـت و بر تعداد افراد 
جویـای کار و نیازمنـد فرصت هـای شـغلی آن افزوده می شـود کـه در صورت عـدم برنامه ریزی و 
سـرمایه گذاری های بزرگ جهت اشـتغال سـالم آنان، شـاهد گسـترش طبیعی مشـاغل غیررسـمی 
و بی قاعـده در شـهر خواهیـم بـود. روش تحقیـق در ایـن پژوهـش، توصیفـي- تحلیلـي و مطالعۀ 
آن، مبتنـي بـر عملیات میداني )مشـاهدۀ مسـتقیم، تکمیل پرسشـنامه هاي مختلـف( و بهره گیري از 
اسـناد و مدارك موجود اسـت. جامعۀ آماري تحقیق )n( شـامل کلیۀ شـاغان در بخش غیررسـمي 
شـهر ایـام می باشـد و حجم نمونه )N( طبـق فرمول کوکران، به تعـداد 383 مورد بـرآورد گردید. 
شـیوۀ نمونه گیـري، تصادفـي خوشـه اي و چندمرحلـه اي از مناطق مرکزی شـهر ایام اسـت. براي 
بررسـي روایـي و پایایـي تحقیق از شـیوۀ روایي صوري و محتوایـي و روش بازآزمایي پرسشـنامه 
اسـتفاده شـد کـه ضریب پایایي آن، 82 درصد به دسـت آمـد. یافته هاي تحقیق نشـان داد که فقدان 
اشـتغال رسـمی و عدم سـرمایۀ کافي و تحصیات مناسـب، سـبب افزایش شـاغان بخش اقتصاد 
غیررسـمي در شـهر ایام شـده اسـت. مهاجرت هاي روستا- شهري نیز نقش بسـزایي در گسترش 
و ایجـاد ایـن بخـش از اقتصاد دارد. محل سـکونت اکثر شـاغان در بخش غیررسـمي شـهر ایام 

هم مناطق حاشیه نشـین و فقیرنشـین است. 
واژگان كلیدي: مهاجرت، شغل غیررسمي، اقتصاد غیررسمی، اقتصاد شهري، ایام.
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مقدمه و بیان مسئله
آهنـگ شـتابان رشـد جمعیت شـهری، کشـورهای در حال توسـعه را بـرای ایجاد 
اشـتغال سـالم و پایـدار در شـهرها بـا مشـکاتی مواجـه کـرده اسـت. پیش بینـی 
می شـود کـه طی 25 سـال آینده، رشـد نیـروی کار در خاورمیانه باالتریـن افزایش 
را خواهـد داشـت؛ بـا ایـن وصـف یکی از مشـکات عمـدۀ اجتماعـی- اقتصادی 
در جهـان معاصـر، کار اسـت. اصطـاح اشـتغال بنا بـه دقیق ترین تعریـف، عبارت 
اسـت از: انجـام دادن کار در مقابـل دریافـت دسـتمزد. هرچنـد اشـتغال را می توان 
هـم از طـرف تقاضـا و هـم از طـرف عرضه به بـازار کار تعریف کرد؛ بـا این حال، 
سـنجش اشـتغال فقط برای اشـتغال رسـمی اسـت و سـایر فعالیت های اشـتغال در 

قالـب غیررسـمی نادیـده گرفته می شـود )پاتـر، 1384: 250(.
     از آنجـا کـه کار و فرصـت اشـتغال بـر ثـروت فـردی و ملـی، فقـر و منزلـت 
اجتماعـی تأثیـر می گـذارد، در حـال حاضـر ماحظـات آن محـور درك مسـائل 
اجتماعـی و اقتصـادی و توسـعه بـه شـمار مـی رود. الگوهـای اشـتغال بـه صورت 
رسـمی و غیررسـمی تأثیـر عمیقـی بـر توسـعۀ شـهری از نظـر توزیـع ثـروت و 

سـاختار محیـط دارد )همـان: 251(.
    در بیشـتر شـهرها در کشورهای جهان سـوم و ایران، ایجاد اشتغال سالم و پایدار 
نتوانسـته اسـت به نیاز نیروی کار که با شـتاب در حال افزایش اسـت پاسـخ دهد 
و ایـن باعـث شـده که رشـد بیکاری به یـک معضل تبدیل گـردد؛ به بیـان دقیق تر، 
نیـروی کار شـهری فراتـر از ظرفیت هـا و فرصت هـای اشـتغال سـالم و رسـمی 
اسـت. بـا افـت فرصت هـا در بخـش رسـمی نیز بـه تدریـج اقتصاد غیررسـمی در 
شـهرهای کشـور شـکل گرفته و رشـد و گسـترش یافته اسـت )سـازمان برنامه و 

بودجه اسـتان ایـام، 1379: 9(.
     یکـي از معضـات اساسـي در نظـام برنامه ریـزي شـهري به ویـژه در شـهرهاي 
جهـان سـوم، پدیدۀ اقتصاد در بخش غیررسـمي اسـت که صدمـات جبران ناپذیري 
بـر پیکـرۀ شـهر - چـه از لحـاظ کالبـدي و فیزیکـي و چـه از لحـاظ اقتصـادي و 
اجتماعـي- وارد مي کنـد. در عامتریـن تعریـف، بخش غیررسـمي، هرگونه فعالیت 
اقتصـادي یـا منبـع درآمـدي را شـامل مي شـود کـه در معـرض مقـررات دولتـي، 
مالیاتـي یـا مشـاهده قـرار نمي گیـرد )اشـنایدر، 2007: 87(؛ بنابرایـن آنچـه تحـت 
عنـوان »اقتصـاد غیررسـمي« از آن نـام برده مي شـود براي نشـان دادن مفهومي کلي 
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از رسـمیت نیافتـن بـه کار مـي رود کـه به عـدم پیـروي کارفرمایـان و کارگـران از 
تمـام یـا تعـدادي از قواعـد و مقـررات در مجموعه قوانیـن ملي یا محلـي جاري یا 

قوانیـن کار مربـوط مي شـود )سـتاري فر و همـکاران، 1393: 4(.
     شهرنشـیني بـه همـراه افزایـش جمعیت شـهرها، مدیریـت ناکارآمـد و تأثیرات 
ناشـي از اقتصاد سیاسـي موجب رواج بیکاري در شـهرهاي جهان سـوم شده است 
و تـاش در جهـت تأمیـن حداقـل معـاش و رهایـي از فقر، سـبب شـده تا بخش 
عمده اي از جمعیت سـاکن در شـهرها به سـوي بخش غیررسـمي گرایش پیدا کنند 
)جمالـي و همـکاران، 1387: 29(. در بسـیاري از تجمعـات شـهري رو به توسـعه 
نیـز بیـش از نیمـي از جمعیـت از نظـر اقتصـادي فعـال، هـم در بخش غیررسـمي 
اشـتغال دارنـد و هـم در زیسـت گاه هاي غیررسـمي - که نمودهایي از فقر شـهري 
هسـتند - زندگـي مي کننـد کـه ایـن خـود، نداشـتن مدیریـت کارآمـد شـهري را 
نشـان مي دهـد. بخـش غیررسـمي تنهـا راه حـل بـراي بقـا و پاسـخ بـه بحران هاي 
شـهري بـراي گروهـي از مردم اسـت؛ امـا این نکته مهم اسـت که چگونـه مي توان 
بـه مـرور زمـان بـه بخـش غیررسـمي کمـک کـرد تـا بـه بخـش رسـمي بپیونـدد 
)هـال و فایفـر، 1388: 102(؛ زیـرا یـک شـهر متشـکل از مجموعـه اي از نظام هاي 
فیزیکـي، اقتصـادي و اجتماعـي اسـت و پایداري شـهري بیش از همـه یک مفهوم 
اقتصـادي- اجتماعـي اسـت؛ بنابرایـن هرچه زندگـي علمي تر و صنعتي تر مي شـود 
افـراد بـه همـان انـدازه بـه فراگیـري تخصص هـاي الزم براي رفـع نیازهـاي خود 
احتیـاج پیـدا مي کننـد و جوامعـي کـه نتواننـد بـه انـدازۀ کافـي افـراد متخصـص 
تربیـت کننـد، ناچـار نیـروي کار آنها به سـوي مشـاغلي روي مي آورند کـه احتیاج 
بـه تخصـص ندارنـد )نـواح و همـکاران، 1386: 3(. بـا توجـه بـه موارد ذکرشـده 
و بـا توجـه بـه گسـتردگي مفهوم بخـش غیررسـمي و ظهـور نشـانه هایي در انواع 
مشـاغل غیررسـمي و افزایـش توزیع و تراکـم آن به عنوان یک پدیدۀ بارز شـهري 
در سـطح شـهر ایـام مي تـوان گفت کـه بخش قابـل توجهـي از اقتصاد این شـهر 
را بخش غیررسـمي تشـکیل مي دهد و بخشـي از جمعیت فعال شـهر ایام در این 
بخـش بـه فعالیت مشـغول هسـتند. ایـن فعالیت نیـز تنهـا راه تأمین نیازهـاي اولیۀ 
زندگي شـان اسـت و چـون اکثر این افـراد مهارت و تخصـص ندارند، بـازار نیز به 
علـت اشـباع، قـادر به جـذب آنها در بخش رسـمي اقتصاد شـهر نیسـت. از طرفي 
چـون نمي تـوان حـق افراد را براي داشـتن شـغل و درآمد نادیده گرفت این سـؤال 

تحلیل نقش مهاجرت )روستا- شهر( در شکل گیری ...
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مطـرح مي شـود کـه راهکار مناسـب بـرای سـاماندهي فعالیت ها در بخـش اقتصاد 
غیررسـمي در شـهر ایـام کـدام اسـت؟ از ایـن رو تحقیـق حاضـر بر آن اسـت تا 

جایـگاه اقتصـاد بخش غیررسـمي در شـهر ایام را بررسـي کند.

پیشینۀ تجربی تحقیق
فانخوسـر1  )1996: 56( بخش غیررسـمي را کارگران خوداشـتغال یا حقوق بگیري 
در نظـر مي گیـرد کـه در کارگاه هاي کمتر از پنج نفر مشـغول به کار هسـتند و جزو 
کارگـران ماهر نیسـتند. جان کـروس )1995: 23( نیز موضوع فروشـندگان خیاباني 
را در شـهر مکزیکوسـیتي در مکزیـک بررسـي کـرده و به این نتیجه رسـیده اسـت 
کـه بـا توجـه بـه ویژگي هـای شـاغان در این بخـش، امکان حـذف فیزیکـي این 
مشـاغل وجـود نـدارد؛ لذا به ناچار این مشـاغل باید به شـکل منظمي سـازماندهي 
شـوند. ویکـز2  هـم توجـه خـود را به مؤسسـه معطوف داشـته و نـوع و چگونگي 
ارتبـاط بیـن مؤسسـه و دولـت را به عنوان عامل اصلي تشـخیص بخش رسـمي از 
غیررسـمي قلمـداد کـرده اسـت )احمـدی و طاهـر، 2007: 8(. هني لي3  بر اسـاس 
سـه تعریـف مختلـف، بـه اندازه گیـري بخـش غیررسـمي در برزیل طی سـال هاي 
1992 تا 2000 پرداخته اسـت. بر اسـاس تعریف وي، در مشـاغل غیررسـمي افراد 
از نظـر امـرار معـاش بـه آن وابسـته اند و از نظـر تخصـص و فن بسـیار محدودند 
و منابعشـان غالبـاً از قاچـاق کاالسـت )رنانـی، 2010: 69(. در ایـران مطالعاتـی در 
خصـوص مشـاغل غیررسـمی انجـام پذیرفتـه اسـت کـه مهمتریـن آنهـا »بررسـی 
مشـاغل غیررسـمی در شـهر اصفهان« می باشـد که آقای حسـین صرافـی مجموعه 
مطالعـات خـود را در قالـب کتابـی با همین عنوان در سـال 1373 به چاپ رسـاند.

مفاهیم و پیشینۀ نظری تحقیق
دقیقـاً سـی سـال پیش بود کـه برای نخسـتین بار، سـازمان جهانـی کار از اصطاح 
بخـش غیررسـمی بـرای توصیـف فعالیت های نیروی کار فقیری که بسـیار سـخت 

1. Funkhouser
2. Weeks
3. Henilee
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کار می کردنـد؛ امـا از سـوی مقامات دولتی، شناسـایی، ثبت، حمایت یا اداره نشـده 
بودنـد اسـتفاده کـرد )ضیائی بیگدلی، 1383: 15(. سـازمان بین المللـی کار، بیکار را 
کسـی می داند که کار ندارد؛ اما فعاالنه در جسـتجوی کار اسـت. به دلیل نارسـایی 
اصطـاح بیـکاری و عدم اشـتغال، بیشـتر متخصصان اصطاح »کـم کاری« را به کار 
می برنـد و آن را بی اسـتفاده مانـدن نیـروی کار می داننـد کـه در سـه شـکل مجـزا 

می شـود: تعریف 
الـف( افزایـش تعـداد متقاضیـان کار باعـث می شـود کـه تعـداد زیـادی از آنها 
بـه صـورت تمام وقت شـاغل نباشـند و چند سـاعت کمتـر از آنچه باید باشـد، 

کنند. کار 
ب( کـم کاری ناشـی از نوسـان در فعالیت هـای اقتصـادی در زمـان خاصـی از 

روز، هفتـه یـا سـال می باشـد کـه کار کم اسـت.
ج( در کـم کاری پنهـان، افـراد را حتـی وقتـی کار بـرای اشـتغال کامـل ناکافـی 

اسـت بـه اسـتخدام در می آورنـد و از مهـارت کارگـران اسـتفاده نمی کننـد.
بـا توجـه بـه مطالـب ارائه شـده، بـه نظر می رسـد بخـش عمـده ای از کـم کاری در 
اقتصـاد غیررسـمی شـامل مشـاغل پاره وقـت، موقتـی و نامولد تنگدسـتان شـهری 
اسـت )صرامـی، 1372: 128(. فقیـر بـودن بـه ایـن معنی نیسـت که فـرد می تواند 
آزادانـه بیـکار باشـد و هـر شـغلی بهتـر از بیـکاری بـه نظـر می آیـد؛ بنابرایـن فقر 
روزافـزون یکـی از دالیـل عمـده برای رشـد اشـتغال در بخش غیررسـمی اسـت. 
بـا ایـن وجـود همیشـه بیـن کار کـردن بـه طـور غیررسـمی و فقیـر بـودن ارتباط 
وجـود نـدارد؛ چراکـه از یـک طرف، درآمد کلیۀ مشـاغل غیررسـمی ناچیز نیسـت 
و بعضـی از افـرادی کـه در ایـن بخـش کار می کننـد بیشـتر از کارگـران غیرماهـر 
یـا کم مهـارت در اقتصـاد رسـمی عایـدی کسـب می کننـد. در اقتصـاد غیررسـمی 
نوآوری هـا و بخش هـای رشـدگرا و پویـاي بسـیاری وجـود دارد که برخـی از آنها 
مسـتلزم دانـش و مهارت هـای قابـل ماحظه اسـت؛ از طـرف دیگر نیز اشـتغال در 
بخـش رسـمی تضمینـی بـرای فـرار از فقـر نیسـت. با ایـن همـه، نمی تـوان انکار 
کـرد نیرویـی کـه اکثر مردم را به انجام مشـاغل ناپسـند در اقتصاد غیررسـمی وادار 
می سـازد فقـر اسـت و درآمدهـای پاییـن چنیـن مشـاغلی دور باطـل فقـر را ایجاد 

می کنـد )ضیائـی بیگدلـی، 1383: 47(.
     نظریه پـردازان نوسـازی، مهاجـرت را یکـی از عوامـل رشـد اقتصـادی قلمـداد 
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می کننـد؛ البتـه پیداسـت که ایـن عقیده از آنجا ناشـی می شـود که اینان از توسـعه، 
رشـد اقتصـادی را در نظـر دارند )پاپلی یزدی و ابراهیمـی، 1386: 151( بنت اظهار 
مـی دارد کـه شـهر بـرای مهاجـران روسـتایی چـون نازبالـش اسـت؛ زیـرا آرامش 
خـود را در آن بـاز می یابنـد )مجتهـدی، 1377: 18(. بنـا بر دیـدگاه کارکردگرایان، 
مهاجـرت ناشـی از عـدم تعـادل اقتصادی و اجتماعـی موجود میان مناطق اسـت و 
هرگونـه تغییـر در جامعـه در جهت ایجـاد هماهنگی و تعادل اسـت )تقوی، 1371: 

 .)55
     نظریـۀ جـذب و دفـع راونشـتین نیـز عوامـل نامسـاعد اقتصـادی، اجتماعـی و 
... را باعـث دوری مـردم از محـل سـکونت و مهاجـرت بـه شـرایط بهتـر می دانـد 
)پاپلـی یـزدی و ابراهیمـی، 1386: 157(. بر اسـاس مدل دو بخشـی لویـس، انتقال 
نیروی کار و رشـد اشـتغال در بخش نوین شـهری توسـط سـرمایه گذاران، حاصل 
از سـود بخـش نویـن اسـت )نراقـی، 1370: 166(. بـر اسـاس نظریـۀ مهاجرتـی 
مایـکل تـودارو، کشـورهای جهـان سـوم با پدیـدۀ بیکاری رو به رشـد در شـهرها 
مواجـه هسـتند و ایـن در حالـی اسـت کـه زمینۀ اشـتغال مهیا نیسـت تـا مهاجر به 
محـض ورود، جـذب آن شـود. بـا وجـود تفـاوت درآمـد بیـن شـهر و روسـتا نیز 
احتمـال بیـکاری یـا کـم کاری و ورود بـه بخش غیررسـمی وجـود دارد )تـودارو، 
1370: 68(. نگـرش لیبرالیسـتی بـه برنامـه و برنامه ریـزی به تبدیـل دولت محدود 
منتـج گردید )محمد شـوهانی و نادر شـوهانی، 1392: 62(. کاهـش و نزول کار در 
بخش رسـمی و گسـترش بخش غیررسـمی در بسیاری از کشـورها از کارکردهای 

آزادسـازی اسـت )پاتر، 1384: 54(.

تعریف مشاغل غیررسمی
شـغل غیررسـمی، آن اسـت کـه هـر کـس در هـر وضعیتـی بـا سـرمایه ای انـدك 
و کاالیـی کـه مشـتری را جـذب کنـد یـا بـا انجـام خدماتـی سـاده به آن مشـغول 
می شـود. ایـن مشـاغل فاقـد پروانه انـد، حمایـت نمی شـوند و عمومـاً فاقـد مکان 
ثابـت هسـتند یـا مـکان مزاحـم و غیرمناسـبی دارنـد. به علـت تنـوع و چندبعدی 
بـودن مشـاغل کاذب از نظـر میـزان درآمـد، نـوع شـغل، بهـره وری کار و شـکل 
حقوقـی آن، دسـت اندرکاران و متفکـران اجتماعـی به تعریف کامل آن نرسـیده اند. 
عـده ای فصلـی بـودن و بی ثباتـی شـغلی، گـروه دیگر رسـمی بـودن یا غیررسـمی 
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بودن و عده ای دیگر میزان کمی سـرمایه در گردش را اسـاس مشـاغل غیررسـمی 
قلمـداد می کننـد )صرافـی، 1372: 128(. 

     کارگـران مسـتقل، کارفرمایـان و اعضـای تعاونی هـای تولیـدی اگر مؤسسـاتی 
کـه در آنهـا اشـتغال دارنـد غیررسـمی باشـند؛ همچنین کلیـۀ کارگـران خانوادگی، 
غیررسـمی  شغلشـان  دستفروشـان،  و  خانگـی  کارگـران  معیشـتی،  کشـاورزان 
اسـت. اشـکال متنـوع کار در خیابان هـا هماننـد واکـس زدن کفش، سیگارفروشـی، 
میوه فروشـی، تکدی گری و ... نیز از جمله مهمترین مشـاغل غیررسـمی محسـوب 

می شـوند.
جدول شمارۀ )1(. مقایسه اي بارز بین مشاغل رسمي و غیررسمي

)هارت، 1973: 66-70(

روش شناسي تحقیق
تحقیق حاضر از نوع کاربردي و توسـعه اي و روش بررسـي آن، توصیفي- تحلیلي 
می باشـد. مطالعـه آن نیـز مبتنـي بـر عملیـات میدانـي )مشـاهدۀ مسـتقیم، تکمیـل 
پرسشـنامه هاي مختلـف( و بهره گیري از اسـناد و مـدارك موجود اسـت. به منظور 

مشاغل غیررسميمشاغل رسمي

کوچک مقیاس اند.بزرگ مقیاس اند.

سنتي هستند.مدرن و جدیدند.

نیـاز  انبـوه  سـرمایۀ  بـه  و  بـوده  سـرمایه بر 
دارنـد.

کاربر هستند.

از فناوري بومي استفاده مي کنند.داراي فناوري وارداتي هستند.

ورود به آن آسان است.ورود به آنها مشکل است.

مثـال  )بـراي  رسـمي  مهارت هـاي  بـه  نیـاز 
دارنـد. رسـمي(  تحصیـات 

نیازمند مهارت هاي غیررسمي اند.

بیشـتر کارگـران تحت حمایت قانون هسـتند 
و بـه وسـیلۀ قانـون کار یـا پوشـش تأمیـن 

اجتماعـي حمایـت مي شـوند.

تعـداد کمـي از کارگـران ایـن بخـش تحـت 
حمایـت قانـون کار یـا تحـت پوشـش تأمین 

اجتماعـي قـرار دارند.
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تعیین حجم نمونه از روش کوکران اسـتفاده. جامعۀ آماري نیز شـامل کلیۀ شـاغان 
در بخـش غیررسـمي شـهر ایـام و حجـم نمونـه 383 نفـر اسـت. افـراد نمونه به 
روش نمونه گیـري تصادفي خوشـه اي از بین انبوه کارگران، دستفروشـان خشـکبار 
و میـوه و ... انتخـاب شـدند کـه در حـول و حـوش خیابـان طالقانـی، چهـارراه 
سـعدی و خیابان هـای اطـراف دیـده می شـوند؛ در خیابـان اداره راه )عبدالهی پـور( 
بسـاط اشـیاء قدیمی، اشـیاء دسـت دوم و لوازم سـاده و سـنتی منزل، در محدودۀ 
میـدان امـام خمینـی تا میدان 22 بهمن انواع دسـتفروش ها، فروشـندگان خشـکبار، 
سیگارفروشـان، متکدیـان و فروشـندگان واکـس و در محـدودۀ میادیـن سـعدی و 
مادر و میاد، بسـاط کارگران سـادۀ سـاختمانی دیده می شـود. تعمیرکاران اتومبیل، 
فروشـندگان لـوازم کهنـۀ ماشـین، جوشـکاری ها، تعویـض روغنی هـا و ... نیـز در 
خیابـان رسـالت، بلـوار جنوبـی امـام خمینی و بلوار شـهید بهشـتی هسـتند؛ لذا از 
بیـن خوشـه هایی کـه ایـن مشـاغل در آنهـا متمرکـز شـده اند، اطاعـات بـه روش 

تصادفـی جمع آوری شـد. 
     در ایـن پژوهـش بـراي افزایـش روایـي پرسشـنامه، از روش و تکنیـک روایـي 
محتوایـي و صـوري اسـتفاده گردیـد. براي تعییـن پایایـي آن تعداد 50 پرسشـنامه 
 SPSS تکمیـل شـد. پـس از تکمیـل پرسشـنامه و وارد کـردن آنهـا در نرم افـزار
ضریـب آلفـاي کرونبـاخ براي آنهـا تعییـن گردید. تحلیـل داده هاي پرسشـنامه هم 
از روش هـاي آمـاري، نظیـر آماره هـاي توصیفي و اسـتنباطي، آزمون خـي دو ) ( و 

تحلیـل واریانـس بـا اسـتفاده از نرم افـزار SPSS انجام شـد. 

فرضیه های تحقیق
بیـن مهاجـرت  )روسـتا- شـهر( بـه شـهر ایـام و شـکل گیری مشـاغل - 

دارد.  ارتبـاط مسـتقیمي وجـود  غیررسـمي شـهري 
بین اسکان غیررسمی و مشاغل غیررسمی ارتباط وجود دارد.- 

محدودۀ مورد مطالعه
اسـتان ایـام با مسـاحت 20150 کیلومتـر مربع یکی از اسـتانهای مـرزی در غرب 

کشـور اسـت که بیـش از 425 کیلومتر مرز مشـترك با کشـور عـراق دارد.
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 شکل شمارۀ )1(. تراكم جمعیتي استان ایالم به تفکیك بخش 

     جمعیت اسـتان ایام بر اسـاس آخرین سرشـماری مرکز آمار ایران، معادل580 
هـزار و 158 نفـر اسـت کـه از لحـاظ فراوانـی جمعیـت، بیسـت و هفتمین اسـتان 
کشـور محسـوب می شـود. از ایـن تعـداد 395 هـزار و 263 نفر در نقاط شـهری و 
184 هـزار و 895 نفر در نقاط روسـتایی سـاکن هسـتند )مرکز آمار ایـران، 1385(.
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جدول شمارۀ )2(. توزیع جمعیت در مناطق شهری و روستایی شهرستان و استان ایالم 
)مركز آمار ایران، 1395(

     اسـتان ایـام در مقایسـه بـا سـایر اسـتانهای کشـور از نظـر میزان شهرنشـینی، 
بیسـت و هفتمیـن؛ از نظر روستانشـینی، بیسـت و هفتمین؛ از نظـر تراکم جمعیت، 
بیسـت و سـومین؛ از نظـر بعـد خانـوار، دومیـن؛ از نظـر میزان اشـتغال، بیسـت و 
هشـتمین؛ از حیـث بیـکاری، بیسـتمین؛ از لحـاظ تعـداد کارکنان دولت، بیسـت و 
هشـتمین؛ از نظر شـاغلین بخش خصوصی، بیسـت و هشـتمین و از نظر شـاغلین 

بخـش تعاونی نیز بیسـت و هشـتمین اسـتان اسـت.
     جمعیـت ده سـاله و باالتـر اسـتان ایـام در سـال 1395، برابـر بـا 460 هـزار و 
934 نفـر بـوده اسـت کـه از این تعـداد 166 هـزار و 346 نفـر )8/36 درصد( فعال 
بوده انـد. در میـان شهرسـتان های اسـتان ایام بیشـترین میزان شهرنشـینی متعلق به 

شهرسـتان ایـام می باشـد که مرکز اسـتان اسـت.

جدول شمارۀ )3(. تغییرات جمعیت شهرهای استان ایالم به تفکیك شهرستان
 و جمعیت بازسازی شده در سالهای 1375 تا 1395

    در سـال 1375 بیـش از 40 درصـد از جمعیـت در گـروه سـنی 0 تـا 14 سـال 
قـرار داشـتند کـه ایـن حالـت در تسـت ورتهایـم نشـان از حالت جوانـی جمعیت 
اسـت. در سـالهای 1380 و 1390 جمعیـت جـوان بـه کمتـر از 30 درصـد کاهش 

شهرستان
سال 1395

درصد شهرنشینیروستاییشهری

18489568/1 نفر395263 نفرکل
3528385/0 نفر199861 نفرایام

شهربخششهرستان
حجم نرخ رشدجمعیت

افزایش 
دوره 137513851390139585-137590-138595-1390

ایام
54655669577558310/370/370/19366چوارچوار

1246931603551722131940302/551/442/4169337ایاممرکزی
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یافـت؛ در حالـی کـه هنـوز درصـد سـالمندان در جمعیـت افزایـش نیافتـه اسـت. 
ایـن وضعیـت کـه در مفهوم جمعیت شـناختی بـه عنوان پنجـرۀ جمعیتـی از آن یاد 
می شـود، فرصتـی اسـت کـه تحـوالت سـاختار سـنی جمعیـت را در اختیار رشـد 
و توسـعۀ اقتصـادی قـرار می دهـد؛ در واقـع در ایـن وضعیـت، درصـد جمعیـت 
میانسـال )15 تـا 64 سـاله( کـه پتانسـیل فعالیـت اقتصادی اسـت در سـطح باالیی 
قـرار دارد و در حـدود 70 درصـد جمعیـت را تشـکیل می دهد؛ البتـه این وضعیت 
صرفـاً یـک پتانسـیل اسـت و بالفعـل شـدن آن بـه سیاسـت گذاری و بهره گیری از 
تـوان اقتصادی جمعیت میانسـال نیـاز دارد؛ همچنین وضعیت مذکـور پدیدۀ غالب 
در همۀ شهرسـتان های اسـتان اسـت و تفاوت ناچیزی بین شهرسـتان ها در درصد 

گروه های سـنی بزرگسـال وجـود دارد.

اشتغال و بازار كار شهری در ایالم 
یکـی از پیامدهـای عمـدۀ شهرنشـینی، افزایـش بی رویـۀ نیـروی کار در دو بخـش 
رسـمی و غیررسـمی اقتصاد شـهری اسـت. در کشـور ایران میزان بیکاری شـهری، 
نسـبت بـه بیـکاری روسـتایی؛ بخصـوص بیـن گروه سـنی 20 تا 30 سـاله بیشـتر 
بـوده اسـت؛ بـه طـوری کـه از کل جمعیت 68 هـزار و 922 نفری )گروه سـنی 20 
تـا 30 سـاله فعـال در ایـام( نزدیـک بـه 30 هـزار نفر )بیـش از 45 درصـد( بیکار 

بوده انـد )سـالنامۀ آماری اسـتان ایـام، 1386: 115(. 
     از جملـه مشـکات عمـدۀ شـهری، فقـدان فرصت هـای شـغلی بـا درآمـد 
کافـی بـرای اکثریـت جمعیـت اسـت. در یـک عرصۀ شـهری، بیشـتر مشـاغل در 
بخـش خدمـات و صنعت متمرکز شـده اند. جدول شـمارۀ )4( تحوالت چشـمگیر 

اشـتغال را در بخـش خدمـات از سـال 1385 تـا 1395 نشـان می دهـد.

جدول شمارۀ )4(. وضعیت اشتغال در بخش های اقتصادی استان ایام از سال 1385-1395

مأخذ: )مرکز آمار ایران، 1375، 1385، 1395(

منطقه
13851395

خدماتصنعتکشاورزیخدماتصنعتکشاورز

40194124/527/248/3ایام
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     همانطوری که در جدول شـمارۀ )4( مشـاهده شـد، طی دو دهه میزان اشـتغال 
بخـش خدمـات و صنعـت از 60 درصـد کل بـه 70 درصـد افزایـش یافتـه اسـت. 
بـا توجـه بـه اینکـه در کشـور ایـران هنـوز هم دولـت کارفرمـای عمده محسـوب 
می شـود و بـه دلیـل مشـکات متعدد سـاختاری و عـدم ظرفیت سـازی بخش های 
متنـوع اقتصـادی و تقاضـای فراوان نیـروی کار، جـذب در بخش های رسـمی این 
کارفرما مشـکل بوده اسـت؛ لذا بیشـتر نیري کار جذب اقتصاد غیررسـمی می شود.
در اسـتان ایام بیکاری از مسـائل عمده و مشـکات بزرگی اسـت که هر سـاله با 
توجـه بـه فزونی جمعیـت توجه ویـژه اي مي طلبد. بـا افزایش جمعیـت بخصوص 
در نقـاط شـهری و به ویـژه شـهر ایـام بـه دالیـل سیاسـی، اقتصـادی و اجتماعـی 
و بـه دلیـل تمرکـز ادارات و فعالیت هـای اقتصـادی و اجتماعـی در ایـن شـهر 
هـر سـاله بـر تعـداد افـراد جویـای کار کـه نیازمنـد فرصت هـای شـغلی جدیـدی 
جهـت اشـتغال سـالم می باشـند افـزوده می شـود و در صـورت عـدم برنامه ریـزی 
و سـرمایه گذاری های بـزرگ جهت اشـتغال سـالم جمعیـت شـهری و جویای کار 
در شـهر ایـام، شـاهد گسـترش طبیعـی مشـاغل غیررسـمی و بی قاعـده در شـهر 

بود. خواهیـم 
     مقایسـۀ آمـاری نـرخ بیـکاری در اسـتان ایـام بیانگـر ایـن نکته اسـت که قدر 
مطلـق جمعیـت بیکار اسـتان افزایش داشـته و نسـبت به سرشـماری های گوناگون 

تغییـرات قابـل توجهی بـه خود دیده اسـت.
    هرچند بر اسـاس تعریفی که برای فرد شـاغل در نظر گرفته شـده، نرخ بیکاری 
در طـی سرشـماری ها نوسـاناتی داشـته اسـت؛ امـا بـا توجه بـه افزایـش جمعیت 
بیـکار در اسـتان ایام، توجـه عمیق تر به تحـوالت اقتصادی امری ضروری اسـت.

جدول شمارۀ )5(. وضعیت جمعیت شاغل و بیکار استان از سال 1375 تا 1395

مأخذ: )مرکز آمار ایران: 1375، 1385، 1395(

جمعیت بیکارجمعیت شاغلجمعیت فعالسال

137548350390229326

1385735205274520775
139516634614810319243
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     همانطـور کـه مشـاهده شـد، 9326 نفـر در سـال 1375 بیـکار بوده انـد کـه این 
تعـداد در سـال 1395 بـه 19243 نفر رسـیده و دو برابر شـده اسـت. 

     ذکـر ایـن نکتـه ضـروری اسـت کـه شـهر ایام بـه عنوان مرکز اسـتان، شـاهد 
خیـل بیـکاران و افـراد جویای کار اسـت و این امر بـه ذهنیت هـای فریبنده، وجود 
جاذبه هـای مختلـف در شـهر ایـام نسـبت به سـایر نقـاط محـروم اسـتان و ... بر 

می گـردد.

جابجایی های درون استانی جمعیت )مهاجرت و جابجایی نیروی كار(
طی سـال های 1385 تا 1390 تعداد مهاجران درون اسـتانی در اسـتان ایام 23593 
نفـر بـوده اسـت. در ایـن دوره، 17618 نفـر به نقاط شـهری اسـتان )از شـهر دیگر 
بـه شـهر ایـام و از روسـتا بـه شـهر( و 5975 نفر به روسـتا )از شـهر به روسـتا و 
از روسـتایی بـه روسـتای دیگر( مهاجـرت کرده اند. در دورۀ زمانـی 1390 تا 1395 
نیـز تعـداد مهاجران درون اسـتانی بـا اندکی کاهش به 17238 نفر رسـیده اسـت که 
بخـش اصلـی این مهاجـران را افراد 20 تا 30 سـاله )جوانان( تشـکیل می دهند. در 
ایـن دورۀ زمانـی از حجـم مهاجران درون اسـتانی )در همۀ سـنین( نسـبت به دورۀ 
زمانـی 1385 تـا 1390 کاسـته شـده اسـت. این کاهـش به ویژه در مورد مـردان 20 

تا 24 سـاله شدت بیشـتری دارد.

جدول شمارۀ )6(. مهاجران واردشده به شهرستان ها در دورۀ زمانی 1385 تا 1390 
بر حسب علت مهاجرت و به تفکیك جنس

مأخذ: )مرکز آمار ایران، 1385-1390(

     

جنس و شهرستان
جستجوي جمعسن

کار
جستجوي 

کار بهتر
انتقال 
پایان تحصیلشغلي

تحصیل
خدمت 
وظیفه

دستیابي 
به مسکن 
مناسب تر

پیروي
 از خانوار

ایام

مرد
1873885040911494908361153210637459 و زن

100687503641029237623315328592351مرد

2045108-8670100451202532128زن
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همانگونـه کـه ذکر شـد در دورۀ زمانـی 1385 تا 1390 در مجمـوع 23593 نفر در 
داخـل اسـتان مهاجـرت کرده انـد. از ایـن تعـداد، مقصـِد 17618 نفر نقاط شـهری 
و مقصـِد 5975 نفـر نقاط روسـتایی؛ همچنین محل سـکونت قبلِی )مبـدأ( 17106 
نفـر، نقـاط شـهری و محـل سـکونِت 6487 نفر، نقـاط روسـتایی بوده اسـت. این 
رقـم در دورۀ زمانـی 1385-1375، 9329 نفـر بـوده اسـت. از 23593 نفـر مهاجر 
درون اسـتانی، مقصـِد بیـش از 10 هـزار نفـر )6/44 درصـد( شهرسـتان ایـام 
بـوده؛ یعنـی بـه نسـبت سـایر شهرسـتان ها بیشـتِر مهاجرت ها بـه شهرسـتان ایام 
)مقصـد( صـورت گرفتـه اسـت. 43 درصـد از مهاجران درون اسـتانی واردشـده به 
شـهرهای اسـتان، از »شـهرهای سـایر شهرسـتان ها«، 25 درصد از »آبادی های همان 
شهرسـتان«، 29 درصـد از »شـهرهای همـان شهرسـتان« و 3 درصـد از »آبادی های 
سـایر شهرسـتان ها« مهاجـرت کرده انـد. در ایـن دوره 2/38 درصـد از مهاجـران 

واردشـده بـه شـهر ایام از روسـتا به شـهر مهاجـرت کـرده بودند. 

جدول شمارۀ )7(. مهاجران واردشده درون استانی برحسب اقامت قبلي
در سال های 1385-1390 

مأخذ: )مرکز آمار ایران: 1385-1390(

شیروان و دهلراندره شهرایامجمع کل
ایوانآبدانانمهرانملکشاهیچرداول

مع
ج

شهرستان
 محل 

سرشماری

68953877438837286135170549603شهر

58021694866550118281107351971آبادی

سایر 
شهرستان ها

102114499114014687511191060648526شهر

685443304946968733آبادی
2359310513247429042265344140515552133جمع
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جدول شمارۀ )8(. رابطۀ مهاجرتی شهرستان های استان ایالم با سایر استان های كشور، 
1375 تا 1385 و 1390 تا 1395

مأخذ: )مرکز آمار ایران: 1390-1395(

توزیع جغرافیایي فعالیت ها و شاغالن غیررسمی در شهر ایالم
پراکندگـی مکانـی مشـاغل غیررسـمی و درجـۀ تراکـم و نـوع و علل آن در سـطح 
هـر شـهر مقولـه ای اسـت کـه بایـد مـورد بررسـی دقیـق قـرار گیـرد. پراگندگـی 
مکانـی مشـاغل در داخـل یک شـهر را عواملـی از قبیـل موقعیت هـای جغرافیایی، 
ویژگی هـای اقتصـادی و نـوع تفکرات و فرهنگ مـردم، تمرکز و تراکـم کاربری ها 
و مرکزیـت شـهر تعییـن می کند )برای مطالعۀ پراکندگی مکانی مشـاغل غیررسـمی 
در شـهر ایـام رجـوع کنیـد به مبحـث »روش شناسـی تحقیـق« که پیـش از این به 

آن پرداخته شـد(. 
     بـر اسـاس نمونه هـای استخراج شـده، بخـش توزیع 75 درصد، بخـش فرآوری 
10 درصـد، بخـش خدمـت 10 درصـد و بخش مشـاغل پسـت 5 درصـد را از کل 

نیـروي کار بـه خود اختصاص داده اسـت.

نمودار شمارۀ )1(. بخش هاي چهارگانۀ شاغل غیررسمي در شهر ایالم

شهرستان 
سال 1390 تا 1395

خالصخارج شدهواردشده

16024130223002ایام
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حدود سنی
در نمونه هـای اخذشـده از صاحبـان مشـاغل غیررسمی شـهر ایـام، از کـودکان 8 
سـاله تـا پیرمـردان نزدیـک به 80 سـاله وجـود دارد. در ایـن میان، کـودکان 0 تا20 
سـاله، 20 درصد؛ گروه سـنی 20 تا40 سـاله، 45 درصد و گروه سـنی بیشـتر از 40 
سـال، 35 درصـد را بـه خـود اختصـاص داده اند. بر این اسـاس مشـاهده مي شـود 
کـه بیـش از 65 درصـد نیـروي کار شـاغل در این بخش افرادي با سـن کمتر از 40 

سـال هسـتند که نیازمنـد توجه جدي می باشـند.

نمودار شمارۀ )2(. توزیع سنی مشاغل غیررسمی شهر ایالم

جنسیت
آمارهـای ما از وضعیت جنسـیت در مشـاغل غیررسـمی نشـان می دهد کـه در بین 
توزیع و پراکندگی مشـاغل غیررسـمی در شـهر ایام، 80 درصد مرد و 20 درصد 
زن هسـتند. زنـان نیز بیشـتر در مشـاغل مرتبط با زنـان مانند فروش لوازم آرایشـی 

و بهداشـتی، پرده فروشـی، فروش پوشـاك زنانه و ... مشـغول فعالیت می باشـند.
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نمودارشمارۀ  )3(. توزیع جنسي مشاغل غیررسمي شهر ایالم

میزان سواد
بیشـتر صاحبـان ایـن مشـاغل در ایـام، افـراد زیـر دیپلـم و فاقـد مهارت هسـتند. 
همانطـور کـه در جـدول شـمارۀ )9( مشـاهده می شـود 65 درصد شـاغان در این 
بخـش، زیردیپلـم هسـتند و 35 درصـد آنهـا تحصیات دیپلـم و باالتـر دارند. این 
مسـئله اهمیـت عـدم مهـارت را در بیـن شـاغان پررنگ تـر می کنـد و مسـئولیت 
دسـتگاه های آمـوزش فنـی و حرفـه ای را در جهت آمـوزش مهارت بـه این نیروها 

می نماید. بیشـتر 

جدول شمارۀ )9(. وضعیت سواد صاحبان مشاغل غیررسمی در شهر ایالم

  
مسکن

بـر اسـاس نمونه هـای اخذشـده، 45 درصد از شـاغان بخش غیررسـمی در شـهر 
ایام، مسـکن اسـتجاری داشـته و 55 درصد یا در خانۀ پدری یا در ملک شـخصی 

بوده اند.

         میزان سواد
سایردیپلم و باالترسیکلبیسواد متغیر

4025350نیروی انسانی
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محل تولد )مهاجرت روستا- شهري(
6/34 درصـد از شـاغان بخـش غیررسـمي از سـایر شهرسـتان ها و نقـاط دیگر به 
شـهر ایـام مهاجـرت کرده انـد. مطالعۀ مبـدأ مهاجران نشـان مي دهد کـه مهاجرت 
بـه ایام بیشـتر به صـورت درون منطقه اي اسـت و مبدأ حرکت بیـش از 90 درصد 

مهاجـران از داخل اسـتان بوده اسـت )جدول شـمارۀ 10(.

جدول شمارۀ )10(. توزیع فراواني محل تولد افراد شاغل در بخش غیررسمي شهر ایالم

     محـل تولـد بیـش از 50 درصـد از شـاغان در بخـش غیررسـمی شـهر ایـام، 
روسـتا بوده اسـت. این مسـئله، اهمیت مقولۀ مهاجرت در گسـترش این مشاغل را 
در شـهر ایـام مهـم قلمـداد مي کند؛ لـذا در جهـت جلوگیری از گسـترش بی رویۀ 
آن نیازمنـد توجـه ویـژه و ایجـاد اشـتغال و تحـرك و پویایی در محل تولـد )مبدأ: 

روسـتا( هسـتیم تا از مهاجـرت این طبقـه از افراد جلوگیری شـود.

وضعیت تأهل
 بـر اسـاس اطاعـات کسب شـده، 68 درصـد شـاغان بخـش غیررسـمی، متأهل 
و 32 درصـد آنـان، مجـرد هسـتند و در سـنین متفـاوت بـه ایـن مشـاغل مبـادرت 

ورزیده انـد.

درآمد شاغالن بخش غیررسمي
از مشـخصات بـارز فعالیت هـاي بخش غیررسـمي، پایین بودن میزان درآمد اسـت. 
میـزان درآمـد ماهیانه توسـط پاسـخگویان بـه این ترتیـب اعام شـد: 3/15 درصد 
)60 نفـر( از آنهـا 500 هـزار تومـان و کمتـر، 7/9 درصـد )38 نفـر( 5000 تـا 800 

درصدفراوانيمحل تولد

23560/2شهرستان ایام

13534/6سایر شهرستان هاي استان

205/1سایر نقاط

390100جمع
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هـزار تومـان، 7/30 درصـد )120 نفر( 800 تا 2/1 میلیون تومـان، 4/17 درصد )68 
نفـر( 2/1 تـا 6/1 میلیـون تومـان، 7/18 درصـد )73 نفـر( 6/1 میلیون تـا 2 میلیون 
تومـان و 9/7 درصـد )31 نفـر( از آنهـا در ماه 2 میلیون تا 5/2 میلیـون تومان درآمد 
داشـتند؛ همانطـور کـه مشـاهده شـد درآمـد اکثـر پاسـخگویان در ماه بیـن 800 تا 

2/1 میلیون تومان اسـت.

علل گسترش مشاغل غیررسمی در شهر ایالم
همانطـوری کـه ذکر شـد موقعیـت جغرافیایـی هر منطقه اعـم از موقعیـت ریاضی 
و نسـبی و قرارگیـری در حاشـیه یـا مرکـز، وضعیت ناهمـواری و ارتفاع از سـطح 
دریـا، محـاط شـدن در خشـکی و ... تأثیـر فراوانـی در چگونگـی فعالیت هـای 
اقتصـادی دارد. بـا ایـن اوصـاف، ویژگی هـای طبیعـی و انسـانی منحصـر بـه فـرد 
اسـتان ایـام چـون: قرارگیری در حاشـیۀ کشـور، وضعیـت توپوگرافـی و طبیعت 
ناهمـوار و خشـن از حیـث ارتباطـات؛ همچنیـن فزونـی جمعیـت ناشـی از رشـد 
طبیعـی و مهاجـرت از روسـتاها، بیسـوادی توده هـای عظیمـی از جمعیـت، عـدم 
مهـارت انبـوه متقاضیان، عـدم وجود سـرمایه گذاری های کان و اشـتغالزای بخش 
خصوصـی در اسـتان، عـدم سـرمایه گذاری های مولـد و پایدار شـرکت هایی دولتی 
که در سـایر اسـتانها فعال هسـتند، مشـکات فراوان سـاختاری برای بخش صنعت 
اسـتان کـه فعالیت هـای مربوط به ایـن بخش اغلب راکـد و غیرفعال هسـتند، عدم 
وجـود قطب هـای بـزرگ و متوسـط صنعتـی در محدودۀ ایام، کشـاورزی سـنتی 
و معیشـتی بـا خشکسـالی های پـی در پـی سـالهای اخیـر، ظرفیـت محـدود برای 
اشـتغال در دوایـر دولتـی به دلیل کوچکی اسـتان و ... باعث شـده اسـت که بخش 
سـالم و مولـد ضعیـف باشـد و خیل جمعیـت جوان جویـای کار جهـت نجات از 
فقـر و بیـکاری به بخـش غیررسـمی روی آورند. در شـهر ایام بر طبـق یافته هاي 
تحقیـق، از مجمـوع 390 پاسـخگو 56 درصـد )220 نفر(، امکان اشـتغال در بخش 
رسـمي و 83 درصـد )323 نفـر(، تخصـص نداشـته اند؛ همچنیـن از ایـن 390 نفر، 
45 درصـد )176 نفـر( فاقـد سـرمایۀ کافـي بـرای سـرمایه گذاري در کار رسـمي 

بوده انـد تـا در آن مشـغول بـه کار شـوند )جدول شـمارۀ 11(.

تحلیل نقش مهاجرت )روستا- شهر( در شکل گیری ...
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جدول شمارۀ )11(. توزیع فراواني دالیل اشتغال افراد شاغل در بخش غیررسمي شهر ایالم

جنبه های مفید و غیرمفید مشاغل غیررسمی شهر ایالم
ایـن مشـاغل تـا حّد زیـادی از انبـوه بیـکاران می کاهد و بـرای آنهایی کـه راهی به 
کشـاورزی ندارنـد و صنعـت، خدمات دولتی، شـرکت ها و مؤسسـات پذیرای آنها 
نیسـت، نوعـی کار و اشـتغال فراهـم می کنـد و تعداد زیـادی از افـراد و خانواده ها 
را از بیـکاری، گرسـنگی، از هم پاشـیدگی و حتـی مـرگ و خودکشـی نجـات داده 
و می دهـد. در مـواردی نیـز ایـن مشـاغل نوعـی ارزان فروشـی و درواقع مبـارزه با 

است. گران فروشـی 
     در بسـیاری مواقـع، دستفروشـان تنهـا توزیع کننـدۀ اجنـاس کمیـاب و ضروری 
مـردم هسـتند. بسـیاری از کارمنـدان و کارگـران رسـمی بـرای جبـران هزینه هـای 
بـاالی زندگـی خـود بـه عنـوان شـغل کمکی دسـت بـه چنیـن کارهایـی می زنند. 
نداشـتن موانع و مقررات و آزاد بودن از شـرایط پیچیدۀ کار و اشـتغال رسـمی، راه 
فعالیـت در شـغل های غیررسـمی را بـاز گـذارده و بعضـی از این پیشـه ها به تولید 
خدمـات مفیـدی منجـر شـده اسـت. از جنبه هـای غیرمفیـد ایـن مشـاغل می توان 

مـوارد زیر را برشـمرد:
از اهمیت و ارزش کارهای مفید و مولد می کاهد؛. 1
در سـوق دادن جامعـه بـه مصـرف بیشـتر و خریدهـای کاذب نقـش زیادی . 2

دارد؛ 
باعـث ایجـاد سـد معبـر و ازدحـام می شـود  و مشـکات فراوانـی را برای . 3

شـهرداری در پـی دارد؛ 
شـیوع مفاسـد اخاقـی خانوادگی بـه صورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم اغلب . 4

از ایـن ناحیـه سرچشـمه می گیرد؛
 از ناحیـۀ هیـچ شـخص و نهـادی بر آنها نظارت مسـتمر صـورت نمی گیرد . 5

درصدکلفراوانيمتغیر

17639045نبود سرمایه

32339083داراي تخصص

22039056عدم امکان در بخش غیررسمی
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و کنتـرل نمی شـوند و عمومـاً قابل کنترل هم نیسـتند؛
آنهـا . 6 بـر  قاعـده ای  و  و ضابطـه  نمی باشـند  نظـر  مـّد  برنامه ریزی هـا  در   

حاکـم نیسـت کـه ایـن امـر خـود عامـل عمـده ای در داشـتن آزادی عمـل، 
آسـیب پذیری و آسـیب دهی بخـش غیررسـمی اسـت. گروه هـای ظریف و 

ضعیف تـر نیـز بـه صـورت مضاعـف از ایـن بخـش آسـیب می بیننـد.

تحلیل استنباطي داده ها
در ایـن بخـش نتایـج اسـتنباطي و تحلیـل آزمـون آورده مي شـود و رابطـۀ بیـن 
مهاجـرت و فعالیـت در بخـش اقتصـاد غیررسـمي تحلیل مي گردد کـه نتایج آن در 

جدول هـاي شـمارۀ )12( و )13( نشـان داده شـده می شـود.

جدول شمارۀ )12(. فراواني هاي مشاهده شده و مورد انتظار به تفکیك اشتغال و مهاجرت

جدول شمارۀ )13(. نتیجۀ حاصل از اجراي آزمون خي دو و وي كرامر براي 
تعیین معناداري رابطۀ بین مهاجرت و بخش غیررسمي

       یافته هـاي جدول هـاي شـمارۀ )12( و )13( نشـان مي دهـد کـه فراوانـي افراد 
مهاجـر شـاغل در بخـش غیررسـمي )197 نفـر( نسـبت بـه افـراد غیرمهاجر 103 

اشتغال
مهاجرت

کل
غیرمهاجرمهاجر

فعالیت در بخش 
غیررسمي

197103300فراواني مشاهده شده

20695301فراواني مورد انتظار

فعالیت در بخش 
غیررسمي با شغل دیگر

411960فراواني مشاهده شده

223961فراواني مورد انتظار

آماره
سطح معناداريوي کرامردرجۀ آزاديمجذور خي دو متغیر

مهاجرت و بخش 
11/0630/1750/000غیررسمي

تحلیل نقش مهاجرت )روستا- شهر( در شکل گیری ...
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نفـر باالتـر اسـت و مجـذور خـي دو محاسبه شـده )06/11= ( بـا درجـۀ آزادي 3 
در سـطح اطمینـان 99 درصـد معنـادار اسـت. براي بررسـي رابطۀ بیـن مهاجرت و 
فعالیـت در بخـش غیررسـمي از آزمـون وي کرامـر اسـتفاده شـد. بر اسـاس نتیجۀ 
حاصل شـده مقـدار ضریـب وي کرامـر )175/0( بیانگـر وجـود رابطـۀ معنـادار بین 

دو متغیـر مذکور اسـت.
      بنابرایـن فرضیـۀ »بیـن مهاجرت هاي شـهري و روسـتایی و تکویـن و پیدایش 
بخـش اقتصـاد غیررسـمي شـهري، ارتباط مسـتقیم وجـود دارد«، مـورد تأیید قرار 

مي گیـرد.
     بـراي بررسـي رابطـۀ بیـن اسـکان غیررسـمی و فعالیـت در بخـش غیررسـمي 
نیـز از آزمـون خي دو اسـتفاده شـده اسـت. نتایـج آزمون هـاي خـي دو و وي کرامر 
بـراي بررسـي رابطـۀ بیـن اسـکان غیررسـمي و اشـتغال در بخـش غیررسـمي در 

جدول هـاي شـمارۀ )14( و )15( ذکـر می شـود.

جدول شمارۀ )14(. فراواني هاي مشاهده شده و مورد انتظار به تفکیك اشتغال و محل سکونت

اشتغال
محل سکونت

کل
اسکان رسمياسکان غیررسمي

فراواني مشاهده شدهبخش غیررسمي
فراواني مورد انتظار

225165390

230158388

بخش غیررسمي به 
همراه شغل دیگر

فراواني مشاهده شده
فراواني مورد انتظار

392564

262147/0

کل
264190390

256179390/0
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جدول شمارۀ )15(. نتیجۀ حاصل از اجراي آزمون خي دو و وي كرامر براي تعیین معناداري 
رابطۀ بین اسکان غیررسمي و بخش اقتصاد غیررسمي

     یافته هـاي جدول هـاي شـمارۀ  )14( و )15( نشـان مي دهـد کـه فراوانـی افـراد 
شـاغل غیررسـمي در بخـش غیررسـمي )225 نفر( نسـبت بـه افراد دارای اسـکان 
رسـمي 165 نفـر باالتر اسـت و مجـذور خـي دو محاسبه شـده )26/10= ( با درجۀ 
آزادي 1 جهـت بررسـي تفـاوت بیـن فراواني هـاي مشاهده شـده بـراي شـاغان 
اسـکان غیررسـمي )225 مورد( و اسـکان رسـمي )165 مورد(، در سـطح اطمینان 
99 درصـد معنـادار اسـت. بـراي بررسـي رابطـۀ بین اسـکان غیررسـمي و فعالیت 
در بخـش غیررسـمي از آزمـون وي کرامر اسـتفاده شـد. بر اسـاس نتیجۀ به دسـت 
آمـده، مقـدار ضریـب وي کرامر )175/0( بیانگـر وجود رابطۀ معنـادار بین دو متغیر 

باالست.
     بنابراین فرضیۀ »محل سـکونت شـاغلین در بخش اقتصاد غیررسـمي شـهري، 
مناطق حاشیه نشـین شـهر اسـت«، تأیید می شـود. توزیع جغرافیایي محل سـکونت 

شـاغلین در بخش غیررسـمي اکثراً در مناطق حاشیه نشـین شـهر ایام اسـت.

)ANOVA تحلیل واریانس )آزمون
از ایـن آزمـون برای مقایسـۀ میـزان مهاجرت و اشـتغال بخش غیررسـمی در دورۀ 
آمـاری مـورد مطالعه اسـتفاده شـد که نتایـج آن در جدول شـمارۀ )16( ارائه شـده 
اسـت. ایـن نتایج نشـان می دهنـد که خطـای آزمون برای میـزان سـرمایۀ اجتماعی 
019/0 و بـرای امنیـت مرز برابر 024/0 اسـت که کمتر از سـطح معنـاداری )05/0( 
می باشـد؛ بنابرایـن بیـن مهاجـرت و اشـتغال بخـش غیررسـمی، ارتبـاط معناداری 

دارد. وجود 

آماره
سطح معناداريوي کرامردرجۀ آزاديمجذور خي دو متغیر

اسکان غیررسمي و 
10/2610/1750/000بخش غیررسمي

تحلیل نقش مهاجرت )روستا- شهر( در شکل گیری ...
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جدول شمارۀ )16(. نتایج آزمون ANOVA )تحلیل واریانس(

ضریب همبستگی تاو كندال
ضریـب همبسـتگی تـاو کنـدال بـرای سـنجش میـزان تناظـر یـا مطابقـت بیـن دو 
مجموعـه و ارزیابـی معنـاداری ایـن تناظـر بـه کار مـی رود. ضریـب تـاو کنـدال 
همـواره بیـن -1 و +1 در نوسـان اسـت. اگـر بیـن دو رتبه یـا دو مجموعـه توافق 
کامـل وجـود داشـته باشـد، مقدار ضریـب، +1 و اگر بیـن دو مجموعه عـدم توافق 
کامـل وجـود داشـته باشـد، مقدار ضریـب، -1 خواهد بـود؛ اما اگر رتبه هـا به طور 
کامـل از هـم مسـتقل باشـند و افزایـش یـا کاهـش در یکـی بـا افزایش یـا کاهش 
دیگـری مرتبـط نباشـد، مقـدار ضریـب به طور متوسـط برابـر با صفـر خواهد بود. 
نتایـج آزمـون ضریب همبسـتگی تـاو کندال در جدول شـمارۀ )17( نشـان می دهد 
که همبسـتگی تاو کندال بین میزان مهاجرت و اشـتغال بخش غیررسـمی در شـهر 
ایـام برابـر بـا 163/0 بـا خطای آزمون 003/0 اسـت کـه کمتر از سـطح معناداری 
)05/0( می باشـد؛ بنابرایـن، بیـن میـزان مهاجـرت و اشـتغال بخـش غیررسـمی، 
ارتبـاط معنـاداری وجـود دارد؛ بـه ایـن معنی کـه افزایش میزان شـاخص مهاجرت 
روسـتا – شـهر به شـهر ایام بـا افزایش اشـتغال بخش غیررسـمی محـدودۀ مورد 

مطالعـه همراه بوده اسـت.

جدول شمارۀ )17(. نتایج آزمون ضریب همبستگی تاو كندال

نتیجهسطح معناداریخطای آزمونآماره آزمون Fمتغیر

تأیید4/6890/0190/05مهاجرت

تأیید3/4890/0240/05اشتغال غیررسمی

سطح خطای آزمونمیزان همبستگیارتباط
نتیجهمعناداری

مهاجرت - مشاغل 
تأیید0/1630/0030/05غیررسمی
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 نتیجه گیري  
از اوایـل قـرن نوزدهـم بـه بعد، بـه دنبال انقـاب صنعتي، بـا تغییـرات بنیادیني که 
در زندگـي بشـر رخ داد، نـوع مهاجرت هـا نیـز شـکلي متفـاوت بـه خـود گرفت. 
در نتیجـۀ نیـاز کارخانه هـاي صنعتـي بـه نیـروي کار، مهاجـرت روسـتاییان بـه 
شـهرها بـا ابعـاد گسـترده پدیـدار شـد. این فراینـد در کشـورهاي در حال توسـعه 
در شـرایط متفـاوت و بـا کمـي تأخیـر رخ داده اسـت. تحوالت ناشـي از گـذار از 
سـنت بـه مدرنیتـه بـه دنبـال اجـراي برنامه هـاي نوسـازي بـا هدف صنعتي شـدن 
در کشـورهاي در حـال توسـعه و متعاقـب آن، ظهـور پدیـدۀ جهانـي شـدن بـه 
همـراه نقـش شـرکت هاي چندملیتـي و اقتصـاد سیاسـي حاکـم بـر کشـورهاي در 
حـال توسـعه، منجـر به رشـد و گسـترش سـریع شـهرها و پیدایش کانشـهرهاي 
عظیـم در کشـورهاي در حال توسـعه شـده اسـت. این امـر بروز دوگانگـي در بین 
مناطق شـهري و روسـتایي را در پی داشـته و موجب مهاجرت میلیون ها انسـان از 

روسـتاها به حاشـیۀ شـهرها شـده است.
     در باالتریـن سـطح نظـام طبقه بندي جمعیتي شـهرهاي اسـتان، شـهر ایام قرار 
دارد کـه بـه عنـوان مرکز اسـتان، رهبري اداري - سیاسـي اسـتان را بر عهـده دارد. 
ایـام بـه عنـوان مادرشـهر ناحیـه اي یک اسـتان مرزي و حاشـیه اي، شـهري جوان 
اسـت کـه از تاریـخ اجتماعـي و سیاسـي آن مدت زمـان زیـادي نمي گـذرد؛ با این 
وجـود در حـال حاضـر بـا 194 هـزار نفـر جمعیـت به تنهایـي بیـش از 50 درصد 
جمعیت شهرنشـین اسـتان را در خود متمرکز کرده اسـت. ایام اگرچه در مقایسـه 
با سـایر شـهرهاي اسـتان از جمعیـت قابل توجهي برخوردار اسـت؛ امـا در مقیاس 
ملـي و حتـي منطقـه اي، شـهري کوچـک و بسـیار کم جمعیت محسـوب مي شـود. 
ایـن شـهر از نظـر جمعیـت پنجاهمیـن شـهر ایـران اسـت؛ بـا ایـن حـال تمرکـز 
جمعیـت اسـتان در آن بیانگـر نقـش مسـلط و موقعیـت چشـمگیر آن در مقیـاس 
اسـتان اسـت؛ در حقیقت جمعیت شـهر ایام از سـایر شـهرهاي اسـتان به شـدت 
و سـرعت فاصلـه گرفتـه و بـه یـک موقعیـت کامـًا برتر در سـطح اسـتان دسـت 
یافتـه اسـت. تمرکز جمعیـت در ایام بـا تمرکز مجموعـه اي عظیم تـر از امکانات، 
خدمـات و فعالیت هـاي مختلف در این شـهر همراه شـده که در یـک رابطۀ نابرابر 
بـا سـایر طبقـات شـهري، تعـادل فضایي و هم وزنـي طبقاتـي نظام سـکونتگاه هاي 

شـهري را به شـدت بـر هم زده اسـت.

تحلیل نقش مهاجرت )روستا- شهر( در شکل گیری ...
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     یافته هـاي تحقیـق نشـان مي دهـد کـه فقـدان جـذب در بخـش رسـمی، عـدم 
سـرمایۀ کافـي و تحصیـات پاییـن سـبب افزایـش شـاغان در بخش غیررسـمي 
شـهر ایـام شـده و مهاجرت هـاي روسـتا- شـهري نقـش بسـزایي در گسـترش و 
ایجـاد ایـن بخـش از اقتصـاد داشـته اسـت. محل سـکونت اکثر شـاغان در بخش 
غیررسـمي شـهر ایـام مناطـق حاشیه نشـین و فقیرنشـین شـهر )هانیـوان، بانبـرز، 
سـبزی آباد، سـرطاف، پیـچ آشـوری، بانبـور و رزمندگان( می باشـد. عمدۀ شـاغان 
بخـش غیررسـمي در شـهر ایام، مـرد )80 درصـد( و متأهل )68 درصد( هسـتند. 
فعالیت هـاي بخـش غیررسـمي نیـز در ایـن شـهر تنـوع زیـادي دارد و عمده ترین 
کارگـری  و  درصـد(   8/15( میوه فروشـي  درصـد(،   5/16( پوشاك فروشـي  آنهـا 
سـاختماني )5/7 درصـد( اسـت. در مجمـوع، بخـش توزیـع 75 درصـد، بخـش 
فـرآوری 10 درصـد، بخـش خدمـت 10 درصـد و بخش مشـاغل پسـت 5 درصد 
از کل نیـروي کار شـاغل در بخـش غیررسـمی را بـه خـود اختصاص داده اسـت؛ 
همچنیـن مهمتریـن گونه هـاي مشـاغل غیررسـمي در ایـن شـهر عبارتنـد از: انواع 
فروشـندگي، ارائـۀ خدمـات خانگي )داخـل منزل(، ارائـۀ خدمات خانگـي )بیرون 
از منـزل(، ارائـۀ خدمـات علمـي، فرهنگي و هنـري، ارائۀ خدمـات مربوط به حمل 
و نقل و ارائۀ خدمات کشـاورزي اسـت. شـاغان بخش غیررسـمي در ایام اغلب 
تحصیـات ضعیفـی )65 درصـد زیـر دیپلـم و 35 درصد بـاالی دیپلم( داشـته اند. 
توزیـع جغرافیایـي فعالیت هاي بخش اقتصاد غیررسـمي در شـهر ایـام یکنواخت 
نیسـت. بیشـتر مشـاغل غیررسـمی در منطقـۀ یک شـهرداری ایام )بخـش مرکزی 
شـهر( اسـتقرار دارد؛ چنانکـه در خیابـان طالقانـی، چهـارراه سـعدی و خیابان های 
اطراف، تراکم کارگران و انبوه دستفروشـان میوه و خشـکبار، در خیابان راه بسـاط 
اشـیاء قدیمـی و دسـت دوم و لـوازم سـاده و سـنتی منـزل و در محـدودۀ میـدان 
امـام خمینـی تـا میـدان 22 بهمـن انـواع دسـتفروش ها، فروشـندگان خشـکبار، 
سیگارفروشـان، متکدیـان و فروشـندگان واکـس و ... دیـده می شـود. تعمیـرکاران 
اتومبیـل، فروشـندگان لـوازم کهنۀ ماشـین، جوشـکاری ها، تعویض روغنی هـا و ... 
نیـز در خیابـان رسـالت، بلـوار جنوبـی امام خمینی و بلوار شـهید بهشـتی هسـتند. 
در سـایر نقـاط شـهر ایام نیـز انواعی از مشـاغل غیررسـمی مکان گزینی شـده اند. 
بخـش عمدۀ شـاغان این بخش را مهاجران روسـتا- شـهري تشـکیل مي دهند که 

محـل سـکونت آنهـا عمدتاً مناطق حاشیه نشـین شـهر اسـت.
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گـروه مـردان در بخـش اقتصـاد غیررسـمي در ایام بـه مراتب بیشـتر از زنان تنوع 
شـغلي دارنـد. آنهـا اغلـب در مشـاغل مربوط بـه پوشـاك، میوه فروشـی، کارگری 
سـاختماني، سیگارفروشـي، جمـع آوري ضایعـات، تعمیر کفش، پارکبانـي اتومبیل، 
خدمات رسـاني بـا وانـت، مسافرکشـي، عینک فروشـي، سمسـاري، فـروش لـوازم 
زینتـي، تعمیـر اتومبیـل، پیک موتـوري و نگهبانـي مشـغول بـه کارنـد؛ در حالـي 
کـه زنـان بـه فعالیت هـای محـدودي نظیـر فـرآوري غـذا، نگهـداري از کـودك، 
آرایشـگري، سـفالگري، دوخـت کفـش در منزل، تدریـس، قالي بافـي، خیاطي و ... 

دارند. اشـتغال 
     توسـعه، امـری اسـت چندوجهـی کـه عامـل اصلـی و اساسـی وصـول بـه 
آن، انسـان و نیـروی خـاق اوسـت کـه بایـد آمـوزش، ارزشـمندی و رفـاه او را 
فراهم کرد. جهت حل مسـئلۀ مشـاغل غیررسـیمی دو نوع برخورد متصور اسـت: 
برخـورد مسـتقیم و برخـورد غیرمسـتقیم. برخورد مسـتقیم که به صـورت فیزیکی 
و موضعـی انجـام می شـود، راه حلـی سـطحی، گـذرا و روبنایی اسـت. در این نوع 
برخـورد، گویـی شـاخه ها قطـع شـده، ولـی ریشـه ها محفـوظ مانـده و در واقع به 
جـای علـت بـا معلـول مبارزه شـده اسـت؛ لـذا راه حلی چـون »جلوگیری از سـد 
معبـر« بـه صـورت مقطـی قابـل اجـرا اسـت و توصیـه نمی شـود. در جهـت حـل 

مسـئلۀ مـورد بررسـی، مـوارد زیـر مطرح می شـود:
1. بـا توجـه بـه اینکـه شـغل بـرای افـراد نـه فقـط منبـع درآمـد؛ بلکـه عنصـر 
اصلـی شـخصیت و هویـت اسـت، بایـد از طریـق برنامه ریزی مؤثـر و علمي و 
سـرمایه گذاری بـه زدودن بیـکاری و ایجـاد شـغل اقدام کرد و در صدد اشـتغال 

سـالم و مولـد بـرای جمعیت فعـال در اسـتان بود.
2. در جهـت جـذب سـرمایه گذاری شـرکت های دولتی، بخصـوص نفت و گاز 

در اسـتان باید تاش فـراوان کرد.
3. در جهـت زمینه سـازي و ایجـاد حداکثر امکانـات برای فعالیت هـای تولیدی 

و مولـد در اسـتان بایـد تاش کـرد تا فعالیت هـای غیرتولیـدی و نیمه تولیدی.
4. در کنـار برنامه هـای اشـتغال بایـد بـه تشـویق خوداشـتغالی نیـز پرداخت که 

خـود زمینـۀ تـازه ای را بـرای حل مشـکل بیـکاری فراهـم می کند.
5. بـا مسـئلۀ مهاجـرت باید به صورت ریشـه ای و معقول برخـورد کرد و چون 
اصـل مهاجـرت یـک پدیـدۀ طبیعی و انسـانی اسـت بایـد در تقلیل آن کوشـید 

تحلیل نقش مهاجرت )روستا- شهر( در شکل گیری ...
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نـه تعطیـل آن؛ بـه عـاوه بایـد تمهیداتـی اندیشـید کـه مهاجـرت از روسـتا به 
شـهر ایـام جـای خـود را بـه مهاجرت از روسـتا به روسـتا یا روسـتا به شـهر 

کوچـک دهد. 
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