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چکیده
کلید واژه های  کار در دهه های اخیر به عنوان یکی از  کسب و  محیط 

، بازرگانی و اقتصاد مطرح است. تالش در جهت  مهم در کسب و کار

چشمگیری  نقش   ، کار و  کسب  فضای  بهبود  شاخص های  ارتقای 

دارد.  خصوصی  بخش  در  به خصوص  اشتغال،  توسعه  و  رشد  در 

آسیب شناسی متغیرهای درگیر در این زمینه می تواند در ایجاد فضای 

این  در  مهم  متغیرهای  از  باشد.  مؤثر  کارها  و  کسب  برای  مناسب 

زمینه، اشتغال غیررسمی و تبعات مهمی است که برای فضای کسب 

گر قرار است موانع تولید برطرف شود، ابتدا الزم است تا  کار دارد. ا و 

گام های مثبت در جهت  تا  و موانع شناسایی شود،  عوامل پیش ران 

پژوهش  این  تمرکز  لذا  شود.  برداشته  پیش ران ها  تقویت  و  موانع  رفع 

این  است.  ایران  در  غیررسمی  اشتغال  شکل گیری  علل  شناسایی  بر 

پژوهش به روش کیفی انجام شده است. جمع آوری داده ها به صورت 

مختلف  روش های  با  داده ها  سپس  شد.  انجام  خبرگان  با  مصاحبه 

گرفت. در طی  از جمله تحلیل تم و دلفی مورد تجزیه و تحلیل قرار 

گردید و چارچوب نهایی پژوهش  سه دور دلفی، داده ها اعتبارسنجی 

پژوهش  یافته های  اساس  بر  شد.  طراحی  مضامین  شبکه  به صورت 

و  شناسایی  غیررسمی  اشتغال  شکل گیری  در  عامل  هشتاد  از  بیش 

سپس در دسته های عوامل کالن، قانونی و فردی طبقه بندی شد.
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1. مقدمه: طرح مسأله 
از شرایط  برخی  یا  و  اشتغال  ایجاد  در  ناتوانی بخش رسمی 

بخش  ایجاد  به  منجر  کارفرما،  و  کارگر  برای  آن  نامطلوب 

است.  شده  غیررسمی  اشتغال  و  اقتصاد  غیررسمی 

مهمی  نقش  فزاینده ای،  به طور  غیررسمی  بزرگ  بخش های 

می کند  ی  باز توسعه  حال  در  اقتصادهای  از  ی  بسیار در  را 

تعیین  که  مواردی  از  یکی  البته   .)2001 هنلی،  و  )کارنیرو 

کشورهای در حال توسعه  دقیق آن دشوار است، برآوردهای 

است که نشان می دهد بخش غیررسمی بیش از 50 درصد از 

جمعیت فعال اقتصادی را در خود جای می دهد. باتوجه به 

گسترش اشتغال غیررسمی و ایجاد چالش های جدی از نظر 

این  به  مربوط  موضوعات  اقتصادی،  و  اجتماعی  سیاسی، 

حوزه به طور کامل بررسی نشده و در مورد عوامل تعیین کننده 

اشتغال غیررسمی اتفاق نظری وجود ندارد )الگین و ارتورک، 

.)2019

و  غیررسمی  بخش  )شامل  غیررسمی  اقتصاد  هرچند 

اشتغال غیررسمی( از مدت ها قبل وجود داشته است. با این 

ایران،  به خصوص  کشورها  از  ی  بسیار در  بخش  این  حال، 

که  دوره  این  به  باتوجه  است.  نگرفته  قرار  کافی  توجه  مورد 

کشور  ی در  دوره سرعت بخشیدن به صنعتی شدن و نوساز

است، توسعه سریع صنایع و خدمات در اقتصاد ملی منجر 

است.  شده  زمینه  این  در  شاغل  کارگران  تعداد  افزایش  به 

کشاورزان  از  یادی  ز تعداد  تا  شده  باعث  شهرنشینی  روند 

غیررسمی  بخش  در  اشتغال  سمت  به  روستایی  مناطق  در 

دارای  آن ها  که  است  بدیهی  شود.  داده  سوق  اقتصاد 

کار  یا  کار  قرارداد  فاقد   ، ناپایدار شغل  کافی،  نا فنی  مهارت 

ی از  در قراردادهای شفاهی و درآمد کم هستند. درآمد بسیار

اساسی  خواسته های  تأمین  برای  غیررسمی  اقتصاد  کارگران 

خانواده کافی نیست. عالوه بر دستمزد کم و شرایط نامساعد 

مستلزم  امر  این  دارد.  وجود  نیز  قانونی  حمایت  عدم   ، کار

برای  مناسبی  اجتماعی  سیاست های  دولت  که  است  آن 

 .)2020 تنگ،  )وان  باشد  داشته  اقتصاد  غیررسمی  کارگران 

در  علمی  صحیح  استانداردهای  و  مقررات  قوانین،  اصالح 

این زمینه و همچنین ایجاد ضمانت اجرایی قوانین به بهبود 

کمک  به خصوص در بخش غیررسمی  کار  و  کسب  فضای 

میکند )عاقله و حمیدی، 1395(.

شاغلین  تعداد  آمار  بررسی  با  مساله  این  اهمیت 

آمارهای  گرچه  ا از پیش مشخص می شود.  غیررسمی، بیش 

ندارد،  وجود  ایران  در  بخش  این  شاغلین  تعداد  از  دقیقی 

موضوع  این  درمورد  انجام شده  پژوهش های  از  برخی  اما 

در  زنند.  دست  باره  این  در  گمانه زنی  به  تا  کردند  تالش 

بخش  اشتغال  سهم   )1380( رنانی  پژوهش ها،  این  از  یکی 

درصد   33/5  ، کشور کل  شهری  اشتغال  در  را  غیررسمی 

پژوهشی  در   )1384( رنانی   .)1380 )رنانی،  می کند  برآورد 

دیگر از سهم 28 درصدی اشتغال غیررسمی در اشتغال کل 

ی  که توسط بختیار کشور سخن می گوید. در بررسی دیگری 

اشتغال  سهم  است،  گرفته  صورت   )1390( خوب خواهی  و 

-1369 زمانی  بازه  در   ، کشور کل  اشتغال  در  غیررسمی 

است  حالی  در  این  است.  شده  برآورد  درصد   21  ،1385

گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس )1399(، 60  که طبق 

کشور را مشاغل غیررسمی تشکیل می دهند  درصد اشتغال 

)سایت تحلیل خبری عصر ایران، 25 خرداد 1399(. 

کار  ی  نیرو از  حمایت  عدم  به  منجر  غیررسمی  اشتغال 

غیررسمی گردیده است. با وجود افزایش اشتغال غیررسمی و 

ایجاد چالش های جدی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن، 

از موضوعات مربوط به ماهیت، علل و پیامدهای  ی  بسیار

متأسفانه،  است.  مانده  باقی  نشده  حل  یادی  ز حد  تا  آن 

شواهد ارائه شده در ادبیات موجود، نتوانسته است در مورد 

اقدامات، عوامل تعیین کننده و همچنین تأثیرات آن اتفاق 

مطالعات  بررسی   .)2019 ارتورک،  و  )الگین  کند  ایجاد  نظر 

این  اهمیت  و  گسترش  علی رغم  که  می دهد  نشان  گذشته 

موضوع  این  به  همه جانبه  به طور  پژوهشی  کمتر  در  موضوع، 

هدف  با  حاضر  پژوهش  در  بنابراین  است.  شده  پرداخته 

اشتغال  شکل گیری  علل  تا  شد  تالش  خالء  این  پوشش 
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غیررسمی شناسایی و تحلیل شود.

برای دست یافتن به این هدف، چارچوب این مقاله به 

یخچه و ادبیات پژوهشی اشتغال  این شرح است که ابتدا تار

غیررسمی بیان میشود. پس از مرور پیشینه مطالعات مرتبط 

تحقیقاتی،  شکاف  شدن  مشخص  و  مقاله  موضوع  با 

استفاده  مورد  روش های  تشریح  به  مقاله  بعدی  بخش  در 

از  حاصل  داده های  سپس  می شود.  پرداخته  پژوهش  در 

مصاحبه مورد تحلیل قرار می گیرد و برای درک بهتر به صورت 

عوامل  به  باتوجه  پایان،  در  می شود.  ارائه  مضامین  شبکه 

شناسایی شده و نتایج حصول یافته، توصیه های سیاستی 

ارائه می شود.

2. مبانی نظری پژوهش 
فضای کسب و کار

مورد  گسترده  به طور  اخیر  دهه های  در  کار  و  کسب  فضای 

به  که  حدی  تا   ،)2021 )شفیعی،  است  گرفته  قرار  توجه 

عنوان یکی از کلیدواژه های مهم در حوزه بازرگانی و اقتصاد 

مطرح شده است و صاحب نظران در تالشند تا با حساسیت 

بیشتری این فضا را مورد بررسی و تحلیل قرار دهند. یکی از 

عوامل مهم در ایجاد اشتغال، رشد و رونق اقتصادی، افزایش 

برای  ی  بسترساز رفاه،  افزایش  همچنین  و  ی ها  سرمایه گذار

که  است  بدیهی  است.  کار  و  کسب  مناسب  فضای  بهبود 

فعالیت  برای  محیطی  به  تمایل  سرمایه گذاران  و  کارآفرینان 

امنیت،  و  ثبات  نظر  از  که  دارند  ی  و سرمایه گذار اقتصادی 

تأمین شده باشد )فالح حقیقی، ارمغان و بیژنی، 1396(. 

شرایط  سیاست ها،  از  مجموعه ای  کار  و  کسب  محیط 

و  کسب  فعالیت های  بر  که  مقرراتی است  و  نهادی  حقوقی 

کسب  محیط  وضعیت  اینکه  به  توجه  با  است.  کم  حا کار 

کار به بهبود و یا رکود ساختار اقتصادی کشور می انجامد،  و 

بهبود محیط کسب و کار و به طور کمی بهبود شاخص های 

است  برخوردار  سزایی  به  جایگاه  از  کار  و  کسب  محیط 

کار  و  کسب  فضای  بهبود  که  آنجایی  از   .)1389 )سیف، 

منجر به بهبود و یا رکود ساختار اقتصادی می گردد، بنابراین 

مختلف،  جنبه های  از  کار  و  کسب  فضای  آسیب شناسی 

 ، فهیمی فر و  )اشرفی  است  برخوردار  به سزایی  اهمیت  از 

ی است  کار به قدر کسب و  1390(. اهمیت توجه به فضای 

که در برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه کشور نیز به آن 

کشور به  ی بر قوانین برنامه توسعه  پرداخته شده است. مرور

برای مثال  کید می کند.  بر این مسأله تا شکل های مختلف 

می توان به نمونه های زیر اشاره کرد.

، حفظ توان -  وظیفه دولت در جهت کنترل نوسانات ارز

زیربناها،  توسعه  اجرای  برنامه ریزی،  بنگاه ها،  رقابت 

بازنگری قانون و مقررات در جهت بهبود فضای کسب 

توسعه  چهارم  ساله  پنج  برنامه  قانون  )مجموعه  کار  و 

ی اسالمی ایران، 1388-1384( جمهور

سیاست های تشویقی، تسهیالت و کمک های مالی- 

گسترش آموزش های -  حمایت مالی به منظور توسعه و 

)مجموعه  علمی-کاربردی  و  کارآفرینی   ، کار و  کسب 

ی اسالمی  قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهور

ایران، 1394-1390(

و -  مقررات  قوانین،  اصالح  راستای  در  دولت  وظیفه 

و  امن، سالم  به گونه ای  کار  و  کسب  یه ها در محیط  رو

شفاف

 - ، کشور در  کارآفرینی  و  ی  سرمایه گذار امنیت  تضمین 

یسک در محیط کسب  جذب متخصصان و کاهش ر

توسعه  ششم  ساله  پنج  برنامه  قانون  )مجموعه  کار  و 

ی اسالمی ایران، 1400-1396(. جمهور

اشتغال غیررسمی

 ، کار و  کسب  فضای  به  مربوط  مسائل  مهم ترین  از  یکی 

غیررسمی  اشتغال  پدیده  به خصوص  و  اشتغال  بحث 

است،  اجتماعی  شناس  مردم  یک  که  هارت  کیت  است. 

ادبیات  وارد  را  غیررسمی  بخش  که  بود  پژوهشگری  اولین 

کار  ی  نیرو از  قسمتی  را  غیررسمی  بخش  ی  و کرد.  علمی 



یور 1401  66      شماره 114، مرداد و شهر

فعالیت  رسمی  کار  بازار  از  خارج  در  که  می دانست  شهری 

می کند. هارت )1973( همچنین بخش غیررسمی را شامل 

کوچک و افراد خوداشتغال می دانست )جعفری و  گروه های 

محمدزاده، 1394(. 

اشتغال  و  غیررسمی  بخش  )شامل  غیررسمی  اقتصاد 

تنگ،  )وان  است  داشته  وجود  قبل  مدت ها  از  غیررسمی( 

و  دوم،  جهانی  جنگ  از  پس  جدی،  شکل  به  هرچند   .)2020

همه گیر شدن پدیده ای جهانی به نام شهرنشینی بیشتر مطرح 

که با پایان قرن بیستم  شد. فرایندی اجتناب ناپذیر و شتابزده 

ی که  به طور  ،)1383 )فکوهی،  یافت  گسترش  پیش  از  بیش 

در  است.  متنوع  مختلف،  کشورهای  در  آن  کیفی  ماهیت 

صنعتی  ارتقا،  مهارت،  با  همراه  شهرنشینی  کشورها  برخی 

کشورها،  از  دیگر  برخی  در  و  رسمی  بخش  گسترش  و  شدن 

شد  همراه  سنتی  و  غیررسمی  بخش  گسترش  با  شهرنشینی 

)یوکی، 2007(.

از  نمادی  می توان  را  غیررسمی  اقتصاد  مجموع،  در 

از  مهمی  بخش  که  دانست  ی  سرمایه دار جهان  تحوالت 

درحال  کشورهای  به خصوص  کشورها،  از  ی  بسیار اقتصاد 

توسعه را تشکیل می دهد و نقش عمده ای در ایجاد اشتغال، 

یسیان و همکاران، 1394(.  تولید و ایجاد درآمد ایفا می کند )و

باتوجه به وان َتنگ )2020( اشتغال غیررسمی به معنای کلیه 

که خارج از چارچوب قوانین،  فعالیت های اقتصادی است 

مقررات، نظارت دولت و بدون پرداخت مالیات کار می کند؛ 

کار و دستمزد انجام می شود و  که بدون قوانین رسمی  ی  کار

کتبی  درآمدزایی می کند. به بیان بهتر اشتغال بدون قرارداد 

اداره  مصوب  از  پایین تر  دستمزد  با  کارفرما،  و  کارگر  بین 

دارد  نام  غیررسمی  اشتغال  بازنشستگی  و  بیمه  بدون   ، کار

ی  )محمدشفیعی، 1398(. با این حال، این بخش در بسیار

از کشورها، از جمله ایران، مورد توجه کافی قرار نگرفته و علل 

و ابعاد آن شناسایی نشده است. 

ی  نوساز و  ی  صنعتی ساز به  بخشیدن  سرعت  دوره  در 

کشور ما، توسعه سریع صنایع و خدمات در اقتصاد ملی  در 

شده  زمینه  این  در  شاغل  کارگران  تعداد  افزایش  به  منجر 

کشاورزان  از  یادی  ز روند شهرنشینی همچنین تعداد  است. 

اقتصاد  در  کردن  کار  سمت  به  را  روستایی  مناطق  در 

مهم ترین   .)2020 تنگ،  )وان  است  داده  سوق  غیررسمی 

یسیان  ، 2004؛ و ویژگی های اقتصاد رسمی عبارتند از )دانیلز

و همکاران، 1394(: 

کار مبتنی بر دستمزد مشخص. 1

داشتن حداقل دستمزد. 2

ساعات کار مشخص. 3

محیط کار امن و سالم. 4

داشتن بیمه تأمین اجتماعی کارکنان. 5

در مقابل، اقتصاد غیررسمی به مجموعه ای از فعالیت ها 

قانونی  است  ممکن  که  می شود  گفته  اقتصادی  مبادالت  و 

نمی شوند،  گزارش  که  آن  دلیل  به  اما  باشند؛  غیرقانونی  یا 

اندازه گیری نیز نمی شوند. عدم ارائه گزارش می تواند برای فرار 

از مالیات یا مقررات بیش ازحد )درجه تنظیم کنندگی باالی 

گزارش گیری به دالیل مختلف  دولت( و یا حتی نبود شبکه 

باشد )احمدی شادمهری، 1386(. اندازه و مقیاس اقتصاد 

در  است.  متفاوت  توسعه،  مختلف  مراحل  در  غیررسمی 

از  بخش  این  محاسبه  و  اندازه گیری  تعریف،  مشاهده،  واقع 

اقتصاد بسیار دشوار است )الگین و اویوت، 2013(.

ی   بخش غیررسمی، بخش مهمی از اقتصاد و بازار نیرو

یسیان و  کار را در کشورهای درحال توسعه تشکیل می دهد )و

اشتغال   ،)2002( کار  بین المللی  سازمان   .)1394 همکاران، 

مشاغل  در  که  می داند  افرادی  کلیه  شامل  را  غیررسمی 

کار مشغولند، صرف نظر از اینکه شغل اصلی  غیررسمی به 

زنان  فعالیت  )مانند  خانه  در  اشتغال  باشد.  آن ها  ثانوی  یا 

استفاده  برای  که  کاالهایی  تولید  در  اشتغال  و   ) خانه دار

سنتی(،  کشاورزان  )مانند  می شود  تهیه  خانوارها  نهایی 

نمونه هایی از اشتغال غیررسمی هستند. اشتغال غیررسمی 

می تواند در بخش رسمی، بخش غیررسمی یا خانگی باشد 

ی و خوب خواهی، 1390(:  و شامل موارد ذیل است )بختیار
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بخش -  در  فعالیت  که  درصورتی  اشتغاالن  خود  برای 

غیررسمی باشد.

که در -  کارکنان فامیلی بدون مزد، صرف نظر از بخشی 

آن کار می کنند .

مزدبگیران و حقوق بگیران در صورت داشتن اشتغال - 

غیررسمی در بخش رسمی، یا بخش غیررسمی. 

اشتغال در خانه، - 

ضوابط متعارف برای اطالق عنوان غیررسمی به اشتغال 

: عبارتند از

نداشتن قرارداد. 1

نداشتن مرخصی ساالنه با حقوق. 2

نداشتن مرخصی استعالجی با حقوق. 3

پرداخت نشدن حق بیمه از طرف کارفرما. 4

در  غیررسمی  بخش  کارگران  است،  مشخص  که  آنچه 

هر اقتصادی وجود دارند، اما مهم به حداقل رساندن تعداد 

ارتقاء  و  کارگران  حقوق  از  حمایت  برای  غیررسمی  کارگران 

 ، کار این  انجام  برای  یات  ضرور از  یکی  است.  کشور  توسعه 

همچنین،  است.  کارگران  مهارت های  و  ظرفیت ها  ارتقا 

از  ی  بسیار در  سریع  تغییرات  با  را  خود  بتوانند  باید  کارگران 

یک  به  را  غیررسمی  کار  یج  تدر به  تا  کنند  سازگار  مشاغل 

راه حل های  کند. اجرای شدید و همزمان  کار رسمی تبدیل 

کشور  گفته شده در باال نه تنها شرط توسعه پایدار اقتصادی 

برای  اجتماعی  امنیت  اجرای  برای  مقدمه ای  بلکه  است، 

انواع اشتغال در اقتصاد است )وان تنگ، 2020(. اینکه چه 

گیرد  کار سیاست گذاران قرار  عواملی دیگری باید در دستور 

هنوز به طور کامل مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. 

و  علل  غیررسمی،  اشتغال  ویژگی های  شناخت 

در  مؤثر  سیاست های  اعمال  برای  آن  عواقب  همچنین 

رسیدگی به موضوع از اهمیت اساسی در بهبود فضای کسب 

کار برخوردار است. عالوه بر این، درک انگیزه های افراد در  و 

کار خارج  که آن ها را به سمت  اشتغال غیررسمی و عواملی 

است.  مهم  می دهد،  سوق  اقتصاد  رسمی  ساختارهای  از 

فقیر  خانوارهای  از  ی  بسیار برای  غیررسمی  مشاغل  هرچند 

استراتژی  یک  ندارند،  دیگری  درآمدزایی  فرصت  هیچ  که 

می توان  که  فرصتی  از  نباید  اما  است،  معیشت  تأمین  مهم 

در تبدیل این مشاغل به مشاغل رسمی داشت و منافعی که 

برای کارگران از یک سو و اقتصاد از سوی دیگر دارد، غفلت 

از  بخش  آن  باید  اجتماعی  سیاست های  بنابراین  ید.  ورز

مالی،  سیاست های  که  دهد  قرار  هدف  را  غیررسمی  بخش 

کارگری و سایر مشوق ها انگیزه مناسبی را برای پیوستن افراد 

به شغل رسمی فراهم کند )پارلیلیت و ژنوجیانی، 2008(.

دارد  وجود  کشور  در  فراوانی  کار  ی  نیرو حاضر  حال  در 

فضای  بهبود  باعث  می تواند  آن ها  از  مناسب  استفاده  که 

شکوفایی  و  توسعه  سمت  به  را  کشور  و  شده  کار  و  کسب 

طرف  از   .)1399 حاجی حسینی،  و  کری  )شا سازد  رهنمون 

، بر اساس آمار رسمی در سال گذشته 464 هزار فرصت  دیگر

فرصت های  این  از  بخشی  اما  شد،  ایجاد  کشور  در  شغلی 

هرچند  هستند.  غیررسمی  و  کیفیت  کم  اشتغال  شغلی، 

کشور وجود ندارد،  از میزان اشتغال غیررسمی  آمار یکسانی 

به  کار  ی  نیرو میلیون   3.5 حدود  فعالیت  از  برآوردها  برخی 

تحمیل  شرایط،  این  در  دارند.  حکایت  غیررسمی  صورت 

 ، کشور کار  بازار  بر  کرونا  ی  بیمار نشده  پیش بینی  شوک 

کشور  کار  بازار  کرده است. ساختار  بغرنج تر  را بسیار  شرایط 

کار تشدید شود.  ی بر بازار  باعث شده تا اثر شیوع این بیمار

توجه  با  کوچک  بنگاه های  می دهد  نشان  مطالعات  نتایج 

در  سرمایه  تأمین  برای  داخلی  منابع  به  بیشتر  وابستگی  به 

تواتر  با  ی  جار هزینه های  پرداخت  لزوم  همچنین  و  گردش 

شوک  از  ناشی  شدیدتر  آسیب های  معرض  در  کوتاه مدت، 

قرار  بیشتری  خطر  معرض  در  و  هستند  کوتاه مدت  در  کرونا 

کشور در  کل  دارند. از مجموع 23/8 میلیون نفر افراد شاغل 

کوچک )1 تا 4  سال 1397، 15/4 میلیون نفر در بنگاه های 

( شاغل بودند و درمجموع حدود 65 درصد اشتغال کشور  نفر

همچنین  می دادند.  تشکیل  کوچک  بنگاه های  همین  را 

مشاغل غیررسمی بیش از مشاغل رسمی در معرض آسیب 



یور 1401  68      شماره 114، مرداد و شهر

ناشی از شوک کرونا هستند. این در حالی است که 60 درصد 

اشتغال کشور را مشاغل غیررسمی تشکیل می دهند و حتی 

کشور  استان های  از  ی  بسیار در  غیررسمی  اشتغال  سهم 

شورای  مجلس  پژوهش های  )مرکز  است  درصد   70 باالی 

اسالمی، 1399(.

3. پیشینه تجربی پژوهش 
و  غیررسمی  اشتغال  زمینه  در  داخلی  پژوهش های  هرچند 

ابعاد و علل آن انگشت شمار است، در ادامه به مرتبط ترین 

پرداخته اند،  مسأله  این  بررسی  به  که  پیشین  پژوهش های 

مطالعه  به  می توان  پژوهش ها  این  میان  از  می شود.  اشاره 

پژوهشی   )1399( بارفروشی  یوسفی  و  اطاقسرا  یدالهی  زروکی، 

و  شهری  خانوارهای  فقر  و  غیررسمی  "اشتغال  عنوان  با 

ایران" انجام دادند. در این پژوهش نشان دادند  روستایی در 

که بیشترین میزان فقر مربوط به خانوارهای با سرپرست شاغل 

، اشتغال غیررسمی  در مشاغل غیررسمی است. به بیان بهتر

سرپرست خانوار اثر مستقیم بر احتمال فقر خانوار دارد و میزان 

روستایی  مناطق  از  بیش  شهری  مناطق  در  آن  ی  تأثیرگذار

جنسیت  و  سن  تحصیالت،  متغیرهای  همچنین  است. 

سرپرست خانوار تأثیر معکوس و متغیرهای مجذور سن و ُبعد 

خانوار با اثری مستقیم بر احتمال فقر خانوار همراه است.

جعفری، ذکایی، زاهدی اصل و مؤمنی )1398( پژوهشی 

غیررسمی  بخش  در  زن  کارگران  یسته  ز »تجربه  عنوان  با 

استان  زن  غیررسمی  کارگران  موردی  )مطالعه  ایران  اقتصاد 

غیررسمی  کارگران  پژوهش  این  در  دادند.  انجام  تهران(« 

یافته های  گرفتند.  قرار  بررسی  مورد  تهران  استان  در  زن 

به عنوان  غیررسمی  اشتغال  که  می دهد  نشان  پژوهش  این 

زن  غیررسمی  کارگران  می رود.  شمار  به  بقا  برای  ی  سازوکار

بدون سرمایه و تجربه وارد این نوع از اشتغال می گردند. این 

می مانند  اشتغال  نوع  این  در  شرایطشان  به  توجه  با  کارگران 

باتوجه به نتایج این پژوهش مدل قدرت  یا خارج می شوند. 

به  کمک کننده  سازوکارهای  جمله  از  ی  رسمی ساز بخشی 

ی و دسترسی بیش تر به حداقل  کارگران در فرایند رسمی ساز

حمایت اجتماعی است.

عنوان  با  پژوهشی  در   ،)1398( همکاران  و  شوهانی 

و  شکل گیری  در   ) )روستا-شهر مهاجرت  نقش  »تحلیل 

نقش  بررسی  به  ایالم«  شهر  در  غیررسمی  مشاغل  گسترش 

گسترش مشاغل  مهاجرت از روستا به شهر در شکل گیری و 

این  از  حاصل  نتایج  پرداختند.  ایالم  شهر  در  غیررسمی 

سرمایه  عدم  و  رسمی  اشتغال  فقدان  که  داد  نشان  پژوهش 

بخش  شاغالن  افزایش  سبب  مناسب،  تحصیالت  و  کافی 

در  همچنین  است.  شده  ایالم  شهر  در  غیررسمی  اقتصاد 

که مهاجرت های روستا- شهری  این پژوهش نشان داده شد 

نقش به سزایی در گسترش و ایجاد این بخش از اقتصاد دارد. 

غیررسمی  بخش  در  شاغالن  کثر  ا سکونت  محل  به عالوه، 

شهر ایالم هم مناطق حاشیه نشین و فقیرنشین است.

»بررسی  عنوان  با  پژوهشی  در   ،)1398( محمدشفیعی 

، اشتغال و شاخص های مرتبط با آن  کار کسب و  و تحلیل 

یت آمار اشتغال رسمی  )محیط داخل شهر و روستا با محور

با  در مناطق محروم«  اشتغال زایی  راستای  در  و غیررسمی( 

دستمزد  )میانگین  مرتبط  شاخص های  و  اشتغال  بررسی 

شهرهای  در  روستایی(  و  )شهری  محروم  مناطق  در   )... و

و  سیستان  جنوبی،  خراسان  اصفهان،  جمله  از  منتخب 

راه حل هایی  استخراج  به  کرمانشاه،  و  کرمان،  بلوچستان، 

ی برای اشتغال مناطق محروم  برای بهبود و افزایش بسترساز

و افزایش درصد اشتغال در کشور )شهر و روستا( اقدام نمودند

عنوان  با  پژوهشی   ،)1397( عبدخدا  و  ربیعی  نسترن، 

ی اجتماعی نمونه  »بررسی اثرات اشتغال غیررسمی بر پایدار

موردی شهر بانه« انجام دادند. نتایج این مقاله نشان می دهد 

مرکزی  محدوده  در  غیررسمی،  اشتغال  تمرکز  دلیل  به  که 

شدیدتر  اجتماعی  ی  ناپایدار پیرامونی  محدوده  نسبت  به 

می باشد. با توجه به نتایج تحقیق راه کارهایی جهت کاهش 

اثرات منفی تجارت غیررسمی بر شهر بانه و محدوده تمرکز 

جلوگیری  به  می توان  آن  مهم ترین  از  که  شد  ارائه  فعالیت ها 
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 ، شهر پتانسیل های  سایر  در  ی  سرمایه گذار کاال،  قاچاق  از 

ساخت  از  جلوگیری  جهت  قوانین  تدوین  و  اشتغال  ایجاد 

بانه  شهر  مرکز  در  فعالیت ها  تمرکز  و  ی  تجار مجتمع های 

اشاره  کرد.

پژوهشی   ،)1397( احمدی  و  زروکی  ی،  موغار کریمی 

در  غیررسمی  اشتغال  ساختار  تحلیل  و  »محاسبه  عنوان  با 

این  نتایج  دادند.  انجام  کردستان«  استان  شهری  مناطق 

تأهل،  وضعیت  سن،  متغیرهای  که  می دهد  نشان  پژوهش 

اشتغال  بر  ی  تأثیر معنادار فعالیت  نوع  و  میزان تحصیالت 

متأهل  و  تحصیالت  افزایش  سن،  افزایش  دارند.  غیررسمی 

در  می دهند.  کاهش  را  غیررسمی  اشتغال  احتمال  بودن 

آن  از  پس  و  صنعت  بخش  کردستان  استان  شهری  مناطق 

در  را  غیررسمی  شاغالن  از  سهم  بیشترین  خدمات  بخش 

خود جای داده است.

ظفری، صدرموسوی و پورمحمدی )1397(، در پژوهشی 

در  غیررسمی  بخش  شاغالن  جایگاه  »بررسی  عنوان  با 

در  غیررسمی  بخش  تحلیل  به  شهری«  اقتصاد  ی  پایدار

پژوهش،  یافته های  اساس  بر  پرداختند.  تبریز  شهر  کالن 

یادی دارند. همچنین  فعالیت ها در بخش غیررسمی، تنوع ز

به این بخش، نداشتن اشتغال در  افراد  مهم ترین دلیل ورود 

سواد  و  تخصص  کافی،  سرمایه  نبود  اقتصاد،  رسمی  بخش 

سرمایه  کمبود  گروه،  این  شغلی  مشکالت  مهم ترین  است. 

و نداشتن مکان ثابت و مناسب است. بیشتر شاغالن این 

بخش، مالیات پرداخت نمی کنند. همچنین میزان اشتغال 

در بخش غیررسمی در بین جمعیت مهاجر بیشتر است.

با  پژوهشی   ،)1396( میرزایی  و  ی  حیدر رضوانی،  رنانی، 

در  شهری  غیررسمی  اشتغال  ساختار  و  اندازه  »بررسی  عنوان 

پژوهش  این  در  آمده  بدست  نتایج  دادند.  انجام  قم«  استان 

نشان می دهد که سهم اشتغال بخش غیررسمی از کل اشتغال 

در  شاغلین  از  برخی  می باشد؛  درصد   23-36 قم  استان  در 

حمایت های  از  ولی  دارند  فعالیت  رسمی  بخش  بنگاه های 

شغلی برخوردار نمی باشند؛ زنان در مقایسه با مردان، افراد زیر 

15 سال و باالی 65 سال در مقایسه با شاغلین 65-15 ساله 

افراد  با  مقایسه  در  نیستند  خانوار  سرپرست  که  شاغلینی  و 

، افراد مجرد در مقایسه با افراد متاهل، افراد با  سرپرست خانوار

تحصیالت زیر دیپلم در مقایسه با شاغلین با مدرک تحصیلی 

احتمال  با  شهری ها،  با  مقایسه  در  روستاییان   ، باالتر و  دیپلم 

بیشتری به سوی »اشتغال غیررسمی« سوق داده می شوند. 

به عالوه، از میان پژوهش های اخیر در خارج از کشور که 

به نوعی پدیده اشتغال غیررسمی را مورد بررسی قرار داده اند، 

می توان به موارد زیر اشاره کرد.

»برآورد  عنوان  با  پژوهشی   ،)2021( نیکولین  و  ِبرِِسویکز 

با مکانیزم  ی  ادار بر اساس سوابق  اشتغال غیررسمی  حجم 

انتخاب غیرقابل چشم پوشی« انجام دادند. در این پژوهش 

ملی  بازرسی  از  شرکت  سطح  در  ی  ادار داده های  اساس  بر 

شیوع  تخمین  برای  لهستان  اجتماعی  بیمه  مؤسسه  و  کار 

و  اشتغال غیررسمی در لهستان در سال 2016 استفاده شد 

این گونه اندازه گیری را برای کشورهای دیگر پیشنهاد دادند.

عنوان  با  پژوهشی   ،)2021( اطاقسرا  یدالهی  و  زروکی 

»حداقل دستمزد واقعی و اشتغال غیررسمی در ایران« انجام 

دادند. این پژوهش به بررسی تأثیر حداقل دستمزد واقعی بر 

اشتغال غیررسمی در مناطق روستایی و شهری استان های 

این  برای  می پردازد.   1397 تا   1384 سال های  طی  ایران 

و  درآمد  طرح  ی  رو بر  خرد  داده های  از  استفاده  با   ، منظور

شاخص  کمک  با  و  روستایی  و  شهری  خانوارهای  هزینه 

اشتغال  کل  به  غیررسمی  اشتغال  نسبت  دستمزد،  حداقل 

محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده های اولیه نشان می دهد 

کارکنان  از  نیمی  از  بیش  و  شهری  کارکنان  سوم  یک  که 

دارند.  اشتغال  غیررسمی  مشاغل  به  دوره  این  در  روستایی 

که  برآورد مدل اثرات تصادفی در این پژوهش نشان می دهد 

حداقل دستمزد واقعی و بار مالیاتی بر اشتغال غیررسمی در 

برآورد  تأثیر مثبت دارد. در مناطق روستایی،  مناطق شهری 

نشان   )FGLS برآوردگر  )و  ثابت  اثرات  روش  از  استفاده  با 

ضریب  و  مالیاتی  بار  واقعی،  دستمزد  حداقل  که  می دهد 
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همچنین  دارند.  مثبت  تأثیر  غیررسمی  اشتغال  بر  جینی 

گرفتن  نظر  در  با  واقعی  دستمزد  حداقل  تعاملی  اثر  ضریب 

که در مناطق شهری افزایش نرخ  ی نشان می دهد  نرخ بیکار

ی اثر مثبت حداقل دستمزد واقعی را افزایش می دهد.  بیکار

ی تأثیر مثبت حداقل  در مناطق روستایی، افزایش نرخ بیکار

دستمزد واقعی را کاهش می دهد.

»اشتغال  عنوان  با  پژوهشی  در   ،)2020( وان َتنگ 

یتنام«  و غیررسمی  اقتصاد  در  کارگران  زندگی  و  غیررسمی 

اشتغال  غیررسمی،  اقتصاد  مفاهیم  تحلیل  و  تجزیه  به 

پرداخت.  یتنام  و در  اقتصاد غیررسمی  کارگران  و  غیررسمی 

یتنام  کارگران غیررسمی اقتصاد و در این پژوهش ویژگی های 

در مورد سطح تحصیالت و درآمد، زندگی مادی و معنوی، 

بیمه  اجتماعی،  بیمه های  مانند  اجتماعی  سیاست های 

درمانی یا سایر امور اجتماعی بررسی شده است. نتایج این 

افرادی  غیررسمی  اقتصاد  کارگران  که  داد  نشان  پژوهش 

، فاقد قرارداد  هستند که دارای مهارت فنی بد، شغل ناپایدار

کنند.  کسب  کمی  درآمد  تا  هستند  کالمی  قرارداد  یا  کار 

زندگی  بهبود  مورد  در  توصیه هایی  پژوهش  این  در  به عالوه 

کارگران غیررسمی اقتصاد ارائه شده است.

با عنوان »چرا  و هوردونیک )2019(، در پژوهشی  یلیامز  و

اشتغال غیررسمی در برخی کشورها بیشتر دیده می شود؟« به 

بررسی و تحلیل 112 کشور پرداخت. در این پژوهش با بررسی 

112 کشور به تحلیل چند نظریه پرداخته شد. نظریه های مورد 

بررسی، اشتغال غیررسمی را ناشی از عدم توسعه اقتصادی 

مدرنیزاسیون(،  )نظریه  کمیت  حا مدرنیزاسیون  عدم  و 

مالیات باالتر و مداخله بیش از حد دولت )نظریه نئولیبرال( 

برابر  در  کارگران  از  محافظت  برای  دولت  کافی  نا مداخله  یا 

فقر )نظریه اقتصاد سیاسی( میدانند. در این پژوهش شیوع 

کمتر مرتبط  بیشتر اشتغال غیررسمی را با توسعه اقتصادی 

و  دولتی،  بخش  در  فساد  بیشتر  سطوح  همچنین  می داند. 

سطح پایین مداخله دولت برای محافظت از کارگران در برابر 

فقر ازجمله موارد افزایش اشتغال غیررسمی می باشد.

ضعیف  فضای  که  دادند  نشان   ،)2019( گویه  و  امبایا 

تأثیر  غیررسمی  هم  و  رسمی  تجارت  بر  هم  کار  و  کسب 

داد  نشان  مولف  و  ِمِیر   ، ِمِیر توسط  مطالعه  یک  می گذارد. 

ارائه  عدم  جمله  از  خارجی،  محیطی  عوامل  از  ی  بسیار که 

غیررسمی  مشاغل  رشد  بر  جرایم،  و  کار  قانون  خدمات، 

عدم  که  داد  نشان  نتایج  این،  بر  عالوه  می گذارند.  تأثیر 

کار را  کسب و  یابی، مالی و مدیریت، رشد  مهارت های بازار

، میر و ملیف، 2016(. پس باید درجهت  مختل می کند )میر

اشتغال غیررسمی استراتژی های مناسب تدوین و اجرا شود 

.)2019 ، گابا و کروگر ینگ، نوا )استراو

کدام جنبه مشخصی  که هر  برخالف پژوهش های دیگر 

کثر آنها جنبه ارائه  کرده اند و ا از اشتغال غیررسمی را بررسی 

تمرکز  پژوهش  این  در  داشته اند،  زمینه  این  در  ارقام  و  آمار 

اشتغال  شکل گیری  و  پیدایش  علل  شناسایی  بر  اصلی 

غیررسمی در ایران بوده است. به عالوه، در پژوهش حاضر با 

از هشتاد  با خبرگان، ضمن شناسایی بیش  روش مصاحبه 

عامل در شکل گیری اشتغال غیررسمی در قالب یک مطالعه 

نیز  توصیه هایی  و  شد  پرداخته  آنها  طبقه بندی  به  جامع، 

جهت بهبود اشتغال غیررسمی ارائه می شود.

4. روش شناسی پژوهش
و عوامل  به دنبال شناسایی علل  این پژوهش  آنجایی که  از 

است،  ایران  در  غیررسمی  اشتغال  پیدایش  و  شکل گیری 

برای  دلفی  روش  و  تم  تحلیل  جمله  از  کیفی  روش های  از 

شناسایی و گزینش نهایی مهم ترین علل استفاده شده است. 

پژوهش حاضر از نظر شیوه پژوهش، توصیفی-پیمایشی و از 

به  مربوط  مطالب  ی  جمع آور جهت  است.  میدانی  شاخه 

کتب، مجالت، پایان نامه ها و پایگاه های  ادبیات موضوع از 

علل  شناسایی  جهت  شد.  استفاده  اینترنتی  اطالعاتی 

از شناسایی  شکل گیری و پیدایش اشتغال غیررسمی، پس 

داده ها  ی  جمع آور برای  آنان  از  نظر  مورد  حوزه  در  خبرگان 

پژوهش،  ی  آمار جامعه  شد.  استفاده  عمیق  مصاحبه  از 
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معیار  که  بودند  مرتبط  تخصص  با  خبرگان  و  متخصصان 

شناسایی و انتخابشان به شرح زیر می باشد:

مدیریت، -  زمینه  در  سال   5 حداقل  سابقه  داشتن 

و  روانشناسی  جامعه شناسی،  اقتصاد،  آینده پژوهی، 

حقوق

اقتصاد، -  مدیریت،  حوزه  در  دانشگاهی  اساتید 

جامعه شناسی، روانشناسی و حقوق

تحلیل  با  مصاحبه  از  حاصل  شده  شناسایی  علل 

علل  تلخیص  به  دلفی  روش  طریق  از  و  شد  طبقه بندی  تم 

اشتغال  شکل گیری  و  پیدایش  عوامل  سپس  شد.  پرداخته 

غیررسمی که از طریق روش دلفی تلخیص شده در چارچوب 

مضامین قرار گرفت.

خواهد  حاصل  نظری  اشباع  یکرد  رو با  نمونه  حجم 

کثر  حدا به  رسیدن  آن  در  که  است  ی  معیار روش،  این  شد. 

گرفته  درنظر  پایان  نقطه  به عنوان  پدیده  مورد  در  اطالعات 

، حق دوست، صلصالی، خوشدل، سلیمانی  می شود )رنجبر

و بهرامی، 1391؛ نوربهشت و محمدشفیعی، 2020(. به بیان 

که  که داده بیشتری  ، اشباع نظری هنگامی رخ می دهد  بهتر

ی  سبب توسعه، تعدیل، بزرگتر شدن یا اضافه شدن به تئور

یسون،  موجود گردد به پژوهش وارد نشود )کوهن، مانیون و مور

2009(. در این پژوهش، 15 نفر از خبرگان باتوجه به معیارهای 

مشخصات   )1( جدول  در  که  گردیدند  انتخاب  فوق الذکر 

مصاحبه شوندگان از نظر سمت سازمانی، مدرک تحصیلی و 

کار تشریح شده است. بازه زمانی انجام پژوهش از آذر  سابقه 

ماه 1399 تا اردیبهشت ماه 1400 بوده است.

جدول 1- مشخصات مصاحبه شوندگان 

زمان )دقیقه(سابقه کارمدرک تحصیلیسمت سازمانیردیف

2550کارشناسی ارشد مدیریتمسئول منابع انسانی1

2240دکتری اقتصادعضو هیأت علمی دانشگاه2

2045دکتری جامعه شناسیعضو هیأت علمی دانشگاه3

1850کارشناسی ارشد حقوقمشاوره حقوقی4

1250دکتری روان شناسیعضو هیأت علمی دانشگاه5

1260کارشناسی ارشد مدیریتمدیر کارخانه6

1050دکتری مدیریتعضو هیأت علمی دانشگاه7

970کارشناسی ارشد مدیریتکارشناس برنامه ریزی، سیستم ها و روش ها8

890دکتری مدیریت استراتژیکعضو هیأت علمی دانشگاه9

745دکتری اقتصادکارشناس تحلیل داده10

645کارشناسی ارشد اقتصادکارشناس اقتصادسنجی11

650دکتری مدیریتعضو هیأت علمی دانشگاه12

580دکتری جامعه شناسیعضو هیأت علمی دانشگاه13

560دکتری حقوقعضو هیأت علمی دانشگاه14

565کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانیمسئول منابع انسانی15
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در این پژوهش روش دلفی در سه دور انجام گردید. برای 

توقف در دور سوم از ضریب هماهنگی کندال استفاده شد. 

این ضریب برای میزان اتفاق نظر و هماهنگی نظرات خبرگان 

میان  موافقت  و  هماهنگی  درجه  تعیین  برای  مقیاسی  و 

چندین دسته مربوط به N شیء یا فرد است. آزمون، عددی 

بین صفر و یک را به عنوان آماره ارائه می دهد که منظور از صفر 

عدم توافق و هماهنگی و عدد یک توافق و همبستگی کامل 

دهکردی،  فروزنده  و  اسفناجی  )عباسی  می دهد  نشان  را 

توقف  درباره  تصمیم گیری  برای   ،)1997( اشمیت   .)1394

اولین  می کند.  ارائه  ی  آمار معیار  دو  دلفی  دورهای  ادامه  یا 

که بر اساس  ، اتفاق نظر قوی میان اعضای پانل است  معیار

درصورت  می شود.  تعیین  کندال  هماهنگی  ضریب  مقدار 

کندال یا رشد  نبود چنین اتفاق نظری، ثابت ماندن ضریب 

افزایش  اعضا  توافق  در  می دهد  نشان  متوالی  دور  در  ناچیز 

صورت نگرفته و فرایند نظرخواهی باید متوقف شود. در این 

پژوهش به دالیل زیر روش دلفی در سه دور انجام گردید:

شده . 1 شناسایی  عامل   37 به  اعضا  درصد   50 از  بیش 

امتیاز باالی 3 )4و5( داده اند.

به . 2 در دور سوم نسبت  از عوامل  ی  انحراف معیار بسیار

دور قبلی کاهش یافته است.

می باشد . 3  0/761 سوم  دور  در  کندال  هماهنگی  ضریب 

که نشان دهنده اتفاق نظر قوی بین اعضا است. باتوجه 

میزان  این  است،  نفر   10 از  بیش  اعضا  تعداد  اینکه  به 

کامال معنادار محسوب می شود.

دور . 4 به  نسبت  سوم  دور  در  کندال  هماهنگی  ضریب 

که این تفاوت، رشد قابل  دوم تنها 0/083 افزایش یافت 

توجهی را نشان نمی دهد.

تلخیص  و  خبرگان  توسط  دلفی  روش  انجام  از  پس 

یافته ها از شبکه مضامین استفاده می شود. یکی از ابزارهای 

تحلیل مضمون، شبکه مضامین است که در ساختاردهی و 

از مضامین نقش تسهیل کننده ای دارد. هدف  ی  تصویرساز

معنای  کشف  یا  موضوع  ک  ادرا مضامین،  شبکه  مدل  از 

مضمون،  تحلیل   .)2001 )اترید-استرلینگ،  است  ایده 

الگوهای  گزارش  و  تحلیل  تجزیه  شناخت،  برای  روشی 

فرایندی  مضمون  تحلیل  است.  کیفی  داده های  در  موجود 

کنده را به  برای تحلیل داده های متنی است که داده های پرا

داده های غنی تبدیل می کند )بروان و کالرک، 2006(. شبکه 

که توسط  مضامین روش مناسبی در تحلیل مضمون است 

َاترایداسترلینگ توسعه یافت. مضامین به صورت نقشه های 

آن ها  میان  روابط  با  برجسته  مضامین  و  رسم  تارنما،  شبکه 

نشان داده می شود.

5. تجزیه و تحلیل داده ها و یافته ها
در مصاحبه با خبرگان از آنان خواسته شد تا مهم ترین علل 

شکل گیری و نیز عوامل گرایش به اشتغال غیررسمی در ایران 

یافته ها نشان دهنده استخراج  این بخش،  در  کنند.  بیان  را 

دسته  چهار  در  باز  ی  کدگذار از  ناشی  اولیه  عامل   87

است. عوامل شناسایی شده باتوجه به تحلیل ِتم حاصل از 

که در جدول )2(  مصاحبه با خبرگان شامل موارد زیر است 

ارائه شده است:
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گرایش به اشتغال غیررسمی جدول 2- علل شکل گیری و عوامل 

درصدفراوانیتم های فرعیردیفتم اصلی

کالن

کارآمد1 40%6مشکالت نهادی مانند بروکراسی نا

73%11تعیین نرخ حداقل دستمزد یکسان برای همه2

33%5صنعتی شدن و نوسازی کشور3

4
گسترش شهرنشینی و افزایش تقاضای کار بحران هایی پدید آمد که اقتصاد غیررسمی در پاسخ به بحران های شهری به 

وجود آمد و گسترش یافت
7%47

33%5تحوالت جهان سرمایه داری باعث نادیده گرفتن اقتصاد رسمی و شکل گیری اقتصاد غیررسمی می شود.5

%640رشد اقتصاد بیمار منجر به حاشیه کشیده شدن بخش رسمی اقتصاد و گسترش اشتغال غیررسمی می شود.6

%1067بحران های مالی مکرر منجر به رکود، کاهش اشتغال و در نتیجه بروز اقتصاد غیررسمی و اشتغال غیررسمی می شود7

53%8رکودهای اقتصادی منجر به از دست رفتن شغل و گرایش به اشتغال غیررسمی می شود8

40%6توسعه صنایع و خدمات در اقتصاد ملی9

40%6افزایش سطح عمومی قیمت ها10

47%7افزایش تورم11

40%6باال بودن نرخ رشد جمعیت12

47%7جوان بودن جمعیت13

60%9افزایش نرخ مشارکت زنان14

53%8افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش شهرنشینی15

87%13مهاجرت روستا به شهر16

47%7افزایش مناطق حاشیه نشین و فقیرنشین به دنبال شهرنشینی17

کارآمد18 87%13مدیریت نا

40%6تأثیرات ناشی از اقتصاد سیاسی19

93%14رواج بیکاری20

87%13عدم پاسخ به تقاضای نیروی کار در مشاغل رسمی21

47%7نیازهای مالی و رو آوردن به چند شغل22

47%7کمبود کار شایسته23

67%10پارتی بازی و تبارگماری24

47%7عدم استفاده مناسب از تخصص فرد25

40%6تغییرات عمده ساختاری بازار کار26

40%6عدم تطابق مهارت ها در بازار کار27

33%5انبوه سازی و در نتیجه عرضه بیش از حد فارغ التحصیالن دانشگاهی28

33%5کمبود فارغ التحصیالن دارای مهارت فنی-حرفه ای مربوط به نیازهای بازار کار29
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درصدفراوانیتم های فرعیردیفتم اصلی

کالن

53%8عدم فراگیری تخصص های الزم30

40%6عدم تربیت افراد متخصص و مورد نیاز31

53%8سهولت بیشتر کارفرما در کسب و کار غیررسمی32

40%6سهمیه بندی بازار کار به دلیل موانع ورود33

40%6شکاف گسترده میان عرضه و تقاضای نیروی کار34

47%7امکان پرداخت کمتر در مشاغل غیررسمی در توافق با کارگر35

47%7امکان برکناری راحت تر کارگر در صورت عدم رضایت36

قانونی

33%5به کارگیری سیاست ها و استراتژی های نامناسب توسعه37

27%4فراهم نبودن نهادهای حمایتی و اجتماعی38

یاد39 40%6گرفتن مالیات ز

67%10تدوین قوانین غیرضروری، مورب، زائد و مانع کارآفرینان40

53%8دست و پا گیر بودن قوانین41

47%7مداخله بیش از حد دولت42

53%8مداخله نادرست دولت برای محافظت از کارگران43

40%6فساد و رانت خواری44

67%10دور زدن قانون کار توسط شرکت های رسمی و استخدام کارگران به صورت غیررسمی45

53%8عدم وجود برنامه های تأمین اجتماعی مقرون به صرفه از دید کارفرمایان46

53%8عدم برنامه ریزی دقیق اجرای طرح های تأمین اجتماعی 47

87%13فرصت های محدود برای اشتغال رسمی48

40%6عدم فراهم کردن اشتغال مناسب و امکانات آن49

60%9فرار کارفرما از بیمه و مالیات50

67%10تمایل کارفرما به قراردادهای غیررسمی بدلیل قوانین51

52... 87%13مسیر دشوار ورود به مشاغل رسمی از جمله آزمون، گزینش و

27%4موانع ورود بانوان و نیز جوانان به محیط کاری53

60%9لزوم سابقه کاری به عنوان شرط ورود و موانع موجود برای افراد بدون تجربه قبلی54

53%8یکسان بودن حداقل حقوق قانون کار برای کارگران با مهارت های مختلف55

فردی-مرتبط با 
کارفرما

53%8کمبود سرمایه کافی )سرمایه اولیه اندک(56

33%5کاهش بار مالیاتی و شدت مقررات57

47%7گریز از محدودیت های قوانین و مقررات58

27%4کار به عنوان خود اشتغالی59
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درصدفراوانیتم های فرعیردیفتم اصلی

فردی-مرتبط با 
کارفرما

33%5رئیس بودن شخص به عنوان کارآفرین خرد60

20%3متکی به منابع طبیعی و بومی61

20%3استفاده از منابع موجود62

60%9مالکیت خانوادگی63

53%8عملیات در مقیاس کوچک64

27%4تسهیل ورود65

33%5آزادی فعالیت های غیررسمی66

47%7جلوگیری از پرداخت مالیات67

40%6عدم نیاز به تخصص، بیمه و مالیات68

47%7عدم توان کارفرما در پرداخت طبق اداره کار با توجه به ماهیت متفاوت شغل ها69

70
، علیرغم  یکسان فرض کردن حقوق در قانون برای دانشجویان، فارغ التحصیالن یا سربازان اتمام وظیفه، با کارگران ماهر

مهارت کمتر و عدم تجربه و در نتیجه عدم استقبال کارفرما از ورود آنها به محیط کار
7%47

71
عدم تمایل کارفرما به جذب زنان سرپرست خانوار بدلیل مشغله ها و مشکالت خاص آنها و در عین حال حقوق یکسان 

با کارگران ماهر
5%33

72
یکسان فرض کردن حقوق در قانون کار برای کارگران شهری و روستایی و در نتیجه ترجیح کارگران شهری توسط 

کارفرمایان.
6%40

فردی-مرتبط 
با کارگر

33%5نداشتن مکان ثابت و مناسب73

80%12تالش در جهت تأمین حداقل معاش برای رهایی از فقر74

33%5راه حلی برای بقا75

67%10عدم تحصیالت مناسب76

60%9نبود تخصص و سواد77

27%4عدم مهارت اجتماعی78

53%8مهارت های مورد نیاز کم79

60%9عدم توانایی افراد برای ورود به بخش رسمی80

40%6نداشتن اشتغال در بخش رسمی اقتصاد81

40%6نیافتن شغل رسمی82

33%5استقالل و انعطاف پذیری کار83

27%4انعطاف پذیری ساعات کار84

33%5محروم شدن از منطقه رسمی کار85

53%8برکناری از شغل رسمی86

20%3عدم امکان رشد و پیشرفت87
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عوامل شناسایی شده در تحلیل تم، مجدد به خبرگان و 

کارشناسان ارائه شد و از آنان خواسته شد تا میزان موافقت 

منفی  اثرات  درخصوص  عوامل  این  بودن  مؤثر  در  را  خود 

بیان  به  نمایند.  اعالم  لیکرت  طیف  به  باتوجه  تحریم ها 

در  روش دلفی 87 عامل شناسایی شده  اول  دور  در   ، دیگر

از  همچنین  شد.  طراحی  پرسشنامه  بسته  سؤاالت  قالب 

که در سؤاالت بسته درنظر  طریق یک سؤال باز عوامل مؤثری 

گرفت. در دور دوم روش  گرفته نشده است مورد پرسش قرار 

 3 باالی  )میانگین  دارند  باالتری  امتیاز  که  سؤاالتی  دلفی، 

قرار  اختیار خبرگان  در  1(، مجددا  از  کمتر  انحراف معیار  و 

یک  و  بسته  سؤال   87 اول  دور  در  سؤاالت  تعداد  گرفت. 

سؤال باز و در دور دوم 53 سؤال بسته و در دور سوم 44 سؤال 

بسته بوده است. در پاسخ به این سؤال اطالعات حاصل از 

نهایت 37 عامل  و در  ترکیب شد  با هم  و دلفی  تم  تحلیل 

نهایی شناسایی شد که به شرح زیر است:

تعیین نرخ حداقل دستمزد یکسان برای همه. 1

بحران های مالی مکرر . 2

افزایش نرخ مشارکت زنان. 3

مهاجرت روستا به شهر. 4

کارآمد. 5 مدیریت نا

ی. 6 رواج بیکار

ی کار در مشاغل رسمی. 7 عدم پاسخ به تقاضای نیرو

نیازهای مالی و روآوردن به چند شغل. 8

گیری تخصص های الزم. 9 عدم فرا

سهولت بیشتر کارفرما در کسب و کار. 10

امکان پرداخت کمتر در مشاغل غیررسمی در توافق با . 11

کارگر

ی راحت تر کارگر در صورت عدم رضایت. 12 امکان برکنار

ی، مورب، زائد و مانع کارآفرینان. 13 تدوین قوانین غیرضرور

مداخله نادرست دولت برای محافظت از کارگران. 14

دور زدن قانون کار توسط شرکت های رسمی و استخدام . 15

کارگران به صورت غیررسمی

به صرفه . 16 تأمین اجتماعی مقرون  برنامه های  عدم وجود 

از دید کارفرمایان

فرصت های محدود برای اشتغال رسمی. 17

فرار کارفرما از بیمه و مالیات. 18

تمایل کارفرما به قراردادهای غیررسمی به دلیل قوانین. 19

آزمون، . 20 جمله  از  رسمی  مشاغل  به  ورود  دشوار  مسیر 

... گزینش و

موجود . 21 موانع  و  ورود  شرط  عنوان  به  ی  کار سابقه  لزوم 

برای افراد بدون تجربه قبلی

با . 22 کارگران  برای  کار  قانون  حقوق  حداقل  بودن  یکسان 

مهارت های مختلف

کمبود سرمایه کافی )سرمایه اولیه اندک(. 23

گریز از محدودیت های قوانین و مقررات. 24

مالکیت خانوادگی. 25

عملیات در مقیاس کوچک. 26

جلوگیری از پرداخت مالیات. 27

کار با توجه به . 28 کارفرما در پرداخت طبق اداره  عدم توان 

ماهیت متفاوت شغل ها

یکسان فرض کردن حقوق در قانون . 29

خانوار . 30 سرپرست  زنان  جذب  به  کارفرما  تمایل  عدم 

عین  در  و  آن ها  خاص  مشکالت  و  مشغله ها  به دلیل 

حال حقوق یکسان با کارگران ماهر

کارگران . 31 برای  کار  قانون  در  حقوق  کردن  فرض  یکسان 

شهری  کارگران  ترجیح  نتیجه  در  و  روستایی  و  شهری 

توسط کارفرمایان

تالش در جهت تأمین حداقل معاش برای رهایی از فقر. 32

عدم تحصیالت مناسب. 33

نبود تخصص و سواد. 34

مهارت های مورد نیاز کم. 35

عدم توانایی افراد برای ورود به بخش رسمی. 36

ی از شغل رسمی. 37 برکنار

پس از انجام روش دلفی و استخراج عوامل برای درک بهتر 
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شبکه مضامین در نمودار )1( ارائه می شود. و هرچه بیشتر عوامل مؤثر بر شکل گیری اشتغال غیررسمی، 

 گیری اشتغال غیر رسمی . شبکه مضامین علل و عوامل شکل1شکل 
 
 گیری و پیشنهادها بندی، نتیجه . جمع6

هقای   گیری و گرایش به اشتغال غیر رسمی در ایران از طریق  طااعهقه پقژوهش    در این پژوهش علل شکل
ترین  ترین علل به تایید آنان رسید. طهم شناسایی شد و پس از چند طرحله، طهمپیشین و طصاحبه با خبرگان 

عاطل تلخیص یافت که  73نظران طرتبط در این حوزه به  گیری اشتغال غیر رسمی توسط صاحب علل شکل
باشد. ضریب کندال در دور سقو  دعیقی    گیری اشتغال غیر رسمی طی ترین علل در شکل این عواطل از طهم

از طریق  عواطقل   چنقین   دست آطد که نشان از اجماع باالی خبرگان بر ایقن عواطقل اسقت. هقم     به 357/0
(، ظیقری و  8771های پژوهش حاضر با شوهانی و همکاران ) شناسایی شده شبکه طضاطین ارائه شد. یافته

 همه یبرا کسانینرخ حداقل دستمزد  نییتع

امکان پرداخت 
کمتر

 وکارکارفرما در کسب شتریسهولت ب

 مهاجرت روستا به شهر

 و روآوردن به چند شغل یمال یازهاین

 راحت تر یامکان برکنار

 یکار در مشاغل رسم یروین یعدم پاسخ به تقاضا

 افزایش نرخ مشارکت زنان
 الزم یها تخصص یریعدم فراگ

 های مالی مکرربحران کالن

 علل اشتغال غیر رسمی

 کارفرما-فردی

 کارگر-فردی

 قانونی

 رواج بیکاری

 نانیمورب، زائد و مانع کارآفر ،یرضروریغ نیقوان نیتدو

 دور زدن قانون کار

 اتیو مال مهیفرار کارفرما از ب

 محافظت از کارگران یمداخله نادرست دولت برا

 انیکارفرما دیصرفه از دمقرون به یاجتماع نیتأم یهاعدم وجود برنامه

 یاشتغال رسم یمحدود برا یهافرصت

 نیقوان لیبدل یرسم ریغ یکارفرما به قراردادها لیتما

 یدشوار ورود به مشاغل رسم ریمس

 مختلف یهاکارگران با مهارت یبودن حداقل حقوق قانون کار برا کسانی

 یلزوم سابقه کار

 کافی سرمایه کمبود

 خانوادگی مالکیت

 کوچک مقیاس در عملیات

 مالیات پرداخت از جلوگیری

 پرداخت در کارفرما توان عدم

 در حقوق کردن فرض یکسان
قانون  خانوار سرپرست زنان جذب به کارفرما تمایل عدم

 تالش برای رهایی از فقر

 سواد و تخصص نبود
 مناسب تحصیالت عدم

 کم نیاز مورد هایمهارت

 رسمی بخش به ورود برای توانایی عدم

 رسمی شغل از برکناری

نمودار 1- شبکه مضامین علل و عوامل شکل گیری اشتغال غیررسمی

6. نتیجه گیری و توصیه های سیاستی
اشتغال  به  گرایش  و  شکل گیری  علل  پژوهش  این  در 

و  پیشین  پژوهش های  مطالعه  طریق  از  ایران  در  غیررسمی 

مرحله،  چند  از  پس  و  شد  شناسایی  خبرگان  با  مصاحبه 

مهم ترین علل به تایید آنان رسید. مهم ترین علل شکل گیری 

اشتغال غیررسمی توسط صاحب نظران مرتبط در این حوزه 

که این عوامل از مهم ترین علل  به 37 عامل تلخیص یافت 

کندال  ضریب  می باشد.  غیررسمی  اشتغال  شکل گیری  در 

اجماع  از  نشان  که  آمد  به دست   0/759 دلفی  سوم  دور  در 

باالی خبرگان بر این عوامل است. همچنین از طریق عوامل 

شناسایی شده شبکه مضامین ارائه شد. یافته های پژوهش 

همکاران  و  ظفری   ،)1398( همکاران  و  شوهانی  با  حاضر 

یلیامز و هوردونیک )2019(، شفیعی  )1397(، میترا )2020(، و

و زمانی )1400( و شفیعی و زمانی )1401( هم خوانی دارد و در 
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این یافته ها نیز برخی از علل و ابعاد اشتغال غیررسمی مورد 

بررسی قرار گرفته است. 

و  شکل گیری  در  ی  بیکار رواج  پژوهش  نتایج  اساس  بر 

گسترش اشتغال غیررسمی باالترین رتبه را به خود اختصاص 

بازبینی  با  تا  داده است. در این خصوص پیشنهاد می شود 

کار و سهولت در اعطای مجوز و ثبت یک  و اصالح قانون 

کارآفرینی  جهت  الزم  انگیزه  سرمایه گذاران  به  وکار  کسب 

داده شود. از دیگر عوامل مهمی که منجر به گسترش اشتغال 

تعیین  و  شهر  به  روستا  از  مهاجرت  می گردد،  غیررسمی 

تفاوت ها  گرفتن  نظر  در  بدون  یکسان  دستمزد  حداقل  نرخ 

می باشد. در این خصوص پیشنهاد می شود تا با فراهم کردن 

صنایع  یافتن  رونق  بر  عالوه  روستاها،  در  اشتغال زایی  بستر 

به  آید.  به وجود  نیز  روستا  در  شغل  ایجاد  امکان  روستایی، 

، صنایع روستایی نقش به سزایی در افزایش درآمد  بیان بهتر

روستاییان و ایجـاد اشتغال دارند.

توسعه  در  یادی  ز بسیار  تأثیر  می توانند  صنایع  این 

تـوان  از  جدا  همچنین  و  باشند  داشته  کشـور  اقتصادی 

مسائل  حل  در  می توانند  دارند،  که  باالیی  اشتغال زایی 

ملی،  امنیت  مهاجرت،  امکانـات،  و  درآمد  یع  توز و  نابرابری 

آمایش سرزمین، رشد بیش از اندازه جمعیت شهرها و آلودگی 

آن و دیگر موارد بسیار مؤثر باشند. صنایع روستایی به علت 

با  مقایسه  در  اندک  ی  سرمایه گذار به  نیاز  همچون  مواردی 

صنایع بزرگ، هزینه تولید به نسبت مناسب، نیاز کمتر به ارز 

خـارجی، تـوان ارز آفرینی و افزایش صادرات، امکان استفاده 

افزایش  روستایی،  نواحی  در  موجود  امکانات  و  صنایع  از 

می توانند  ی،  کشاورز بخش  تولید  افزایی  ارزش  و  ی  بهره ور

کشور  و  روستاها  اقتصادی  توسعه  در  را  مهمی  بسیار  نقش 

 .)1398 محمدشفیعی،   ،1386 محمدی،  )بیک  کنند  ایفا 

در  اشتغال  بستر  ایجاد  و  روستا  در  کوچک  گسترش مشاغل 

این صنایع می تواند به معکوس شدن مهاجرت کمک نماید. 

حمایت  جهت  در  سیاست هایی  می شود  پیشنهاد 

کردن  برطرف  با  گردد.  اتخاذ  کارفرما  همچنین  و  کارگر  از 

سمت  به  آنان  گرایش  کارفرمایان،  راه  سر  بر  مشکالت 

در  و  می یابد  کاهش  غیررسمی  به صورت  کارگران  استخدام 

کار  قانون  طبق  و  رسمی  به صورت  را  خود  کارگران  نتیجه 

 ) نفر  10 از  کوچک )کمتر  کارگاه های  در  استخدام می کنند. 

در شهر و روستا، پیشنهاد می شود به جای اجبار به رعایت 

دستمزد   ، کار قانون   41 ماده  با  متناسب  دستمزد  حداقل 

توافقی و متناسب با مهارت کارگر و نوع کارگاه و توان کارفرما 

شود.  تعیین  دولت  توسط  نظارتی  کارهای  و  ساز  با  البته  و 

، کارگر  گر قراردادها به صورت رسمی صورت پذیرد از یک سو ا

و  کار  قانون  اجتماعی،  تأمین  مزایای  و  تسهیالت  تمام  از 

بازنشستگی برخوردار می شود و از سوی دیگر باعث ترغیب 

کارگر  کارفرما به اشتغال آفرینی در روستاها شده و همچنین 

ترغیب می شود به مرور زمان مهارت های خود را افزایش دهد.

می شود  پیشنهاد  حوزه  این  تصمیم گیران  و  مدیران  به 

کارآفرینی  از  حمایت  مانند  سیاست هایی  ایجاد  دنبال  به 

کاهش  و  معکوس  مهاجرت  طریق  از  تا  باشند  روستاها  در 

غیررسمی  اشتغال  حجم  از  بتوان  شهرها  حاشیه نشینی 

با  به عالوه،  کاست.  اشتغال  از  نوع  این  منفی  پیامدهای  و 

حوزه  در  می توان  سیاست گذاران  توسط  کار  قانون  اصالح 

نوع  از  اشتغال  به  ترغیب  را  کارفرمایان  بیمه،  و  دستمزد 

از  تشویقی  سیاست های  با  می توان  همچنین  کرد.  رسمی 

برای  را  شرایط  و  کاست  پنهان  و  غیررسمی  اشتغال  حجم 

کارگران بهبود بخشید.

باتوجه به اینکه در این پژوهش مهم ترین علل شکل گیری 

شناسایی  ایران  در  غیررسمی  اشتغال  به  گرایش  عوامل  نیز  و 

گردید، پیشنهاد می شود با بررسی و توجه به تمام آنها بخصوص 

خبرگان  نظر  طبق  را  درصد  و  فراوانی  بیشترین  که  مواردی 

به دست آورده اند، تدابیری برای هریک اندیشیده شود تا علل 

یشه های گرایش به اشتغال غیررسمی برطرف گردد. از دیگر  و ر

پیشنهادهای این پژوهش می توان به موارد زیر اشاره کرد:

یه ها و مراحل مورد نیاز برای ثبت نام، -  کاهش تعداد رو

اعطای مجوز و ثبت یک کسب وکار به حداقل ممکن.
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کسب -  و  کارفرمایان  اینکه  از  کردن  حاصل  اطمینان 

وکارها استطاعت پرداخت حداقل دستمزد را دارند.

یه های -  رو مانند  جدید  ی های  فناور از  بیشتر  استفاده 

آنالین برای ثبت کسب وکارها.

نامه های -  آیین  و  منسوخ  مقررات  لغو  و  بازبینی 

محدود کننده اشتغال رسمی.

فعالیت -  برای  نظارتی  و  مقرراتی  یه های  رو ی  ساده ساز

کسب وکارها، با در نظر گرفتن هزینه های آن ها و اثرات 

ی بنگاه اقتصادی. آن بر سودآور

و -  حسابرسی  همچنین  و  بازرسی ها  به  بیشتر  توجه 

گزارش اطالعات.

حقوق -  پرداخت  در  کشور  در  ی  جار یه های  رو اصالح 

 ... و  توان، سابقه  گرفتن مهارت،  نظر  در  با  کارگران  به 

در آن ها.

عظیم -  غیر  منافع  گرفتن  نظر  در  با  کار  قانون  اصالح 

تمام  از  کار  قانون  بودن  حمایتی  و  غیررسمی  کارگران 

اقشار کارگری نه فقط کارگران رسمی.

پلکانی کردن حقوق قانون کار باتوجه به سطح مهارت - 

با  متناسب  کار  اداره  کارشناس  و  کارفرما  تشخیصی 

سال های کسب سابقه و مهارت.

حرکت به سمت قراردادهای رسمی توافقی بین کارگر و - 

کارفرما متناسب با نوع مشاغل و ماهیت آنها.
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