
 

 

ان
ير

ي ا
اع

تم
اج

ل 
سائ

 م
سي

رر
ب

ن 
ستا

زم
و 

ز 
يی

 پا
م،

دو
ه 

ار
شم

م، 
ده

از
ه ي

ور
، د

99
11

ص 
 ،

91
7

-
91

1
 

 شناختی مشاغل غیر رسمی در مناطق محروم شهر کرمانشاهمطالعۀ جامعه

2بیتا حامد، 1وکیل احمدی  

 55/15/1911ذيرش: تاريخ پ  11/5/1911تاريخ دريافت: 

 چکیده

شناختی مشاغل غیر رسمی محالت محروم شهرر ررماششهاب به اب .سه       هدف پژوهش، بررسی جامعه

شفری .ز محالت محروم .شجهام شهدب و بهر.ی     4802بر.ی بررسی مشاغل غیر رسمی پیمایشی با شم شه 

شهاغل غیهر رسهمی    گیری و پیامدهای مثب  و منفی مشاغل غیر رسمی بها ععها م م  بررسی علل شکل

 0/08مصاحبه  بعمل .س   شتایج ششام ا.ا ارصهد مشهاغل غیهر رسهمی ار محهالت محهروم)  مه          

ارصد( شسهب  بهه بۀیه      5/64ارصد( و جعفرآباا   6/66ارصد( باغ .بریشم   4/24ار.ز   ارصد( ، ارب

عروشهی   محالت، زیاا ب اب .س   عر.و.شی مشاغل غیر رسمی رارگر سهاختماشی، مساعررشهی و اسه    

ههای عهرای، .جتمهاعی و .اتصهاای     بیشتر .ز بۀیه مشاغل ب اب .س   ععا م مشاغل غیر رسمی، ویژگی

متفاوتی .ز ععا م مشاغل رسمی ا.رشد و شابر.بری .جتماعی، ا می و مهههبی بهر شهکاف .اتصهاای ار     

اشگی زشام، محالت محروم منطبق شدب .س   پیامدهای مثب   عرای، خاش .اگی و .جتماعی( مشاغل خ

رارگر رشاورزی، رارگر سهااب، رهارگر سهاختماشی و مهاهر سهاختماشی شسهب  بهه مشهاغل  هایعاتی،          

 عروشی و ا.مد.ری بیشتر .س     اس 

عروشهی ار محله     ار.ز و اسه   بنابر.ی  مشاغل  ایعاتی ار محله  جعفرآبهاا، ا.مهد.ری ار محله  ارب    

-بر.ی شاغالم و محالت، شیازمند ت جهه سیاسه    های .جتماعی و .اتصاایشاطرآباا با ت جه به آسیب

گه.ر.م شرری ررماششاب .س   برآیند تحلیل رمّی و ریفی ششام ا.ا ره سرریز جمعیتی رهه ار محهالت   

.شد .ز .اتصاا غیر رسمی شهرر شرایه  .سهتفااب رهراب و بها خ ا.شهتزادی .ز اروم       محروم سکنی گزیدب

راب .س   بنابر.ی  .اتصاا غیر رسمی بار عمهدب تهأمی    های .اتصاای و .جتماعی تأمی  معیش  رآسیب

معیش  حد.الی .عر.ا محالت محروم ر. بر اوش گرعته و شتیج   نهی  سهاختار .اتصهاای، پیامهدهای     

 شاخ .سته .جتماعی و .اتصاای بر.ی عرا، خاش .اب و جامعه .س    

رماششهاب، مشهاغل غیهر    های .جتماعی، .اتصاا غیهر رسهمی، محهالت محهروم، ر    آسیب واژگان کلیدی:

  رسمی  

  

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــــ
 v. ahmadi@razi. ac. irشناسی، ا.ششگاب ر.زی، .یمیل:  .ستاایار گروب جامعه   1

 شناسی، پژوهشکدب ت سعه رادبدی، جراا ا.ششگاهی .ستام ررماششاب   .ستاایار گروب جامعه 4
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 مقدمه و بیان مسئله

ره ت جه به پیامدهای منفی .یه  بشهش    ت .م شگاهی اوگاشه ا.ش ، آشگاببه .اتصاا غیر رسمی می

باشد  .عز.یش مراجرت روستا به شرر، عر.ر .ز ا .شی  مادیات و     ( .ی  پدیدب ر. باید یک مسئله 

ی مثب  آم  .یجاا .شتزال، رهاهش عۀهر و     ( آم ر. یهک    شرری ا.شس ، .ز س ی ایگر پیامدها

زماشی ره .اتصاا رسمی شت .شد پاسشگ ی شیاز گستراب عر هه شیهروی رهار    اهد   حل جل ب میر.ب

یابد  تۀا ای مشاغل غیر رسمی .ز طرف جامعه شیز  باشد بشش غیر رسمی ار شررها .عز.یش می

.گر حجم طبۀه مت سط به پایی  و پایی  جامعه  ها شۀش مرمی ا.را؛ گیری و گسترش آم ار شکل

ادیل ارآمد رم .ی  طبۀات معم  ً شیازهای معیشتی خه ا ر. .ز طریهق .اتصهاا غیهر      زیاا باشد به

رنند بنابر.ی  عۀر .رثری  جمعی  شررها شیز ار گسهترش مشهاغل غیهر رسهمی      رسمی تأمی  می

 تأثیرگه.ر هستند  

ت .م به  نهد اسهته تۀسهیم     ر رسمی .شجام شدب .س  ر. میهایی ره اربارب .اتصاا غی پژوهش

ها با .ستفااب .ز رویکرا رالم .اتصاای و .اتصاا سنجی، حجهم .اتصهاا غیهر     پژوهشبرخی ررا؛ 

( ، عهر   1666بهری   ( ، خلعه  4888( ، .شهنایدر   4884.شد؛ ب .ف  گیری رراب رسمی ر. .شد.زب

( ، برخی 1605و مررباشی   ( ، .سفندیاری1601   منش جمال و ( ، .سفندیاری1608ماز.ر یزای  

.شهد؛  گیری و گسترش .اتصهاا غیهر رسهمی پرا.ختهه    مطادعات تجربی شیز به بررسی ع .مل شکل

( به تأثیر رشد جمعی ، ریسهک، شسهب  بیکهاری، شهرر برهرب باز.رههای مهادی،        1608باباحیدر  

( بار مادیاتی، ت رم و 1668خ .هی   ( ارآمد سر.شه و بار مادیاتی، بشتیاری و خ  1601.حمدی  

 .شد   حد.ال استمزاها .شارب رراب

خه .هی   .شهد؛ بشتیهاری و خه     مطادعات ارصد .شتزال غیر رسمی ر. بررسهی رهراب  برخی 

ارصهد   41ر.  1605تها   1666( سرم شاغالم ار بشهش غیهر رسهمی ار .یهر.م ار اورب     1668 

 65تها   68ر رسمی ار .یر.م ار باز.ر شهرری بهی    ( سرم .شتزال غی1620.شد  شایب  برآورا رراب

ط ر مت سط ار  به 1604( بشش غیر رسمی .یر.م ار سال 1602ارصد برآورا رراب .س   رشاشی  

 ارصد .ز رل .شتزال ر. به خ ا .ختصاص ا.اب .س     40حدوا 

میهد.م .صهفرام شتیجهه     ( ار بررسی مشاغل غیر رسهمی ار سهبزب  1624صر.می ار پژوهشی  

ارصد مرب ط بهه خهدم  و    18ارصد مرب ط به ت زیع،  25ارصد مرب ط به ت دید،  5  ره گرع
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 66آباا ششام ا.اب .س  رهه   ( ار شرر خرم1606پ ر  ارصد مرب ط به شاراری ب اب .س   الی 18

 ارصد .شتزال غیر رسمی ار بشش خدمات ب اب .س     68ارصد مشاغل غیر رسمی ب اب و 

.اتصاا غیر رسمی ار شرر ز.بهل شتیجهه گرعتهه     ( ار مطادعه1664  .یر.م غازی و همکار.م

ها باعث .عز.یش .شتزال ار بشش غیر رسمی شهدب .سه ،    سادی و وروا .عزام .س  ره خشک

ارصد شیز به مبااده را های غیهر   68س م شاغلی  غیر رسمی .عزاشستام ب اب و  محل ت دد یک

 .شد  مجاز پرا.خته

 468.شتزال محله جعفرآباا ار ررماششاب بدی  شکل به اب .سه ؛ .ز   ( و عی  1620شیازی  

 56و.حد، پشش و ت زیع مرغ  26و.حد،  ایعات شام و پالستیک با  06و.حد،  ایعات علزی با 

 و.حد ب اب .س     14و.حد، و  ایعات رارت  

ا و آبهاا، شهاطرآبا  ( و عی  .شتزال  رار محله محروم جعفرآبهاا، اوده   1606ال .شگیز.م  

آبهاا  آباا بررسی رراب .س   بنابر شتایج .ی  پژوهش شسب  بیکاری بر.ی مرا.م محلهه ره دی  ر دی

 5/48ارصد و محله جعفرآبهاا   6/10آباا ارصد، محله اود  1/14آباا ارصد، محله شاطر 6/48

 1/20ارصهد، محلهه شهاطرآباا     52آبهاا  ارصد ب اب .س   همی  شسب  بر.ی زشام محلهه ره دی  

 ارصد ب اب .س     1/64ارصد و محله جعفرآباا  6/66آباا محله اود  ارصد،

( بیشتری  عر.و.شی مشاغل غیر رسمی ار محله جعفرآباا بهه  1661ار پژوهش شۀدی و ز.رع  

 ا.ری، شام خشکی، و.رسی و رلفتی ب اب .س    عروشی، مزازب ترتیب رارگری، اس 

آبهاا،   ی سهه محلهه محهروم اوده     ( و هعی  .اتصهاا  1602ار پژوهش جرهاا ا.ششهگاهی    

آباا اا اق و خریدوعروش مشهروبات .دکلهی،   آباا بررسی شدب .س ؛ ار اود  شاطرآباا و ر دی

ویژب بشش ر دی ششهی    آباا بهعروشی ار .ود ی  ب اب .س   ار شررک ر دی م .ا مشدر و اس 

های مبتههل  ای ت زیع م .ا مشدر حرف .ول ر. زاب .س  و خریدوعروش مشروبات .دکلی و سی

عروشهی و   شیز ا.ر.ی .همی  ب اب .س   ار شاطرآباا مشاغل غیر رسمی بیشهتر ار رایهد اسه    

 .شد    عروشی ب اب می ب

ههایی رهه بهه بهرآورا حجهم .اتصهاا غیهر رسهمی         ط ر ره بررسی شد .رثر پژوهش همام

ههایی رهه   پهژوهش  .شهد و .شد .ز ایدگاب .اتصاا ریا ی پدیدب ر. م را مطادعه ار.ر ا.ابپرا.خته

شناختی ا.رشد بیشتر ت صید مشاغل غیر رسمی ار محالت شرر ررماششاب .اعای صبزه جامعه
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گیری مشاغل غیر ب اب .س ، .ما رمتر پژوهشی شۀش ساختارهای .جتماعی و عرهنگی ار شکل

رسهد   بهه شرهر مهی   رسمی و پیامدهای مشاغل غیهر رسهمی ر. مه را تأریهد اهر.ر ا.اب .سه         

.جتماعی و عرهنگی   تجربه بهد گهه.ر جمعیتهی، مرهاجرت تبعهی، سهطن پهایی          ساختارهای

گر.یی، ا میه  و     ( شیهز ار .عهز.یش جمعیه  محهالت محهروم و        ها شاشی .ز مدرک مرارت

ت .م  شناسی .اتصاای می جامعهها، شۀش مرمی ا.رشد  با ایدگاب  همچنی  .اتصاا غیر رسمی آم

بندی شرام .اتصاای ر. تحه  تهأثیر اهر.ر     اسی ره ص رتساختارهای .جتماعی، عرهنگی و سی

-هایی ره شاغالم غیر رسمی با تالشاهد شناسایی ررا و ار .اتصاا غیر رسمی، شیز روش می

ط ر .جتماعی و سیاسی ارگیر شدب و .ز .یه    های .جتماعی ره بههای جمعی و رو.بط و شبکه

مشاغل غیر رسهمی باعهث تهأمی  معیشه      طریق هم خ ا و خاش .اب بۀاء یاعته و هم .ز طریق 

شرر غر  رش ر، ار .ثهر  عن .م رالم ش شد ر. شناخ   شرر ررماششاب به .رثری  عۀیر جامعه می

ادیهل تنه ع    های غر  رش ر، گسترش عیزیکی یاعتهه .سه   بهه   پهیرش سرریز جمعیتی .ستام

تدریج ار برخی  ها می   ررا، دک، عارس( و مههبی  شیعه، سنی، .هل حق( جمعی  مراجر، ب

محالت جد.گزینی ا می و مههبی شهکل گرعتهه و ار برخهی محهالت .رثهر جمعیه ، ا.ر.ی       

 ا می  و مههب خاصی هستند  

هها و خهدمات .اتصهاای،     محله بر .ساس زیرساخ 16ا.ر شرر ررماششاب، باع  مسئله 66.ز 

د.ز: صهااایه،  رهه عبارتنه  .شهد  عنه .م محهالت محهروم شناسهایی شهدب      .جتماعی و عرهنگهی، بهه  

آبهاا،  ار.ز، ره دی ربه ا، ارب آباا،  ۀهاگالم،  ۀها  آباا، اود آباا، باغ .بریشم،  م ، شاطر حکم 

محله  66(   جمعی  1604آشاهیتا  شرید باهنر( ، ش رام و جعفرآباا  مرندسام مشاور تدبیر شرر، 

س م جمعیه    ریباً یکشفر ب اب .س  ره تۀ 612824بر.بر با  1665ا.ر بر .ساس سرشماری مسئله

 (   1665.شد   مررز آمار .یر.م، شفر( ر. تشکیل ا.اب 626651شرر  

های ععها م بشهش غیهر رسهمی و پیامهدهای      ار .ی  پژوهش عالوب بر ت صید ویژگی

ار محالت محروم ار پی پاسخ به .ی  پرسش .س  ره جد.گزینی ا می  رسمیمشاغل غیر 

شاغل غیر رسمی( ار محالت محروم ررماششاب  گ شه و مههبی و طرا شزلی  .شتزال ار م

 شکل گرعته .س ؟ 
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 مبانی نظری

ههای ملهی   ره بهه عللهی، ار حسها    هایی .س  ، .اتصاا غیر رسمی رلیه ععادی 1به شرر ت ماس

ها به  رار استه؛ بشش خاش .ر، بشش غیر رسمی، بشهش شهامنرم و بشهش    آید  .ی  ععادی  شمی

 (   2: 1626 ت ماس و همکار.م،  ش شدغیر ااش شی تۀسیم می

ههای .اتصهاای   .ساس ععادی  ار  هار    ا .عهد شرهاای ر.یهج بهازی، ععادیه        بر 4عایگ

بنهدی رهراب   ششدب و غیر رسهمی، طبۀهه   ششدب، ثب  زیرزمینی ر. به  رار ش ع: غیر ااش شی، گز.رش

غیهر رسهمی و   بر.ی تعرید .اتصاا رسهمی و   6(   مالک  اگ و .وپال661: 1668.س   عایگ، 

حسا  آمدم ار حسابد.ری ملی و ارآمد ملی بها ار شرهر گهرعت  مادیهات .سه        .اتصاا سیاب، به

 (   16: 1606  اگ و .وپال، 

( ، برخی مصاایق مشاغل غیر رسمی ر. برشمراب .س ؛ .شتزال 4884.دمللی رار  سازمام بی 

ا ههایی رهه بهر.ی .سهتفااب شرهایی      ا.ر( و .شهتزال ار ت دیهد ر  ار خاشه  ماشند ععادی  زشام خاشهه 

هایی .ز .شتزال غیر رسمی هستند  .شهتزال  ش ا  ماشند رشاورز.م سنتی( ، شم شه خاش .رها تریه می

ت .شد ار بشش رسمی، بشش غیر رسمی یا خاش .ر باشد و شامل م .را ذیل .س : غیر رسمی می

، راررنام عامیلی بهدوم مهزا،   ره ععادی  ار بشش غیر رسمی باشد بر.ی خ ا .شتزا م ارص رتی

بگیر.م ار ص رت ا.شت  .شهتزال  رنند، مزابگیر.م و حۀ ق شرر .ز بششی ره ار آم رار می صرف

غیر رسمی ار بشش رسمی، یا بشش غیهر رسهمی و یها ار صه رت .شهتزال ار خهاش .ر، ا.ر.ی       

 ش شد  .شتزال غیر رسمی محس   می

مشاغلی .س  ره هررسهی   -راری و شاراریشه -( مشاغل غیر رسمی1624به شرر صر.می  

شه ا  .یه  مشهاغل عااهد پرو.شهه هسهتند،       ار هر و عیتی با سرمایه .شدک با آم مشهز ل مهی  

شدب شیستند و عم ماً یا عااد مکام ثابتی ب اب و یا مکام مهز.حم و غیهر مناسهبی ا.رشهد      حمای 

 (   56: 1624 صر.می، 

مشاغل غیر رسمی، مشاغلی هستند رهه ا.ر.ی پرو.شهه   ار .ی  مۀاده با .درام .ز تعارید مهر ر 

ش ا، ماشند رارگر رشهاورزی، رهارگر   جایی ثب  شمی ها ار هیچ رسمی شیستند و ععادی  و رار آم

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــــ
1. Thomas 
2. Feige 

3. Chugh & Uppal 
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عروشهی،  هایعاتی،    ساختماشی، رارگر ماهر ساختماشی، مشاغل خاشگی، ا.مد.ری خهاشگی، اسه   

های مشتلهد و مشهاغل   شاغل ا دی ار ح زبمساعررشی و        زم به ذرر .س  ار .ی  مۀاده م

غیر ااش شی ماشنهد عهروش مه .ا مشهدر، روسه یگری و     بهه خهاطر عهدم شهفاعی  .طالعهات           

 پاسشگ یام بررسی ششدب .س    

یکی .ز ا یل .برام و شکاف ار تعرید .اتصاا غیر رسمی ش ع ایهدگاب شرهری شسهب  بهه     

متزیرهایی ماشند ت رم، سطن عم می استمزاها، پدیدب م راشرر .س   .ز ایدگاب .اتصاا رالم، 

اهند ره بشهش .اتصهاا غیهر رسهمی و     مادیات، .شتزال و بیکاری و       ساختاری ر. شکل می

یابنهد  ار ایهدگاب رهالم .اتصهاای، پژوهشهگر.م،      مشاغل مرب ط به آم بسهط و گسهترش مهی   

ا غیهر رسهمی، آزمه م    همبستگی آماری بی  متزیرهای رالم با روشد .عز.یش و رهاهش .اتصها  

 (   25: 1602.شد   عر  ماز.ر یزای، رراب

های غیر ااش شی مناعع م را .شترهار .ز  .ز ایدگاب .اتصاا خُرا، .عر.ا بر.ی حض ر ار ععادی 

رنند و شرایتاً مناعع خادص آم ر. با مناعع حضه ر ار  های م را .شترار مۀایسه میآم ر. با هزینه

شمایند  ار ص رت عزوشی .ودی بر اومی، مشارر  ار ت دید پنرام میهای ااش شی ایاس ععادی 

(   ار .ی  ایدگاب بهر.ی بررسهی   66: 1606و غیر ااش شی، .شتشا  خ .هد شد    اگ و .وپال، 

گسترش .اتصاا غیر رسمی، باید سر.غ ععا م .اتصاای و ا یل .شتشها  مشهاغل مربه ط بهه     

زیر. رنشگر.م   ععا م .اتصاای( به سهاختارهای  ع ، رها  بشش .اتصاا غیر رسمی .ز زبام آم

ههای میهد.شی   سهی آم بها پهژوهش   اهنهد و برر .دعمل یکساشی ششام شمهی رالم .اتصاای عکس

 پهیر .س    .مکام

شناسام .اتصاای معتۀدشد ره ساختار باز.ر و رعتارههای .اتصهاای بها رمهک عرهنهگ،      جامعه

، 4؛ .سملسر و س یدبرگ4881، 1.شد  پ  شیگرب خ راب هم های .جتماعی شدید.ً بهشرااها و شبکه

شرهر.م  (    نی  ارری .ز و عی  .شتزال، باعث شدب .س  ره صهاحب 1605، 6؛ گر.ش وتر4885

را  رعتهه و ار عه م مفهاهیم     -باز.ر و مفرو ات رار -ااار باشند عر.تر .ز مفرو ات استمزا

شناسی .اتصهاای  ایگر، .ستفااب .ز ایدگاب جامعه رتعبا ریفی ار .ی  زمینه ر. مدشرر ار.ر اهند  به

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــــ
1. Polanyi 

2. Smelser & Swedberg 

3. Granovetter 
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بر.ی مشاهدب .شتزال، بینش عمیق و با.همیتی ر. ار ر.بطه بها بهازیگر.م .جتمهاعی و سیاسهی رهه      

گیهری و رشهد   های شرری ار تبیهی  عر.ینهد شهکل   اهد  رویکرارنند، .ر.ئه می.اتصاا ر. .ا.رب می

 ویکرا مطرح شدب .س :ط ررلی ار اادب  رار ر مشاغل غیر رسمی به

 نظريه نوسازی. 1

های ت دید سنتی و پیش جاماشدب .ز شی ب طرعد.ر.م شرریه ش سازی، .اتصاا غیر رسمی ر. به

ا.شستند  بشش غیر ا.ری و ش عی .ستر.تژی معیشتی ر.یج ار بی  مرام روستایی منزوی می سرمایه

س  زیر. عااد آم زش، مرارت و ها ار خارج .ز .اتصاا مدرم گرعتار شدب . رسمی .زشرر آم

ها بر.ی ت صید شاغالم غیر رسمی یا شیروی رار . اعی .ز  گه.ری مناسب .س   آم.رزش

.ستفااب « .ش .ع باز.ر»و « شدب بشش س م منبسط»، «ورم غیرعاای»، «حاشیه»مفاهیمی   م 

 (   1620، 1.شد  م زر شم اب

ش ا، یعنی سازی شاپدید میا .عز.یش صنعتی.ز ایدگاب شرریه ش سازی، ماز.ا شرری ارشرای  ب

حهال، شه .هد    رنهد  بها.ی   مرور شیروی رار .رز.م باز.ر رار غیر رسمی ر. جه  می ا.ر، بهسرمایه

اههد رهه .شهتزال غیهر رسهمی      رند و ششام میم ج ا ار سر.سر جرام .ی  م   ع ر. تأیید شمی

تری   عد .ی  شرریه آم .سه    ا.را  مرمسازی همچنام .ا.مه ها ارزمین  صنعتیرغم پیشرع  به

.ی .ز پ یایی یا رشد .اتصاای و شیز مشزشهی .ز آمه زش و   مثابه ح زب ره .شتزال غیر رسمی ر. به

ایگر، .شتزال غیر رسهمی ار .یه  شرریهه معضهلی      عبارت گیرا  به.ستعد.ا رارآعرینی ار شرر شمی

 مرار شدب و .رتۀاء پید. رند  .س  ره باید حل ش ا شه یک .ستر.تژی ت سعه ره باید 

 نظريه وابستگی. 5

های معیشتی سنتی شیس  و تژیبه شرر هارت .شتزال غیر رسمی تنرا گسترش .ستر.

های غیر ااش شی ار رل جرام محک م به عۀر و حاشیه شیستند رنندگام ار .ی  ععادی  شرر 

رنند .ی  و.بستگی رار می حال، بسیاری .ز محۀۀام ایگری ره ار سن  (   با.ی 1626 هارت، 

ط ررلی ار سطن جرام  عید ت صید  .شد ره شاغالم غیر رسمی ر. به.شتباب ر. مرتکب شدب

، 4ا.ری مدرم تأرید ا.رشد  شاعلر.ی .ی  بشش ار بر.بر بشش سرمایهرراب و بر م اعی  حاشیه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــــ
1. Moser 
2. Schauffler 
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ر.ئه یک تعرید منرم جای . ( به1620بر.ی ، طرعد.ر.م شرریه و.بستگی  ت رمام،  (   عالوب1666

ش ا، به .ز .شتزال غیر رسمی و تریه عررستی .ز خص صیات آشچه غیر رسمی خ .شدب می

-.شد، ماشند سرمایه .شدک، ع ها ار .ی  بشش .رتفا شم اب ت صید سااب خص صیات مشترک بنگاب

ام، آوری و ت دید رم، س ا .شدک، .ستفااب .ز شیروی رار خاش .اگی بدوم استمزا، وروا آس

رار.یی و رااب  رم  عالوب بر .ی  ار رویکرا و.بستگی، هدف .ز .شتزال غیر رسمی صرعاً .مکام 

های غیر رسمی ش ا شه اس  یاعت  به حد.رثر س ا  .ی  ار حادی .س  ره بنگاببۀاء المد.ا می

ره ت سط هایی برا.ری .ز ح زبهایشام ار عر.ر .ز مادیات و مۀرر.ت و بررب معم  ً .ز روی مزی 

.ما  عد  .ش شدش شد، تششیص ا.اب میپهیر شاایدب گرعته میتر و رمتر .شعطاف های بزرگبنگاب

.صلی شرریه و.بستگی ار .ی  .س  ره .شتزال غیر رسمی ار آم عمدتاً خارج .ز رو.بط رسمی 

ۀال عن .م بششی ره ار حال .شت .ستثماری ت دید ار شرر گرعته شدب و بشش غیر رسمی صرعاً به

 ش ا   .ز معیش  روستایی به محیط شرری .س  المد.ا می

 نظريه نئولیبرالیسم. 9

های دیبر.دیسم یک .یدئ د ژی مبتنی بر دیبر.دیسم .اتصاای .س   .ی  .یدئ د ژی .ز سیاس شئ 

رساشد  می .اتصاای ره شۀش اود  ر. به حد.ال رساشدب و شۀش تجارت آز.ا ر. به حد.رثر

دیبر.دیسم ار تالش .س  تا رنترل .اتصاا ر. .ز بشش اودتی به بشش شئ  رند  طرعد.ری می

خص صی .شتۀال اهد، با .ی  .عتۀاا ره مدیری  رارآمدتری ص رت خ .هد گرع  و سالم  

پرا.ز.م .ی  رویکرا،  ( یکی .ز شرریه1606  1.اتصاای برب ا خ .هد یاع   هرشاشدو او س ت 

به مۀرر.ت سنگی  اودتی .س   به شرر .و بشش غیر  معتۀد ب ا ره بشش غیر رسمی پاسشی

رسمی متشکل .ز رارآعرینام خُرا باشرامتی .س  ره .شتزال غیر رسمی ر. به خاطر جل گیری .ز 

رنند  .ی  رارآعرینام به ت دید غیر ها، زمام و .شرژی بر.ی ثب  رسمی، .شتشا  میهدر رعت  هزینه

های اود  .زشرر ب رورر.سی .ا.ری، حۀ ق مادکی ، رویهاهند ره رسمی خ ا تا زماشی .ا.مه می

بر باشد، .ا.مه  وپاگیر و هزینه آوری اس استرسی اش .ر به منابع ت دیدی ماشند .م ر مادی و ع 

 رند های خص صی ر. خفه میاهند  .زشرر وی، ا .شی  و مۀرر.ت شامعۀ ل اود ، بنگابمی

هها ر.  رعی  آم ر. ا.را ره ثروت ت دید رند، هزینهتنرا ظ .و مدعی ب ا ره بشش غیر رسمی شه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــــ
1. De Soto 
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ت .شد .اتصاا .ول ر. بیروم ر.شهدب و  راهش اهد و سیاس  ر. ام رر.تیک شماید، بلکه همچنی  می

-آم ر. جایگزی  شماید  بنابر.ی ، ار مۀایسه با سایر محۀۀاشی ره .اتصاا غیر رسمی ر. .ستثناء مهی 

 ا.شد  های .شۀالبی میممل  .ز ظرعی ا.شستند، او س ت  بشش غیر رسمی ر. 

 نظريه ساختارگرايی. 4

.زحد یا تنریم  ساختارگر.یام .صر.ر ا.رشد ره غیر رسمی ب ام صرعاً شتیجه شیروی رار بیش

.زحد ااش م شیس   عنصر .صلی رویکرا ساختارگر.یی .صر.ر آم بر .ی  .س  ره غیر رسمی  بیش

.ز شیروی رار  و غادباً .ستثمار( ت سط سرمایه .س   ب ام ار .صل یک شکل جایگزی  .ستفااب 

ادیل تصااف یا  ( شرح ا.اب .س ، رو.بط رار غیر رسمی به4888ره ماد شی   ایگر،  نام بیام به

و.سطه سرمایه و  ا.ری .یجاا ششدب .س ، بلکه .ی  رو.بط ار حۀیۀ  بهشۀص ار ت سعه سرمایه

 شدب .س   « سازیغیر رسمی»ا.ری پیر.م شی تح  منطق .شباش  سرمایه

رند ره جدید ب ام بشش غیر رسمی تا حد ( ار همی  ر.ستا .ستد ل می1662  1ر.ر عسکی

زیاای ت هم .س   آشچه ار عرآیند ت دید جدید .س  غیر رسمی شیس ، بلکه خه ا رو.بهط رهار    

شهد    رسمی .س   رو.بط رار ار .و.خر ارم ش زاهم با رمتهری  مز.یها بهر.ی رهارگر.م مشهشص     

عن .م یک مۀ ده مجهز. ار عر.ینهد ت دیهد پها بهه عرصهه وجه ا         .شتزال غیر رسمی عۀط زماشی به

هها مبهارزب ت سهط    شهدب، طهی سهال    تز آم یعنی .شتزال رسمی و شسبتاً محاعر گه.ش  ره آشتی

 وج ا آمد   های رارگری، به.تحاایه

.شد: ششس ، عملکرا .اتصاا ساختارگر.یام او سرم عمدب ار گفتمام .اتصاا غیر رسمی ا.شته

ا.ری .س  ره ( حمای  .ز ساختار سرمایه1606و همکار.م   4غیر رسمی بر .ساس شرریه راستلز

ش ا، زیر. ت دیدرنندگام بر.ی رهاهش  سازی پشتیباشی میبر.ی حفظ رااب  ار باز.ر ت سط جراشی

مثهال، تحۀیۀهات ار مه را     عن .م هها ب رنند  به گفته آمویژب استمزا، تالش می های ت دید، بههزینه

گ .تما  ششام ا.اب .س  ره  گ شه  ندی  شهرر  دبهاس آمریکهایی طهی ار.را.اههایی رهه بها        

اهند، بدوم هیچ شه ع  ها می بندشد پار ه، .دگ های طر.حی و بعضاً و.م به آمپیماشکار.م محلی می

ی با استمزاهایی بسهیار پهایی    تأمی  .جتماعی  .ی  پیماشکار.م غیر رسمی .ز رار استی زشام هند

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــــ
1. Rakowski 
2. Castells 
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 رنند  زیر ایم  باز.ر .ستفااب می

( مطهرح شهدب .سه     4886و همکهار.م    1اومی  سرم عمدب ساختارگر.یام ره ت سط سهنتن  

مرب ط به تعدا ا یلی .س  ره .اتصاا غیر رسمی ار حال گسترش و بر.ی ت سعه مرهم المهد.ا   

شتری ر. شسب  به .اتصهاا رسهمی ار خه ا شگهه     شدب .س   .اتصاا غیر رسمی تعد.ا رارگر.م بی

ا.را، زیر. س اآوری ارآمد .عر.ا ار .اتصاا غیر رسمی بیشتر .س  و باز.ر وسیعی .ز را ها و می

 (   4811.ز شرید .دعباسی،  شۀل ش ا  بهایم  ت دید می خدمات .رز.م

های .صهلی  ویژگی.یر.ا مرم .ی  شرریه آم .س  ره هر ند پیماشکاری عرعی صنعتی یکی .ز 

ععادی  غیر رسمی ار شررهای آمریکای  تی  .س ، .ما .ی  یک ویژگی شسبتاً شها یز .ز .شهتزال   

(   ویژگهی مشهترک ار بشهش غیهر     1664، 4)ت سعه .س   .یهرو  غیر رسمی ار رش رهای ارحال

عنه .م .اتصهاا غیهر رسهمی      ( .ز آم بهه 1606  6رسمی آعریۀایی همام  یزی .س  رهه رهاپیچی  

 ورزشد  رند ره ار آم ععا م .اتصاای .ز طریق ارآمدز.یی غیر رسمی .شتزال مییاا می« یشتیمع»

یاعتهه و   های .اتصاای رش رهای ت سهعه شدب هررد.م بر مبنای و.اعی  های شرری .ر.ئهایدگاب

ههای  شناسی هررد.م .ز رویکراها به .شتزال غیر رسمی شی بشیاعته بسط یاعته .س   هستی ت سعه

ریز.م، .شتزال غیهر رسهمی   رند ار .یر.م .ز منرر مدیر.م و برشامهرخ را با آم ر. شیز مششص میب

ههای .ز بها  بهه پهایی  و     ر. هماشند رویکرا ش سازی، معضلی .جتماعی تلۀی رراب رهه بها برشامهه   

و های شارارآمهد  هایی ماشند ت .شمندسازی محالت رم برخ را.ر، .رتۀای باع عملیاتی ررام طرح

ههایی رهه ایهدگاب    رسهد ویژگهی  .شد  .ما به شرهر مهی  رع  .ز .ی  و عی  ا.شته     سعی ار بروم

شمارا  سرمایه .شدک، مرارت رم، رااب  بر.ی معیش  و  می و.بستگی بر.ی مشاغل غیر رسمی بر

بۀاء( بیشتر با و.اعی  .شتزال غیر رسمی ار .یر.م تطابق ا.شته باشد  تجربه بد گهه.ر جمعیتهی و   

ههای  ها با ت جه به ویژگی ادیل ظرعی  .شتزال غیر رسمی آم سیل مراجرت به شررهای بزرگ به

.جتماعی و عرهنگی منجر به جد.گزینی ا می و مههبی ار برخی محالت شهدب .سه  رهه .یه      

تدریج زمینه تفاوت ار .شتزال  رسمی/ غیر رسمی( ععا م .اتصاای ار محهالت ر.   جد.گزینی به

 س  و ه ی  محالت بر .ساس ش ع شزل برساخته شدب .س    عر.هم آوراب .

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــــ
1. Centeno 
2. Aeroe 
3. Capecchi 
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 روش پژوهش 

های رمی و ریفی ب اب .س   ار روش رمّی با .ستفااب .ز پیمایش روش پژوهش ترریبی .ز روش

.شهد  بهر.ی بررسهی ا یهل     ار هر محله مشاغل مرم م ج ا ار .اتصاا غیر رسمی شناسایی شهدب 

 شاغل غیر رسمی .ز روش ریفی .ستفااب شدب .س    و منفی مگیری و پیامدهای مثب  شکل

محله محروم شرر ررماششهاب به اب .سه   جمعیه  آمهاری       16جامعه آماری پژوهش حا ر 

پژوهش ار پیمایش شامل رلیه خاش .رهای سار  ار مناطق محروم ار شرر ررماششهاب بهه تعهد.ا    

مطادعه رمهی بها .سهتفااب .ز     ( حجم شم شه ار1665خاش .ر ب اب .س    مررز آمار .یر.م،  40266

شم شهه بهر.ی محهالت     68آمدب .ما با ار شرر گهرعت  حهد.ال    اس  خاش .ر به 288عرم ل ر رر.م 

خهاش .ر .عهز.یش یاعتهه     658شم شه بر.ی محالت بزرگ، تعد.ا شم شهه بهه    188ر  ک و حد.رثر 

.شد رهه ار .یه    ساده و بیشتر خاش .رهای شم شه جزو شم شه پژوهش محس   شدب 15.س   .عر.ا 

.شهد  بنهابر.ی  و.حهد تحلیهل     شفر ب اب 4802ها  شماری .شجام شدب .س  و تعد.ا آم خاش .رها تمام

.ی گیهری خ شهه  شهی   شم شهه   .شد ره بهساده به با  ار مناطق محروم شرر ررماششاب ب اب 15.عر.ا 

ر ههر بله ک  نهدی     بل ک به تصااف .شتشا  و ا 6.شد  ار هر محله .ی .شتشا  شدب  ندمرحله

مطادعه ریفی .بتد. با .ستفااب .ز شتایج پیمایش، شُه شهزل غیهر رسهمی     پالک .شتشا  شدب .س   ار

.شد شناسایی شدب و با .عهر.ای رهه ار .یه  مشهاغل     ار محالت محروم ره عر.و.شی بیشتری ا.شته

گیهری   شهه .سه   ار .یه  اسهم  .ز شم   .شد مصاحبه عمیق ص رت گرعته مشز ل به ععادی  ب اب

شدب .س   .ز هر شزل تۀریباً با اب شفر مصاحبه به عمل آمهدب .سه  رهه تعهد.ا      هدعمند .ستفااب

شهی ب تماتیهک به اب     هها بهه  .شد  تحلیل مصهاحبه مرا ب اب 56زم و  41شفر شامل  22ها ار رل  آم

ههای  های گروهی با .عهر.ا محلهه بهر.ی صهح  ا.اب    .س   همچنی  ار تمامی محالت، مصاحبه

  شش پیمایش و همچنی  شناسایی پیامدهای مثب  و منفی مشاغل غیر رسمی .شجام شدب .سه  ب

شهدب ار   ههای .شتشها   محلهه( بها بله ک    16ار شۀشه شمارب یک محالت محروم شرر ررماششاب  

ش ا محالت محروم ار همه جهای  ره ار شۀشه ایدب می گیری مششص شدب .س   همچنامشم شه

آباا، صااایه، ار.ز، جعفرآباا، آشاهیتا، ش رام، اود ز .ی  محالت ماشند ارب.شد برخی .شرر پر.رندب

.شد و برخی ماشند  ۀهاگالم،  ۀهارب ا، بهاغ .بریشهم،     آاا ار .طر.ف شرر شکل گرعته م ، وریل

آباا سابۀه روستاششینی ا.شته و گسترش عیزیکی شهرر باعهث شهدب شهرر .ز     شاطرآباا و حکم 
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شرر المد.ا ش شد   زم به ذرر .س  ار شۀشه، محله  ۀاگالم با حاعریهه   ها گهر رراب و جزو آم

ش ا( ششام ا.اب شدب .س ، محله جعفرآباا به سه   ۀاگالم بششی .ز محله حاعریه محس   می

آاها عهالوب بهر .یه      بشش مل ، راشاشی و شررک مالحسینی تۀسیم شدب .س  و ار محله وریل

 هایی .شتشا  شدب .س    شف ، اب مجن م و صاب شی شیز بل کج .ر مسیر  های هممحله .ز محله

 
 گیری شهر کرمانشاههای انتخاب شده در نمونه. محالت و بلوک1نقشه 

ههای عهرای ععها م    ار بشش رمی پژوهش مفاهیم مشاغل رسهمی و غیهر رسهمی، ویژگهی    

-( و ویژگیهای .اتصاای   و عی  ععادی ، مرارت.اتصاای  س ، جنس، تحصیالت( ، ویژگی

های .جتماعی   ا می ، مههب( ععا م .اتصاای ار محالت محروم م را سهنجش اهر.ر گرعتهه    

ههای عهرای، .اتصهاای و    .س   عرم بر .ی  ب اب .س  ره شاغالم بشش غیهر رسهمی ویژگهی   

.جتماعی متفاوتی .ز شاغالم بشش رسمی ا.رشد و همچنی  جد.گزینی ا می و مهههبی محهالت   

 رسمی یا غیر رسمی( شۀش ا.شته .س    ار گزینش مشاغل  

.ز مشاغل غیر رسمی، مشاغلی ب اب .س  ره مکام مششصی بر.ی ععادیه  شد.شهته و    منر ر

.شد ماشند رارگری رشاورزی و ساختماشی،  ایعاتی، مساعررشی، مشاغل خاشگی بدوم پرو.شه ب اب
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عمه  ً مکهام ععادیه     .شد ره شهزل ار جهایی ثبه  شهدب و م    و       مشاغل رسمی مشاغلی ب اب

 ا.ر.م، رارمند.م بشش اودتی و خص صی و       .شد ماشند مزازبمششصی ا.شته

 هايافته

خهاش .ر   658بنهدی شهدب .سه   .ز    ارصد مشاغل غیر رسمی برحسب محالت رتبه 1ار جدول 

هها   .شد ره و هعی  رهار و ععادیه  بهر.ی آم    سال ب اب 15شفر با ی  4802شم شه پژوهش تعد.ا 

 660هها   .شد ره .ز بهی  آم ارصد( شاغل ب اب 66شفر   221رراب .س   .ز .ی  جمعی ، صدق می

.شد  ( ار مشاغل غیر رسمی ععادی  ا.شته6/26شفر    626ارصد( ار مشاغل رسمی و  2/56شفر  

ار.ز، باغ .بریشم، جعفرآباا و صااایه بیشتر ار مشاغل غیر رسهمی و   .عر.ا ار محالت  م ، ارب

آباا بیشهتر  آاا، ش رام و حکم آباا، شاطرآباا، آشاهیتا، وریلمحالت  ۀاگالم،  ۀارب ا، اود ار 

.شد  پس سارنام برخی محهالت محهروم بیشهتر ار مشهاغل غیهر      ار مشاغل رسمی ععادی  ا.شته

 ش عی طرا شزلی ار .ی  محالت محروم .تفاق .عتااب .س     .شد و بهرسمی ععادی  ا.شته

 2/56ارصهد( و ش رهام     6/61د جمعی  غیر ععال مرب ط به محالت  مه    بیشتری  ارص

ارصهد به اب .سه       68ارصد و زشام  6/44ارصد( ب اب .س   بیکاری مرا.م ار مناطق محروم 

ارصهد( و رمتهری     58بیشتری  ارصد بیکاری مرب ط به محالت آشاهیتا و باغ .بریشم  بهیش .ز  

ار.ز ب اب .س   ار ههر محلهه شهزل غیهر     ، ش رام و اربارصد بیکاری مرب ط به محالت صااایه

رسمی ره بیشتری  عر.و.شی ا.شته .س  مششص شدب .س  ره ار بشهش ریفهی بها ععها م .یه       

 مشاغل مصاحبه شدب .س    

 های اقتصادی افراد در محالت محروم شهر کرمانشاه. ويژگی1جدول 

 نمونه محله
درصد مشاغل 

 غیر رسمی
 شغل غیر رسمی

شغل درصد 

 غیر رسمی

درصد 

 غیرفعال

درصد 

 بیکار

 6/50 56 58 رارگر ساختماشی 1/60 184 آشاهیتا

 1/52 6/20 45 ماهر ساختماشی 6/66 62 باغ .بریشم

 2/46 4/52 6/40  ایعاتی 5/64 402 جعفرآباا

 45 6/24 6/24 رارگر ساختماشی 1/61 182  ۀارب ا

 4/46 5/58 28 رارگر ساختماشی 4/15 02  ۀاگالم



 

 

 

 

 

 8911، پاییز و زمستان ۲، شماره 88بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره   811 

  

 

 های اقتصادی افراد در محالت محروم شهر کرمانشاه. ويژگی1دول ادامه ج

 نمونه محله
درصد مشاغل 

 غیر رسمی
 شغل غیر رسمی

درصد شغل 

 غیر رسمی

درصد 

 غیرفعال

درصد 

 بیکار

 4/41 6/61 68 رارگر ساختماشی 0/08 06  م 

 1/46 1/20 0/66 رارگر ساختماشی 2/20 186 آباا حکم 

 6/10 4/20 0/56 رارگر رشاورزی 4/24 06 ر.زا ارب

 1/61 6/26 5/66 مساعررشی 1/62 611 آباا اود 

 6/68 6/58 1/41 عروشی اس  6/62 464 شاطر آباا

 4/6 4/66 5/61 استی خاشگی 6/50 182 صااایه

 6/12 2/56 5/61 ماهر ساختماشی 5/28 110 ش رام

 2/64 4/20 15 رارگر سااب 1/66 682 آاا وریل

 6/46 6/26   4/26 4801 جمع

 21شفر( ، مساعررشی   06رارگر ساختماشی  ششام ا.اب .س  ره مشاغل غیر رسمی  4جدول 

   .شدشفر( ار محالت شرر ررماششاب عر.و.شی بیشتری ا.شته 26عروشی   شفر( و اس 

 عروشهی و مساعررشهی معمه  ً ار همهه     ارصد مشاغل غیر رسمی رارگر ساختماشی، اسه  

ههای آشاهیتها،   .ز بۀیهه مشهاغل .سه   رهارگر سهاختماشی ار محلهه       برخ را.ر بهیش محالت رم 

های ها .س   رارگر ماهر ساختماشی ار محلهآباا،  ۀاگالم و  ۀارب ا بیشتر .ز بۀیه محله حکم 

ار.ز هستند  رارگر.م سااب ش رام و باغ .بریشم بیشتر .س   رارگر.م رشاورزی بیشتر .ز محله ارب

آاا و صااایه هستند  محله صهااایه ا.ر.ی بیشهتری  مشهاغل مربه ط بهه       های وریلیشتر .ز محلهب

باعی و     .س   مشاغل مربه ط بهه  هایعاتی و شمکهی      هنرهای استی خاشگی ماشند خیاطی، اادی

عروشی بیشتر ار صهااایه، شهاطرآباا،    بیشتر ار محالت جعفرآباا و  ۀاگالم وج ا ا.رشد  اس 

آبهاا و آشاهیتها   آباا وج ا ا.را  ارصد مساعررشی ار محالت  ۀاگالم، اود  شم و اود باغ .بری

برخ را.ر .س   ا.مد.ری خاشگی عۀط ار محهالت  مه ، جعفرآبهاا و     بیشتر .ز بۀیه محالت رم

ار.ز وج ا ا.را  برخی مشاغل غیر رسمی ار همه محالت وج ا ا.را .ما برخی مشاغل غیهر  ارب

( و محله با .یه  شهزل ه یه  پیهد. رهراب      1حالت .س   جدول شمارب رسمی مشتص برخی م

دحاظ آماری هم ر.بطه ش ع شهزل غیهر    .ی  شزل ب اب .س    بهادیل  .س  و گسترش محله هم به
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 (   8881/8ا.ری  و سطن معنی 66/8ا.ر شدب .س ، مۀد.ر  ریب رر.مر رسمی با محله معنی

 . توزيع درصدی مشاغل غیر رسمی 5جدول 

 حلهم
کارگر 

 ساختمانی
 فروشی دست مسافرکشی

ماهر 

 ساختمانی

کارگر 

 ساده

کارگر 

 کشاورزی
 ضايعاتی

خانگی 

 دستی
 جمع ساير دامداری

 626 16 6 16 46 45 46 68 26 21 06 تعد.ا

 188 0/6 0/1 5/2 2/6 6/2 6/2 0/0 6/14 0/48 46 ارصد

های عرای بها .سهتفااب .ز   یر.بطه ش ع شزل  رسمی/ غیر رسمی( برحسب ویژگ 6ار جدول 

.شهد خهارج .ز شهرر     ریب رر.مر آمدب .س ؛ محل ت دد رساشی ره مشهاغل غیهر رسهمی ا.شهته    

.شد  به خاطر پایی  به ام ارصهد .شهتزال زشهام، شسهب       ررماششاب ب اب .س  و بیشتر مراجر ب اب

ره ار مشهاغل   زشام شسب  به مرا.م ار مشاغل غیر رسمی بیشتر ب اب .س   بیشتر رساشی .شتزال

.شد  رساشی ره ار مشاغل غیر رسمی تری ب اب .شد ا.ر.ی تحصیالت پایی  غیر رسمی ععادی  ا.شته

 .شد  .شد، مرارت رمتری ا.شته.شد شسب  به .عر.ای ره مشاغل رسمی ا.شتهععادی  ا.شته

 های فردی و اجتماعی . ضريب همبستگی نوع شغل )رسمی/غیر رسمی( و ويژگی9جدول 

 مهارت تحصیالت جنس محل تولد غیرمت

 58/8 26/8 82/8 41/8  ریب همبستگی

 8881/8 8881/8 846/8 8881/8 ا.ریسطن معنی

ادیل .ینکه .ا .م دک و دهر بیشهتر .ز .اه .م رهرا و عهارس ار       ششام ا.اب .س  ره به 2جدول 

یه  .اه .م   محالت محروم سار  هستند و .اتصاا محالت محروم بیشتر غیر رسمی .سه  پهس .  

بیشتر ار مشاغل غیر رسمی ععادی  ا.رشد یعنی ار .یجاا شکاف ا میتی با شهکاف .اتصهاای بهر    

 هم منطبق شدب .س    
 . توزيع درصدی نوع شغل برحسب قومیت4جدول 

 جمع ترک فارس لر لک کرد قومیت

 660 188 0/60 4/46 6/66 4/52 شزل رسمی

 626 8 4/61 0/28 2/66 0/24 شزل غیر رسمی

 221 (14  188 (16  188 (42  188 (142  188 (565  188 جمع

 8881/8 42/8 رر.مر 8881/8 ا.ریمعنی 2/66 رای .سک ر
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ر.بطه ش ع شزل برحسب مههب ششهام ا.اب .سه   شسهب  .ههل حهق ار محهالت        5جدول 

.شهد  ب.عر.ای ره شهیعه به ا   محروم زیاا .س  بنابر.ی  بیشتر ار .اتصاا غیر رسمی مشز ل هستند

شاید بت .م گفه   .شد  بیشتر ار مشاغل رسمی و .عر.ا سنی مههب ار و عی  بینابی  ار.ر ا.شته

 ره ار .ینجا شکاف مههبی هم بر شکاف .اتصاای منطبق شدب .س    

 . توزيع درصدی نوع شغل برحسب مذهب5جدول 

 جمع )تعداد(  اهل حق سنی شیعه مذهب

 662 2/46 2/56 0/50 شزل رسمی

 666 6/26 6/26 4/22 غیر رسمیشزل 

 268 ( 60  188 ( 21  188 ( 651  188 جمع  تعد.ا( 

  884/8ا.ری معنی 15/8رر.مر 8881/8ا.ری معنی 6/12رای .سک ر

ششام ا.اب .س  بی  ش ع شزل غیر رسمی و ویژگی .عر.ا ر.بطه وج ا ا.شهته   6جدول شمارب 

عروشی مشز ل به ععادی   ، مساعررشی و اس .س   رساشی ره به مشاغل رارگر ماهر ساختماشی

.شد  برخی مشاغل ماشنهد هنهر اسهتی خهاشگی مشهتص زشهام و       .شد تحصیالت بیشتری ا.شتهب اب

عروشی مشتص مرا.م ب اب .س   .عهر.ا رمتهر .ز    مشاغل مساعررشی، رارگری،  ایعاتی و اس 

سهاده بهه شهزل     28تها   48عروشهی و هنهر اسهتی خهاشگی،      سال بیشتر ا.ر.ی مشاغل اسه   48

 .شد  ساده و بیشتر به مشاغل رارگری و ا.مد.ری ار خاشه مشز ل ب اب 28 ایعاتی، 

 های فردی . ضريب همبستگی نوع شغل غیر رسمی و ويژگی6جدول 

 سن جنس تحصیالت متغیر

 44/8 21/8 40/8  ریب همبستگی

 886/8 8881/8 8881/8 ا.ریسطن معنی

 های کیفیيافته

له با ت جه به شتایج بشش پیمهایش، یهک شهزل .شتشها  شهدب و شهر.یط آم شهزل و        ار هر مح

همچنی  پیامدهای مثب  و منفی شزل بر.ی .عر.ا، خاش .اب و جامعه .ز شگاب ععا م ار مشاغل غیر 
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رسمی و .عر.ا محلی م را تحلیل ار.ر گرعته .س    زم به ذرر .س  ره پنج شزل ره پیامهدهای  

 .شد ار .ی  مۀاده آمدب .س    عرا، خاش .اب و جامعه ا.شتهمنفی بیشتری بر.ی 

 دراز شغل کشاورزی در محله دره. 1

آاا،  م ،  ار.ز، وریل بر .ساس شتایج پیمایش شزل رارگری رشاورزی ار محالت محروم ارب

ار.ز و شاغالم .ی  شزل  آباا و شاطرآباا رو.ج ا.را ره ار .ی  پژوهش با .عر.ا محله ارب حکم 

 احبه به عمل آمدب .س   مص

.ی ب ام آم، مشاغل غیر رسمی زیاای  ار.ز و حاشیهبا ت جه به م اعی  جزر.عیایی محله ارب

عروشی گیاهام ا.رویی ار عصل برار، رارگری سااب،  .زجمله رارگر رشاورزی، مساعررشی، اس 

.هادی محله، عروش ا.مد.ری و  ایعاتی ار .ی  محله وج ا ا.را  با ت جه به مصاحبه گروهی .ز 

.سلحه، مشروبات، م .ا مشدر و عروش .سناا جعلی ار .ی  محله شیز رو.ج ا.را ره پاسهشگ یام  

ارصهد .ز مشهاغل    24.ی شکراب ب اشد  با ت جه به شتایج پیمایش ار پیمایش به .ی  مشاغل .شارب

 شدشد ره رتبه اوم ار بی  محالت محروم ب اب .س   محله، غیر رسمی محس   می

 دراز . داليل انتخاب شغل کارگر کشاورزی و پیامدهای مثبت و منفی آن در محله دره7جدول 

 مقوله  مفاهیم  داليل انتخاب شغل

  بیکاری هام و خ ام بیکاریم.ینجا مجب رم رار رشاورزی بکنم   م بچه

 .اتصاای

 

.ی شیسه  رهه .مکاشهات    رار رشاورزی خیلی خ بهه  ه م .ینجها محلهه    

شزلی مناسبی ا.شته باشه اود  به مها رهار رسهمی و اودتهی     تفریحی و 

 شمیدب

 شب ا عرص  شزلی

ره س .ا راعی بر.ی اهم به خاطر .ی  .ش .ع رارهای رشاورزی ر. .شجام می

 ت .شم به شررستام بروم    پید. ررام رار شد.رم و شمی

 عرهنگی شد.شت  س .ا و تحصیالت

  شد.شت  تشصص و مرارت ای شد.رم .ی  شزل خیلی خ به   بر.ی م  ره س .ا راعی و هنر و .ستعد.

 .جبار و.ددی  اهد تنرا باشم منم مجب رم رشاورزی بکنم   ماارم .جازب شمی .جتماعی

 جامعه  خانواده  فرد  پیامد مثبت شغل 

واتی آز.ا شدم خ ام سرگروب رارگر.م شدم با خاشمم .هادی .ی  محله ر. 

-بندیم و بر.ش م رار مهی  می بام زمی  ار.را.ارنیم با صاح آوری می جمع

 رنیم   

.شتزال  ز.یی .شتزال

.عضای 

 خاش .اب

 .شتزال مرام

 محلی
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 دراز . داليل انتخاب شغل کارگر کشاورزی و پیامدهای مثبت و منفی آن در محله دره7دول ادامه ج

 مقوله مفاهیم داليل انتخاب شغل

 بر.ی مشارج تحصیلم رنم ها میرم رار رشاورزی میتابستام
های  تأمی  شیاز

 عرای
  

اس   مرام .ی  منطۀه شباش  ره رشاورزی رن  خیلی .ز محص  ت به

 شررهای .طر.ف شمیرسه 
  

منبع تزهیه 

 شرر

.گه رار رشاورزی یا ساختماشی شباشه مرام مجب رم اا اق م .ا مشدر 

 .شجام اهند 
  

راهش آسیب 

 .جتماعی

زمینی  ها ماشند پیاز و سیب  ت روی زمی مرام .ز باایماشدب محص

 رنند .ستفااب می
  تزهیه حد.الی 

 جامعه خانواده فرد پیامد منفی شغل

مشکل جسمی ا.رم .ما شاگزیرم ره رار و ععادی  بکنم .ی  شزل آام ر. 

 رندخسته می
   آسیب جسمی

مدم ها .وار.ز   م همه عامیل م   ندساده .ز روستای گر .رب .ومدم ارب

 .ینجا و رسی آشجا شماشد و .ینجا مشز ل رار شدم
  

 مراجرپهیری/
 

جایی شرسیدم مههبش شه ما همگی .هل حق  ره .ی  مرام به عل  .ی 

 هستیم
 شکاف مههبی  

ار.ز بهه عه .ملی    آید عل  رو.ج شزل رشاورزی ار شاحیهه ارب  ها برمیط رره .ز تحلیل همام

گهراا رهه .یه  ع .مهل      س .ای برمیحله، بیکاری، عۀر و بیهمچ م پیشینه شزلی، حاشیه ب ام م

ار.ز هسهتند رهه پیامهدهای منفهی      های .جتماعی زیاای ار محلهه ارب  ساز بروز آسیبخ ا زمینه

ت .م به خریدوعروش م .ا مشدر، .سهلحه   زیاای روی عرا، خاش .اب و جامعه ا.را، .زجمله آم می

تأثیر شب اب .س   ار .رثر منهاطق  ار رو.ج .ی  مشاغل بیو     .شارب ررا ره ار حاشیه ب ام محله 

رننهد  .یه     ادیل شب ا .مکاشات شزلی و رعاهی .رثر .عر.ا به .ی  مشاغل گر.یش پید. مهی  محروم به

اهد مرام محله رهامالً  محله .مکاشاتی شد.را و اود  شیز .اد.ماتی بر.ی برب ا .ی  محله .شجام شمی

ادیل تفاوت مهههبی رهه بها بۀیهه شهرر ا.رشهد .یه  شهابر.بری و          هرنند و ب.حساس محرومی  می

 رنند   اهند و عدم استرسی به مشاغل اودتی ر. مههبی عن .م میمحرومی  ر. به مههب ربط می

ها شیز سبب سبب بیکاری و ارآمد خیلی پایی  خاش .اب .رز.م ب ام شیروی رار ار .ی  محله به

اورزی ار .طر.ف شرر ررماششاب ا.رشهد .ز مهرام محهالت    های رششدب .س  ره .عر.ای ره زمی 
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ویژب زشام بر.ی رارهای رشاورزی .ستفااب رنند  همچنهی  .ز محصه  ت رشهاورز.م     محروم و به

شه شد  بنهابر.ی  ع .مهل .اتصهاای و .جتمهاعی .ز      مند میعبارتی شرر بررب های .طر.ف و بهمحله

 ش شد  رشاورزی محس   میتری  ا یل .عر.ا محلی بر.ی پهیرش شزل  مرم

ت .م گف  جد. .ز .ستثمار رارگر.م ره مجب رشد ت  ار خص ص پیامدهای منفی .ی  شزل می

طه ررلی بهر.ی شهرر     رارهای سش  با ارآمد پایی  بدهند، تأثیر منفی  ند.شی بر.ی محله و به به

ه .اتصهاا آم ار  شد.را زیر. مکام ععادی  جایی بیروم .ز محله و شرر .س   .مها بهر.ی شهرری ره    

ها مجب رشد بر.ی تأمی  شیازهای حهد.الی  سطن شازدی ار.ر ا.را .گر  نی  مشاغلی شباشند خاش .اب

های .جتماعی به همر.ب ا.را پناب ببرشد   زم به ذرهر .سه    خ ا به مشاغل پنرام و سیاب ره آسیب

و ایمه  پهایی     ههای شهرری  ره عدم .شتزال ار مبدأ و عۀد.م زمی  رشاورزی و همچنی  جهبه

وپهیش .ز  نهی     زمی  و خاشه ار محالت محروم باعث  نی  مرهاجرتی شهدب .سه  و ر.ب پهس    

 .عر.ای گرعته شدب .س    

 دراز . شغل دامداری در محله دره5

های گروهی شزل ا.مد.ری   شگرد.ری ا.م ار خاشه، رشتار ا.م بر .ساس شتایج پیمایش و مصاحبه

ار.ز،  م  و جعفرآباا رو.ج ا.را ره  زشدب( ار محالت ارب شی ب سنتی، خریدوعروش ا.م به

.ی سه محله ار .ی  زمینه شۀش ا.شته .س   بر.ی بررسی پیامدهای م اعی  جزر.عیایی حاشیه

 ها .شجام شدب .س   ار.ز مصاحبه شزل ا.مد.ری ار محله ارب

 دراز ه دره. داليل انتخاب شغل دامداری و پیامدهای مثبت و منفی آن در محل8جدول 

 مقوله مفاهیم داليل انتخاب شغل

های رشاورزی شزایکمام .س  و یک عضای خادی ار .طر.ف ره زمی ادیل .ی  .ینجا به

 .س   هاهایمام وج ا ا.را مکام مناسبی بر.ی .شجام .ی  ععادی و روبروی خاشه

شزایکی به زمی  

 رشاورزی

 .اتصاای

 

شد خیلی زیاا ب ا شاید بر.ی همی  باشه  می ار گهشته س ای ره .ز .ی  رار شصیبش

 گ شه شزل ار .ینجا جا.عتااب ره .ی 

ارآمد و س ا 

 ششصی

 های خاصی وج ا شد.را ره بش .یم .شتشا  بکنیم متأسفاشه بر.ی ما شزل
شب ا عرص  

 شزلی
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 ازدر . داليل انتخاب شغل دامداری و پیامدهای مثبت و منفی آن در محله دره8دول ادامه ج

 مقوله مفاهیم داليل انتخاب شغل

ار .صل رار ایگری هم بلد شیستیم س .ا راعی هم شد.ریم ره شزل ایگری ر. 

 .ا.مه اهیم

 مرارتی بی

 س .ای بی
 .اتصاای/عرهنگی

آید م  همر.ب پدرم ره یاام می ره .ی  شزل پدر.شمام ب اب و .ز واتی   م

 ررایم گ سفند خریدوعروش می

پیشینه شزلی 

  .ابخاش
 .اتصاای/ .جتماعی

 جامعه خانواده فرد پیامدهای مثبت شغل

.ینجا بر.ی ما خ   .س    م سر مسیر .س  و ما .ینجا 

 عروش برتری ا.ریم
 ز.یی .شتزال

ارآمد/رعع 

 شیاز
 .یجاا شزل

  رنیم های خ ا .ستفااب میما .ز محص  ت ا.م
تأمی  منابع 

 غه.یی
 

-.ی شرروشد.م شسب  به اصابیتر و برتر بر تریه گ ش  .رز.م

 های ا.خل شرر
 س ا .اتصاای مرام  

 جامعه خانواده فرد پیامدهای منفی شغل

آید .ما ار بی   ارس  .س  ره .ز .ی  طریق پ دی گیر ما می

مرام .ی  شزل ص رت خ شی شد.را و بر.ی محله هم وجره 

 خ بی شد.را

راهش .عتبار 

 عرا

راهش منزد  

 ابخاش .
 راهش منزد  محله

مز.یای .ی  شزل بر.ی رساشی بیشتر .س  ره ار .ینجا ط یله 

هایشام ا.رشد وشۀل ا.م ا.رشد یا خ اشام ماشی  بر.ی حمل

 های رشاورزی هستندا.ر.ی زمی 

ا.شت  حد.ال 

 .مکاشات
  

   پیچدب ی عض  ت حی .شی ار محله می
شر.یط شامطل   

 برد.شتی

ادیهل   ار.ز بهه  .ی ار تهاریخ .یه  محلهه ا.را  ارب   شزل رشاورزی ریشه شزل ا.مد.ری هماشند

پرا.ختند .مهروزب شیهز .یه     پیشینه روستایی، مرامام آم ار .بتد. به شزل رشاورزی و ا.مد.ری می

شزل همچنام ار سطن محله پابرجا .س   شزایکی محله به شرر و عرهنهگ  .سهتفااب .ز گ شه     

تر ب ام ایم  گ ش  شسب  به ا.خل شهرر   ا.خل شرر و .رز.م هایجای خرید .ز اصابی گرم به

شیز به پاید.ری .ی  شزل رمک رراب .س   .گر ه بر.ی شزل ا.مد.ری حد.الی .ز .مکاشهات بایهد   

های بر.ی ا.مد.ری باید پرا.خ  ش ا .مها ارآمهدی رهه .ز .یه  ر.ب     عر.هم ش ا و همچنی  هزینه
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.ی  شهزل ر های  خهاطری     بنابر.ی شگه ا.شته .س    اس  آید همچنام .عر.ا ر. ار .ی  شزل به

 بر.ی ا.مد.ر.م .یجاا رراب .س    

رغم پیامدهای مثبتی ره ارزمین  تأمی  حد.ال ارآمد بر.ی .عر.ا ار .ی  شزل وج ا ا.را .ما  به

رو.ج شزل ا.مد.ری ار محله باوج ا .یجاا مید.م ا.م بر.ی خریدوعروش پیامدهای منفهی بهر.ی   

.شهد .مها   ربط ار .ی  زمینه .شجام ا.اب های ذیرغم .اد.ماتی ره سازمام ا.را  به شرر بهمحله و شرر 

سابۀه شزلی .عر.ا، عرهنگ و سبک تزهیه شرروشد.م و همچنی  وج ا ارباشی و شهور.ت مهههبی  

همچنام .ی  شزل ر. شگه ا.شته .س  و .اتصاا  عید شرر ررماششاب هم .ز طرف .عر.ا ارگیر ار 

سهاز ماشهدگاری شهزل ا.مهد.ری خهاشگی ار      .ا خرید.ر خدمات  نی  شزلی شیز زمینهشزل و .عر

محالت محروم ررماششاب شدب .س   او شزل رارگر رشاورزی و ا.مد.ری خاشگی ره بهه شهکل   

.شد و به محلهه حهال و   ار.ز باز رو.ج پید. رراب .شد ار محله اربسنتی ار روستا به هم گرب خ راب

 س  هر ند جزو شاحیه شرری المد.ا شدب .س    ه .ی روستا بششیدب .

 فروشی در محله شاطرآباد . شغل دست9

های گروهی و شتایج پیمایش مشاغل غیررسمی رارگر ار محله شاطرآباا  شریاا( بنا بر مصاحبه

عروشی، مساعررشی، رارگر ماهر ساختماشی، رارگر رشاورزی، رارگر سااب و  ساختماشی، اس 

عروشی  می ب( بنا به شزایکی به مید.م  ج ا.را  بنا به گفته .هادی محله اس  ایعاتی بیشتر رو.

عروشی با تأرید بر  بار، .اتصاا محله ر. شکل ا.اب .س  پس ار .ی  محله شزل اس 

 عروشی می ب م را بررسی ار.ر گرعته .س    اس 

 شاطرآباد فروشی و پیامدهای مثبت و منفی آن در محله . داليل انتخاب شغل دست1جدول 

 مقوله  مفاهیم  داليل انتخاب شغل

زمینهی و     ( و   های .رز.م زیااب  گ جه، خیار، سهیب مصرف می ب

.عر.ا محهل عۀیهر و .ز اشهر  هعید هسهتند و میه ب .ز شیازههای        

 آوریم.صلیش شه پس می ب بیشتر می ب بر.ی عروش می

  عۀر

 

 .اتصاای

ه .صهادتاً .ز آبهاای   رنم شزل ثابتمه  عروشی می .ز سر بیکاری اس 

 .م .طر.ف به شریاا آمدب

 بیکاری
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 فروشی و پیامدهای مثبت و منفی آن در محله شاطرآباد . داليل انتخاب شغل دست1جدول 

 مقوله مفاهیم داليل انتخاب شغل

 شزایکی محل شزل به خاشه رنمعروشی می ادیل شزایکی به مید.م بار می ب به

 

 .منی  شزلی ا.را   م .رثر.ً محلی هستند عروشی ار شریاا .منی  اس 

 عدم تشصص .ی  شزل ما شیازی به تشصص و مرارت خاصی شد.را

بر.ی شروع .ی  رار هم سرمایه زیاای  زم شیس  و با .بز.ر و 

 عروشی ررا ت .م .ینجا می بوسیله .رز.م می
 عدم شیاز به سرمایه مادی

 جامعه خانواده فرد پیامد مثبت شغل

عروشی ر.  تباط با بۀیه خ به   م .رثر.ً آشنا هستند و می ب.ر

 ادیل شزایکی به مید.م بار .شتشا  ررام به
 گسترش .رتباطات  

   آیند.عر.ا منطۀه ش برار هم بر.ی خرید به .ینجا می

ها/ راهش  تعامل با محله

-هزینه .اتصاای خاش .اب

 ها

ره زشم رار  ها و آشنایی همه باعث شدب منم عروش وج ا اس 

 رنم و .منی  .یجاا شدب .س 
 .منی  .جتماعی  

م محلی ش عی .ستۀالل شزلی ا.ریم  مرا ار .ینجا ما همه به

 اهندهای روز.شه خ ا ر. .ینجا .شجام میخرید
 پهیری استرس  .ستۀالل شزلی

 جامعه خانواده فرد پیامد منفی شغل

شدب، خرید.ر رمتر ارآمد شاراعیه، و عی  باز.ر شسب  به ابل بد 

 شدب
 رساای باز.ر  ارآمد رم

عروشی و شد.شت   عروش می ب باعث رم بیشتر .ز صد اس 

 ش ا  رایب شزلی زیاا .س  راسبی ار روز می
   .شباع شدم رار

 شل غی معابر   ش ا رنند خیابام بسته می عروشی می .ینجا   م .رثر.ً اس 

   زیام .اتصاای ش ا و ار زمستام سرما می هاار تابستام گرما باعث خر.بی می ب

عروشی .ینجا تا .شترای شب .ا.مه ا.را و هم خیابام  عم ماً اس 

 ها آد اب .س  رنند و ج ی آ شل غ میشه هم سروصد. می
 آد اگی ص تی و محیطی  

 ش یمار عص دی .ز سال ه . گرم و گاهی سرا و ما .ذی  می
عرسایش 

 جسمی
  



 

 

 

 

 

 811 شناختی مشاغل غیررسمی در مناطق محروم شهر کرمانشاه  مطالعة جامعه

 

 

ادیل وجه ا میهد.م بهار .سه  رهه شۀهش .ساسهی و         ی ب ار .ی  محله بهعروشی م شزل اس 

.ی ار .یجاا و گسترش .ی  شزل ار سطن محله ا.شته .س   مید.م بهار ررماششهاب ار    رنندب تعیی 

)بهار   شکل گرعته .س   وج ا میهد.م  28تأسیس شدب .س   محله شریاا .ز .و.خر اهه  1622سال 

عروشهی   ب .س   عم ماً رساشی ره ارآمدی شد.رشد به میه ب یکی .ز ع .مل رشد جمعی  محله ب ا

 رخی ار سطن محله حض ر ا.رشد  مید.م بار منبع تزهیه مهرام   188پرا.زشد حدوا  ار محله می

 محله .س    

عروشی می ب ار .ی  محله  باوج ا پیامدهای منفی  ت دید زباده، سد معبر و     ( ره شزل اس 

ب .س  .ما به خاطر پیامدهای مثبتی ره بر.ی محله، خهاش .اب و عهرا   بر.ی سارنام محله عر.هم ررا

.شد  .اتصاا محلهه و  ش عی مرام محله با مشکالتی ره .ی  شزل .یجاا رراب .س  رنار آمدب ا.را به

گسترش محله با مید.م بار رام خ راب .س  و ار ص رت جابجایی مید.م بار پیامدهای بالعصهل  

و متعااب آم پیامدهای .جتماعی اور .ز تص ر شش .هد به ا  .گر هه    .اتصاای بر.ی سارنام محله

تر.عیهک   ٔ  مید.م بار بر.ی محله س امند .س  .ما بر.ی شرر مشکالتی به همهر.ب ا.را و ارزمینهه  

گیری ار .ی  زمینه شیازمنهد  گ شه تصمیم   شرر ر. با مشکل روبرو رراب .س  و هریشرری مدیر

 ته .جتماعی و .اتصاای آم .س    ار شرر گرعت  پیامدهای شاخ .س

 . شغل ضايعاتی در محله جعفرآباد4

آباا،  های جعفرآباا،  ۀاگالم،  م ، حکم بنا بر شتایج پیمایش شزل  ایعاتی بیشتر ار محله

صااایه و شریاا رو.ج ا.را  با ت جه به .ینکه ه ی  محله جعفرآباا با .ی  شزل گرب خ راب .س  

ر .ی  محله م را بررسی ار.ر گرعته .س   ار جعفرآباا مشاغل غیر بنابر.ی  شزل  ایعاتی ا

عروشی،  رسمی ایگری ماشند رارگر ساختماشی، مساعررشی، رارگر سااب، ا.مد.ری خاشگی، اس 

ارصد مشاغل جعفرآباا مشاغل  64رارگر ماهر ساختماشی و رارگر رشاورزی شیز وج ا ا.را  

 .شد  غیر رسمی ب اب
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 انتخاب شغل ضايعاتی و پیامدهای مثبت و منفی آن در محله جعفرآباد . داليل11جدول 

 مقوله  مفاهیم  داليل انتخاب شغل

ش ا رهه عرزشهد.م .ز   ها ار .ی  مناطق باعث میمشکالت .اتصاای خاش .اب

سههنی  رههم و.را شههزل  ههایعات عروشههی شهه شد بههر.ی .ینکههه بت .شنههد    

 خرجی بر.ی خاش .اب باشند رمک

ر ارام عۀر خاش .اب/ 

 رار

 

 .اتصاای 

 

 بیکاری شا ار و .ز سر بیکاری مجب ر به روی آورام به .ی  شزل شدم به

.ی  شزل م اعی  .جتماعی شد.را .ما ارآمد شسبتاً خ بی ا.را ره م  اهاشع  

 هستم   

 ز.یی  ارآمد 

 جامعه خانواده  فرد  پیامدهای مثبت 

 یهز   دوعروش  ایعات همه.ز ارآمدمام ر. ی هستیم ما .ز همی  ر.ب خری

 زشدگیمام تکمیل .س 

ارآمد 

 مناسب

 ز.یی.شتزال تأمی  شیاز 

تفکیک زباده ار    های شررا.ریرمک به شررا.ری و راهش هزینه

 مبدأ

 جامعه خانواده فرد پیامدهای منفی

گههرا   .ز ارآمدمام ر. ی هستیم هر ند ره برد.شتی شیس  زشدگیمام مهی 

 خد. ر. شکر

برد.ش  

 ایعر

  

هها مجبه ر هسهتند     عرسایی .س  و آم  ایعاتی رار خیلی سش  و طاا 

 رار ر. .شجام اهند .ی 

اش .ری 

 شزل

  

ت .شد  هایعات   شیاز به سرمایه ا.را .گر عرای سرمایه با یی ا.شته باشد می

 رارخاشه تح یل اهد بیشتری ر. خرید.ری رند و به 

شیاز به  

سرمایه 

 مادی 

  

های زیهاای بهر.ی شهرروشد.م .یه  محلهه      فرآباا آد اگیهای جع ایعاتی

رهه   .شد .ز صد.ی عرو ررام آه  و پالستیک گرعته تها آده اگی   .یجاا رراب

 وج ا آمدب .س     و.سطه تجمع زباده به به

رو.ج  

 بیمای 

آد اگی 

 محیطی/ص تی

پرستیژ   .ی  شزل م اعی  .جتماعی شد.را

 خاش .اب

شد.شت  پرستیژ 

 ی/منزد  .جتماع

 عاصله .جتماعی  .شگ / طرا رنند   ایگر.م ما ر. با  شم بد شگاب می

 آسیب .جتماعی .عتیاا .عتیاا آیند و خریدوعروش م .ا هم رو.ج پید. ررابها .ی  محله می  ایعاتی

دحاظ .جتماعی ار سطن جامعه شزل م را ابه دی   .ی  شزل برخالف مشاغل م را بررسی به

زشنهد و  معه به .عر.ای ره ار .ی  شزل مشهز ل هسهتند، بر سهب مهی    شیس  و معم  ً عم م جا
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ها عبارتی ریشه مشکالت و آسیب رنند بهوج ا .ی  شزل ر. تردیدی بر.ی محله و شرر تلۀی می

گیرشد  ادیل عمدب پهیرش .ی  شهزل عامهل .اتصهاای .سه       ها ار شرر میر. شیز وج ا  ایعاتی

دحاظ .جتماعی .صالً  مند هستند ودی به.ز ارآمدی شیز بررب.گر ه رساشی ره به آم مشز ل هستند 

های .ی  .عر.ا هم .رب بها .رهر.ب برخه را    .ز منزد  خاصی برخ را.ر شیستند ایگر.م شیز با خاش .اب

رنند  خریدوعروش  ایعات ها شیز .ی  عشار شگاب ایگر.م ر. .حساس میش عی خاش .اب رنند  بهمی

هها شیهز    پناهام شرری رهه .مهروزب تعهد.ا آم   ره عۀر. و بی.زجمله .ی  راررراهایی بر.ی شرر ا.را

ره .ی  .عهر.ا   ط ری رنند  بهش ا بششی .ز ارآمد خ ا ر. .ز .ی  ر.ب تأمی  میروز . اعه می روزبه

اهنهد و ار ابهال   های  ایعاتی تح یل میها ر. به مزازب های اابل بازیاع ، آمآوری زبادهبا جمع

های زباده صه رت   و.سطه عۀر.ی شرری .ز سطل رنند  تفکیک زباده ره بهاریاع  می.ی آم هزینه

 اهند  گیرا بششی .ز ععادی  سازمام شررا.ری .س  ره .مروزب عۀر.ی شرری آم ر. .شجام میمی

آوری  ایعات ار سطن شرر پیامدهای منفی هم بر.ی عرا، رغم پیامدهای مثب  شزل جمع هب

هها تفکیهک    هها و جهایی رهه زبادهه     به همر.ب ا.شته .س   .طر.ف سطل زباده خاش .اب و جامعه شیز

رنند محل خل تی بر.ی مصرف م .ا شدب .س  و برخی .عر.ا معتاا به خاطر مصهرف مه .ا و    می

پرا.زشد  .رتباط .ی  شهزل بها    آوری زباده می همچنی  به خاطر عروش آم به شکل ص ری به جمع

های .جتماعی جامعهه  ها شدب و .ی  آسیب های آمعر.ا و خاش .ابخریدوعروش م .ا باعث .عتیاا .

هها ار  شه ا  تفکیهک زبادهه   ر. .عز.یش ا.اب .س   تد.خل شزلی با سازمام شررا.ری شیز ایدب می

.ی شامطل بی بششیدب .س  و .منی  .جتماعی سارنام ر. شیز تردیهد  محله جعفرآباا به محله  ررب

 رراب .س    

   نان در محله صادقیه.  مشاغل خانگی ز5

.شد  ار  ارصد مشاغل محله صااایه جزو مشاغل غیر رسمی محس   شدب 50طبق شتایج پیمایش 

عروشی، رارگر سااب، رارگر  .ی  محله مشاغل غیر رسمی ماشند مشاغل خاشگی زشام، اس 

خاشگی  ادیل .ینکه مشاغل ساختماشی، مساعررشی و  ایعاتی بیشتر رو.ج ا.رشد  ار .ی  محله به

زشام بیش .ز محالت ایگر رو.ج ا.را .ی  شزل م را بررسی ار.ر گرعته .س   .ی  شزل ار 

 آباا شیز رو.ج بیشتری ا.را   محالت  م ، آااجام، اود 
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 . داليل انتخاب شغل، مشاغل خانگی زنان و پیامدهای مثبت و منفی آن در محله صادقیه11جدول 

 مقوله مفاهیم داليل انتخاب شغل

ه خاطر یک سری .ز عۀاید ره اختر شباید جای اور بروا و ب

 باید زوا .زاو.ج رند

های سنتی  رلیشه

 جنسیتی
 .جتماعی

ررا به خاطر همی  ماارم .ز خیلی وا  پیش خیاطی می

 مند شدم مرور به خیاطی عالاه همیشه م  شیز رنار .و ب ام و به
 پیشینه خاش .اب

ار زشد.م .س  و حتی سرپرس  خاش .اب شد.رم و ش هرم 

.ی هم شد.رم مجب رم ره شیرینی سنتی و شام گ شه سرمایه هیچ

 ساجی ارس  رنم

 عۀد.م سرمایه مادی
 

 .اتصاای
گ شه پ دی شد.شتم و با ت دید و عروش محص  ت به  م  هیچ

 ارآمدی برسم
 عۀد.م ارآمد

 جامعه خانواده فرد پیامدهای مثبت

دباس بدوزم و هزینه خرید دباس  هات .شم بر.ی خ ام و بچهمی

 ش ارم می
 هاراهش هزینه

رمک به 

 خاش .اب
 

ابستاشی هستم .ی  شزل مر. سرگرم و تأثیر خ بی  مربی پیش

 روی روحیه م  ا.را
  سرگرمی

.عز.یش 

 تعامالت

خ .هد و باعث پرورش شزل میناراری ظر.ع  زیاای می

 ش ا .ستعد.ا می
   .یجاا خالای 

آر.یشی .ینترشتی هستم .ز یکی .ز  عروش د .زم م  مشز ل به

 شدت به پ ل .حتیاج ا.شتم اوستام خ ا یاا گرعتم   م به
 .یجاا شزل  منبع ارآمد

ادیل رمب ا ارآمد  م  شزلم پاک ررام سبزی، همسرم به

رار ر. گرعتم و بششی .ز  خ .س  ره سرا  رند .ما جل  .ی 

 ها ر. پرا.خ  ررام هزینه

  شام حالل
-آسیبهشرا

 .جتماعی

 جامعه خانواده فرد پیامدهای منفی

.ی  رار روی .عصابم و  شماشم تأثیر ا.رب و باعث میشه 

 همیشه سرارا ا.شته باشم
   آسیب روحی

هام زیاام و .ی  باعث شدب .ز صبن تا عصر سررارم مشتری

 ره ایگر به .م ر خاشه رسیدگی شکنم
 

عدم تعامل با 

 خاش .اب
 

ار معرم م .ا شیمایی هستم حساسی  پ ستی   م همیشه 

 ش ابر.یم .یجاا می
   مشکالت جسمی
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 . داليل انتخاب شغل، مشاغل خانگی زنان و پیامدهای مثبت و منفی آن در محله صادقیه11دول ادامه ج

 جامعه خانواده فرد پیامدهای مثبت

  ایعدم تر .ی شد.رم .مکام پیشرع  شد.رم م    م سرمایه و پشت .شه
عدم تحرک 

 .جتماعی

سرپرس  شد.رشد شگاب همچنی  بۀیه شگاب خ بی به زم بی

 تحۀیرآمیزی ا.رشد
  زشی .شگ

شابر.بری 

 جنسیتی

.م ر. شیز به رنم بچهآر.یشی عروشندگی می ار یک مزازب د .زم

مدرسه ببرم و .ز طرعی رارهای خاشه ر. .شجام اهم همه .ینا به 

 آورام  عشار می

 عشار شۀش
تعارم 

 ها شۀش
 

رنیم رنیم و سعی می می با خرب ما ار سطن ر  یکی رار

 بندی خاصی شد.ریمریفی  محص  ت خ   باشد .ما بسته

عدم رااب  با 

 های غه.یی شرر 
  

مشاغل زشام .ی  محله ار او بشش .س  ره عبارتند.ز: زشاشی ره ار منازل خه ا بهه .شهتزال    

هها ار .شجهام .مه ر رمهک      ز بهه آم و حتی .عضای خهاش .اب شیه   هستند ره عم ماً مستۀل، مشز ل

رنند و به ت دید محص ل مه راشرر ار خاشهه   رنند  .ی  .عر.ا م .ا .ودیه ر. .ز باز.ر خرید.ری می می

شهدب آشهام    ها یا رساشی ره به .صالح مشتری شهناخته پرا.زشد  س س محص  ت ر. به همسایهمی

ی هستند ره ار مزازب خ ا یا ایگر.م مشز ل به رار هستند  ده. عروشند  گروب اوم زشاشهستند می

 ا.ری مشز ل هستند  .ی  زشام رمتر ار .م ر خاشه

ادیل آشکه تحصیالت ا.ششگاهی شد.رشد شا ار هسهتند رهه بهه .یه  مشهاغل       زشام .ی  محله به

ش زشهام ار  های سنتی ره ار .ی  محالت باای ماشدب .س  شۀادیل باع  مشز ل ش شد همچنی  به

ا.ری و رارهای خهاشگی .همیه  او نهد.شی ار    های خاشهخاشه بیشتر پررشگ .س   ده. مسئ دی 

ههای زشهام   ا.ری، منجر به تعهارم شۀهش  .ی  شر.یط ا.را  .ز طرعی مسئ دی  شزلی و .م ر خاشه

شه ا  .گهر ششصهی    ها بر عهرا .عمهال مهی    ش ا  بنابر.ی  ار .ی  شر.یط عشار هر یک .ز شۀشمی

های .زجمله رر.یه مکام، م .ا .ودیه، .بز.ر ت دیهد    .هد شزل خ ا ر. گسترش اهد شیاز به هزینهبش

ش ا به حد.الی .ز .مکاشهات شیهاز   و     ا.را، .ی  ار حادی .س  ره مشاغلی ره ار خاشه .شجام می

    ش اهای خ ا می .ی .ز .تاق، مشز ل ععادی ا.رشد و ار .ی  شر.یط عرا ار خاشه، ار گ شه

همچنام ره .شارب شد مشاغل خاشگی زشام پیامهدهای مثبه  زیهاای بهر.ی عهرا، خهاش .اب و       
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های .جتماعی و .اتصاای بر.ی خاش .اب و جامعهه ا.را  جامعه ا.را و شسب  به مشاغلی ره آسیب

ها ارزمینهه تهأمی  سهرمایه مهادی      ربط  م  شناسایی آم های ذیبرتر .س  و  زم .س  سازمام

 ها یاری شمایند   نی  عروش محص  ت آم.ودیه و همچ

 گیرینتیجه

شناختی مشاغل غیر رسمی محالت محروم شرر ررماششاب هدف .ز پژوهش حا ر بررسی جامعه

ساده و بیشتر ار  15شفر  4802ب اب .س   بر.ی بررسی مشاغل غیر رسمی یک پیمایش با شم شه 

گیری و پیامدهای مثب  سی علل شکلمحالت محروم شرر ررماششاب .شجام شدب .س   بر.ی برر

ها شفر( مصاحبه شدب .س   یاعته 22و منفی مشاغل غیر رسمی، با ععا م مشاغل غیر رسمی  

.شد ره .ی  ارصد ار ارصد جمعی  ار محالت محروم غیر ععال ب اب 58ششام ا.ا ره تۀریباً 

الت آشاهیتا و باغ محالت  م  و ش رام بیش .ز بۀیه محالت ب اب .س   ارصد بیکاری مح

 0/08ارصد ب اب .س   ارصد مشاغل غیر رسمی ار محالت محروم)  م    58.بریشم بیش .ز 

ارصد( زیاا ب اب  5/64ارصد( و جعفرآباا   6/66ارصد( باغ .بریشم   4/24ار.ز   ارصد( ، ارب

د ارصد ب اب .س  ره رمتر .ز ارص 6/26.س   مت سط .شتزال غیر رسمی ار مناطق محروم 

ارصد( ،  68( ار شرر ز.بل   1664های .یر.م غازی و همکار.م  آمدب ار پژوهش اس  به

ارصد(  65تا  68( باز.ر شرری   1620ارصد( ، شایب   66آباا    ( ار شرر خرم1606پ ر   الی

 40(  1604ارصد( و رشاشی   41(   1668خ .هی   های بشتیاری و خ  و بیشتر .ز پژوهش

عروشی بیشتر .ز بۀیه مشاغل    مشاغل رارگر ساختماشی، مساعررشی و اس ارصد( ب اب .س 

ش عی ار همه محالت .عر.ا ار .ی  مشاغل ععادی  ا.رشد  .ما برخی  غیر رسمی ب اب .س  و به

مشاغل مشتص محالت خاصی شدب .س  و پی شدی .جتماعی و .اتصاای بی  محله و شزل 

و .رتز.ق .هادی محله رمک رراب و همچنی  ه ی  برار.ر شدب .س ، شزل به گسترش و ه ی  

ار.ز با مشاغل ا.مد.ری و  محله شیز با شزل گرب خ راب .س   جعفرآباا با شزل  ایعاتی، ارب

عروشی، صااایه با مشاغل استی خاشگی و او  رارگر رشاورزی، شریاا  شاطرآباا( با شزل اس 

.شد  .ی  یاعته مطادعه جراا ب اب آاا و  م  شیز معرف همه مشاغل غیر رسمی محله وریل

عروشی می ب ار محله شاطرآباا ر. تأیید رراب .س  همچنی   ( ار م را اس 1602ا.ششگاهی  
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( شیز به مشاغل  ایعاتی ار محله جعفرآباا .شارب 1620( و شیازی  1661مطادعه شۀدی و ز.رع  

ب، رارگر ساختماشی و رارگر وساز  رارگر ساا رراب ب اشد  مشاغل مرب ط به ساختمام و ساخ 

آباا و ش رام  ماهر ساختماشی( مشتص محالت آشاهیتا، باغ .بریشم،  ۀارب ا،  ۀاگالم، حکم 

های عرای، .جتماعی و .اتصاای متفاوتی .ز ععا م .س   ععا م مشاغل غیر رسمی، ویژگی

ههبی هم .رثر.ً دحاظ ا می و م مشاغل رسمی ا.رشد؛ ا.ر.ی تحصیالت رمتر، مرارت رمتر و به

.شد  بنابر.ی  شابر.بری .جتماعی، شابر.بری ا می و مههبی بر شکاف .اتصاای دک و .هل حق ب اب

ش عی شابر.بری شزلی و .شتزال ار مشاغل غیر رسمی  ار محالت محروم منطبق شدب .س  و به

 ار محالت محروم ار شرر ررماششاب .تفاق .عتااب .س   

ق محهروم شهرر ررماششهاب ماشنهد ا.مهد.ری و رشهاورزی       برخی مشهاغل غیهر رسهمی منهاط    

شی ب ت دید سنتی .س  و هدف .رثر مشاغل غیر رسمی بۀاء .س  تها سه ا    ا.ری و بهپیشاسرمایه

بیشتر، و خص صیات مشاغل هماشند ایدگاب و.بستگی به مشاغل غیر رسمی .س  ماشنهد سهرمایه   

 ا آسام  .شدک، مرارت رم، شیروی رار خاشگی، رار.یی رم و ورو

های گروهی با .هادی محهالت  با ععا م مشاغل غیر رسمی و همچنی  مصاحبه شتایج مصاحبه

ههای  ش عی معیشه  و .رتهز.ق .ز اروم آسهیب    ششام ا.ا ره شزل  ایعاتی ار محله جعفرآباا به

عروشی ار محله شاطرآباا با .اتصاا و سبک تزهیه محله پی شد برار.ر  .جتماعی .س   شزل اس 

اب .س  و با ت جه به مشکالتی رهه بهر.ی مهدیری  شهرری .یجهاا رهراب .سه  تزییهر ار آم         رر

پیامدهای شاخ .سته .اتصاای و .جتماعی به همر.ب ا.را بنابر.ی  شیازمند مطادعهه و بررسهی بیشهتر    

ار.ز با ت جهه بهه پیشهینه شهزلی، سهبک تزهیهه شهرروشد.م و         .س   شزل ا.مد.ری ار محله ارب

هر و ارباشی پاید.ر ماشدب .س  و با ت جه به پیامدهای آم بر.ی جامعهه شیازمنهد   همچنی  عرهنگ ش

ت جه و تزییر جدی .س   مشاغل ا.مد.ری و رشاورزی با .دگ  .ز ایدگاب ش سازی همام سبک و 

ا.ری .س   مشهاغل رهارگر سهاختماشی، رهارگر سهااب،      سرمایههای ت دید سنتی و پیشاسیاق شی ب

اغل خاشگی زشام با ت جه به پیامهدهایی مثبتهی رهه بهر.ی عهرا، خهاش .اب و       ماهر ساختماشی و مش

ریزی بیشتری هستند تا با رسهب مرهارت و سهرمایه بهر.ی     جامعه ا.رشد شیازمند مدیری  و برشامه

 عرا و جامعه مفیدتر باشند  

بستر و زمینه مشاغل غیر رسمی ار همه محالت، عۀر .اتصاای .س  و مشاغل غیهر رسهمی   
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( .اتصاا غیر رسهمی معیشهتی   1606.ز راپیجی   شۀل پیماشکاری عرعی صنعتی شیس  بلکه بهش عی 

شرر ررماششاب .یجهاا رهراب .سه  بها      .س   ار برخی محالت .عر.ا با .ستفااب .ز عرصتی ره رالم

عروشی، مشاغل خاشگی و     تأمی  معیش  رراب .ما ار محله  مشاغل ااش شی ماشند رارگری، اس 

ههای    آااجام( معیش  حهد.الی .عهر.ا بها خریهدوعروش مه .ا مشهدر و سهایر آسهیب        آاا  وریل

ش ا و مشاغل غیر ااش شی رو.ج پید. رراب .س  و .منیه  محلهه ر. بهه خطهر     .جتماعی تأمی  می

گه.ر.م و مدیر.م شهرری .سه     .شد.خته .س  ره شیازمند بررسی و مطادعه بیشتر .ز س ی سیاس 

وعروش م .ا مشهدر ار محلهه آااجهام ار مطادعهه جرهاا ا.ششهگاهی        زم به ذرر .س  ره خرید

 ( شیز تأیید شدب ب ا  1602 

.ی  پژوهش مشاغل غیر رسمی غیرااش شی ماشند عحشا، خریدوعروش .سلحه، مه .ا مشهدر و   

های ریفهی  مشروبات .دکلی و     م را بررسی ار.ر شگرعته .س  ره  زم .س  با .ستفااب پژوهش

 سی ار.ر گیرشد  ایگر م را برر

-برآیند تحلیل رمی و ریفی ششام ا.ا ره سرریز جمعیتی ره ار محالت محروم سکنی گزیدب

ههای  .شد .ز .اتصاا غیر رسمی ظرف شرر شرای  .ستفااب رراب و با خ ا.شهتزادی .ز اروم آسهیب  

اتصهاا  ( بهاز.ر . 4886.ز سنت  و همکهار.م    شۀل .اتصاای و .جتماعی تأمی  معیش  رراب .س   به

ا.را ار .ینجا شیز مشاغل غیهر رسهمی  نهی     غیر رسمی تعد.ا رارگر.م بیشتری ار خ ا شگه می

.شد  بنابر.ی  .اتصاا غیر رسمی بار عمدب تأمی  معیشه  حهد.الی .عهر.ا محهالت     شۀشی .یفا رراب

محروم ر. بر اوش گرعته و شتیجهه  نهی  سهاختار .اتصهاای، پیامهدهای شاخ .سهته .جتمهاعی و        

 اای بر.ی عرا، خاش .اب و جامعه .س    .اتص
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 هی .صفرام  ا.ششگا

(   .اتصاا سیاب ار .یر.م  ترر.م: .شتشار.ت مؤسسه تحۀیۀات و ت سهعه  1602عر  ماز.ر یزای، علی   -
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سنجی برسازی شررشگر و ت .شمندسازی  (   مطادعات .مکام1604مرندسام مشاور تدبیر شرر     -
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(   بررسی ساختار باز.ر رار غیر رسمی شهرری .یهر.م  مجم عهه مۀها ت .ودهی       1620شایب، سعید   -
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های غیر رسهمی؛ مطادعهه مه رای محلهه جعفرآبهاا  طهرح       (   ت .شمندسازی سک شتگاب1620شیازی   -
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