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چکیده
در طول دهههای اخیر اشتغال غیررسمی در کشور ،با نسبت متفاوت در مناطق مختلف گسترش یافته
است .در راستای تبیین بخشی از این گستردگی ،این تحقیق در صدد آن است که با استفاده از نظریات
مهاجرت ،به بررسی نقش مهاجرت و شهرنشینی به کالنشهرهای توسعهیافتهتر ایران در گسترش اشتغال
غیررسمی در آن ها ،از طریق روش شاخص های چندگانه-علل چندگانه در رویکرد مدلسازی معادالت
ساختاری بپردازد .همچنین در مدلسازی اشتغال غیررسمی ،از برخی ویژگیهای جمعیتی شاغلین
غیررسمی شامل ،نسبت افراد با تحصیالت پایین ،سن باال ،روستایی بودن و جزء شاغلین زن بودن در یک
منطقه نسبت به سایر مناطق که یک منطقه را مستعد حجم اشتغال غیررسمی باالتر میکند ،استفاده
نمودهایم .با توجه به در دسترس بودن اطالعات آمارنامههای استانی و کشوری و سر شماریهای عمومی
نفوس و مسکن و طرحهای آماری و پژوهشی مختلف تا سال  ،۵۸۳۱از دادهها در دوره ۵۸۱۱-۵۸۳۱
استفاده گردیده است .نتایج حاصل از آزمون مدل بیانگر آن است که مهاجرت و شهرنشینی به کالنشهرها و
مناطق توسعهیافته تر باعث گسترش اشتغال غیررسمی در این مناطق گردیده است .همچنین نتایج حاکی از
آن است که هرچه نسبت جمعیت با ویژگیهای مذکور در یک منطقه باالتر باشد ،اشتغال غیررسمی در آن
منطقه بیشتر است.
واژههای كلیدی :اشتغال غیررسمی ،نابرابریهای منطقهای ،توسعه نامتعادل ،مهاجرت و شهرنشینی ،روش
شاخص های چندگانه-علل چندگانه.
طبقه بندی J11, J61, C3, O1, O15 : JEL
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 -1مقدمه
۵

آنچه تحت عنوان «اقتصاد غیررسمی» از آن نام برده میشود برای نشان دادن مفهومی کلی از رسمیت
نیافتن بهکار می رود که به عدم پیروی کارفرمایان و کارگران از تمام یا تعدادی از قواعد و مقررات در
مجموعه قوانین ملی یا محلی ،جاری و یا قوانین کار مربوط میشود و از دو منظر تولید و اشتغال قابل
بررسی است .از منظر اشتغال ،مطابق توافق به عملآمده در هفدهمین کنفرانس آمارشناسان کار در سال
 ،٠٢٢۸اشتغال غیررسمی ٠شامل ،نیروی کار غیررسمی در بنگاههای رسمی ،اشتغال در بخش غیر-
4
رسمی(۸بهاستثنای کارگر رسمی در بنگاه غیررسمی) و خویشفرماها و کارگران در واحد خانوار میشود.
زمانی اقتصاددانان توجهی به فعالیتهای اقتصادی خارج از چارچوب اقتصاد رسمی نمیکردند و این بخش
بیشتر مورد توجه جامعهشناسان بود .در دهههای ۵3۱٢و ۵3٩٢ابعاد فعالیت های غیررسمی به طور
گستردهای افزایش یافت۱.از طرفی ،مناطق مختلف یک کشور تجربه متفاوتی از این رشد در دهههای گذشته
داشتهاند .در این راستا ،هدف اصلی این تحقیق ارتقای سطح آگاهی از ساز و کارها ،علل ایجاد و گسترش
اشتغال غیر رسمی ،از طریق تالش برای تبیین بخشی از این تجربه متفاوت از گسترش اشتغال غیررسمی در
مناطق مختلف میباشد .در این تحقیق به بررسی تأثیر مهاجرت و شهرنشینی در گسترش اشتغال غیررسمی
در مناطق مختلف پرداخته و در کنار آن برخی ویژگی های جمعیتی مناطق در توضیح اشتغال غیررسمی در
آن ها لحاظ خواهد گردید .سؤاالت اصلی که این تحقیق در تالش است به آن ها پاسخ دهد ،عبارتاند از:
 )۵آیا مهاجرت و شهرنشینی در طول دهههای گذشته به کالنشهرهای توسعهیافته تر ایران باعث
گسترش اشتغال غیررسمی در آنها شده است؟
 )٠ویژگی های جمعیتی تحصیالت پایین ،سن باال ،روستایی بودن و جزء فعالین زن بودن چه نقشی
در گسترش اشتغال غیررسمی در مناطق مختلف کشور دارند؟
با توجه به تلفیق نظریه های مهاجرت که تبیین مناسبی از تأثیر مهاجرت و شهرنشینی بر اشتغال غیر-
رسمی ارائه میدهند و نیز نتایج مطالعات گوناگون در بیان تأثیرات ویژگیهای جمعیتی در اشتغال غیر-
رسمی ،فرضیههای زیر متناسب با سؤال های تحقیق مطرح و مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت:
 گسترش مهاجرت و شهرنشینی به کالنشهرهای توسعهیافته تر ایران ،منجر به گسترش اشتغال
غیررسمی در این مناطق شده است.
 ویژگی های جمعیتی تحصیالت پایین ،مسن بودن ،روستایی و جزء فعالین زن بودن تبیین
مناسبی از گستردگی اشتغال غیررسمی در مناطق مختلف ارائه میدهند.
این مقاله در مجموع از پنج بخش تشکیل شده است .در ابتدا ،در مبحث ادبیات تحقیق ،به گردآوری
نظریات حول مسئله تحقیق پرداخته ،سپس نتایج پژوهشهای مختلف مرور خواهد گردید .بخش بعد ،به
معرفی و تدوین روش تجزیه تحلیل دادهها و بررسی خصوصیات دادهها و آزمون مدل و تفسیر نتایج
اختصاص یافته است .در بخش پایانی نیز ،به جمعبندی یافتههای تحقیق و بیان چند پیشنهاد خواهیم
پرداخت.
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 -2ادبیات تحقیق
با استفاده از برخی نظریات مهاجرت و واکاوی آن ها در کشور می توان تبیین مناسبی از چگونگی تأثیر
مهاجرت و شهرنشینی در گسترش اشتغال غیررسمی در مناطق مختلف کشور ارائه نمود .عواملی که در
تصمیمگیری درباره مهاجرت نقش دارند مختلف و پیچیده هستند .ازآنجاکه مهاجرت فرایندی انتخابی است
نفوذ نسبی عوامل اقتصادی و غیراقتصادی در تصمیمگیری برای مهاجرت بین کشورها و مناطق نه تنها
٩
ممکن است ،بلکه حتی در داخل مناطق و حتی در میان یک جمعیت میتواند متفاوت باشد.
نظریه کارکرد باوری مهاجرت ،بر این عقیده است که هنگامی که در یک نظام ،تعادل بر هم میخورد،
مهاجرت یک عنصر الزامی جهت برقراری تعادل مجدد در جامعه است .نفوذ ارزشهای غربی و اشکال مصرف
در کشورهای عقب مانده ،در میان بخشهای پویای جامعه ایجاد آرمانها و آرزوهای جدید میکند .این
تغییر اجتماعی تعادل را در این جوامع برهم میزند .لذا مهاجرت به شهرهای بزرگ برای نیل به این اهداف
7
و آرزوها نتیجه منطقی شکاف در ارزشها در جامعه است.
نظریه وابستگی مهاجرت ،در ریشهیابی مهاجرت ،بیان میکند مهاجرت حرکت اجباری نیروی کار به
مکان های معین در اثر انباشت سرمایه در برخی مناطق و تغییر الگوهای تولید حاصل از نفوذ سرمایهداری
وابسته میباشد .مهاجرت از یک سو عامل تقویت توسعه و از سوی دیگر عامل ایجاد و تشدید نارسایی در
۳
منطقه مهاجرپذیر است.
نظریه اقتصادی مهاجرت از روستا به شهر ،تودارو فرض میکند که مهاجرت بیشتر واکنشی است نسبت
به تفاوت درآمد مورد انتظار تا درآمد واقعی در شهر و روستا .فرض او بر آن است که مهاجران فرصتهای
متعدد بازار کار را در بخشهای شهری و روستایی در نظر میگیرند و چنانچه منفعت مورد انتظار آن ها،
بهوسیله تفاوت درآمدهای واقعی بین کار در شهر و روستا و احتمال بهدست آوردن شغلی بیشتر باشد ،وجود
نرخهای مهاجرت مازاد بر نرخ های رشد امکانات شهری ،نه تنها ممکن است بلکه منطقی و محتمل است؛
بنابراین نرخ های باالی بیکاری شهری نتیجه اجتنابناپذیر عدم تعادل فرصتهای اقتصادی بین مناطق
3
روستایی و شهری در اکثر کشورهای در حال توسعه است.
در مجموع مرور این نظریهها بیانگر آن است که مهاجرت نتیجه غلبه جاذبههای مقصد بر مبدأ و نیز
غلبه دافعههای مبدأ بر مقصد است .اختالفات میان مناطق توسعهیافته و مناطق توسعهنیافته و روستایی
منجر به شکلگیری توده مهاجرین و رشد فزاینده شهرنشینی میشود .هر آنچه شکاف میان حوزههای
مختلف جغرافیایی را در یک کشور افزایش دهد موجب گسترش مهاجرت داخلی خواهد شد .در این راستا،
دکترین رشد نامتعادل ،طی دهههای گذشته ،در ایجاد و گسترش دوگانگیها و نابرابریهای بین مناطق در
کشورهای در حال توسعه و در نتیجه رشد فزاینده مهاجرت و شهرنشینی نقش اساسی داشته است.
حال از یک طرف ،ویژگیهای مهاجرین همچون سطح تحصیالت ،تخصص ،مهارت و سرمایه به گونهای
نبود که همه آن ها بتوانند برای خود شغل ایجاد کنند .از طرف دیگر ،ظرفیت مراکز صنعتی شهری در
جذب مهاجرین و ایجاد اشتغال برای آنان در کشورهای در حال توسعه ناتوان بود .در نتیجه به ناچار بسیاری
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از مهاجرین یا به خیل شاغلین غیررسمی و یا شاغلین بخش خدمات میپیوستند یا بهصورت بیکاران آشکار
و پنهان ،قشر فقیری را در حاشیه شهرها تشکیل میدادند ۵٢.مهاجرین قشر خاصی از طبقه کارگر را به
وجود می آورند که از امتیازات کارگران شهری محروم است .در واقع محیط توسعهیافته شهری پذیرای سیل
مهاجرین نبوده و در نهایت آنها به خیل بیکاران یا شاغالن غیررسمی میپیوندند و در حاشیه شهرها اسکان
مییابند۵۵.نتیجه آنکه ،با نبود ظرفیت کار الزم شهری در بخش صنایع ،این جمعیت عظیم یا جذب فعالیت-
۵٠
های خدماتی میشدند ،یا به خیل فعاالن بخش غیررسمی برای امرارمعاش میپیوستند.
در ایران ،در دوره حکومت رضاشاه ،بیشتر جمعیت کشور در روستاها ساکن بودند .ترکیب تولیدات
کشور با غلبه تولیدات کشاورزی (حدود  ۳٢درصد) بود .تا سال  ،۵۸٠٢مهاجرت به مناطق شهری محدود
بوده و تنها حدود یک سوم جمعیت کشور در نقاط شهری ساکن بودند.
جدول  -1جمعیت كشور ،تغییرات و توزیع آن بین سالهای 12۲۱-132۱
شرح

متوسط رشد ساالنه

جمعیت (هزارنفر)
12۲۱

13۱۱

132۱

نرخ مهاجرت

13۱۱-132۱ 12۲۱-13۱۱ 13۱۱-132۱ 12۲۱-13۱۱

شهر

۵3٩4

٠7۵۳

۸۳۱٢

٢1۳۵٩

۵17۱٩

+٢1٠3۸

+٢147۳

روستا

۱٩3٢

٩3۳3

۳3۳۸

٢1۱۵۱

۵1٠٩٠

-٢1٢٢۳

-٢1۵٩

منبع :مرکز آمار ایران

پس از کودتای  ، ۵۸۸٠صنعتی شدن با پیگیری مدرنیزه شدن ،بسط روابط اقتصادی و ادغام هرچه
بیشتر اقتصاد ایران در نظام سرمایهداری ،با اتکای به درآمدهای روزافزون نفت و با دخالت بیشتر دولت در
برنامهریزی اقتصادی ابعاد گستردهای به خود گرفت .اصالحات ارضی در دهه  ۵۸4٢که با رواج پول و مبادله
های نقدی در روستاها همراه بود نیز به جدایی نیروی کشاورزی در روستاها انجامید .گسترش
زیرساختهای ارتباطی ،تأسیسات ی و تجهیزاتی ،باعث رونق شهرها شد و کیفیت زندگی شهری را ارتقا
۵۸
بخشید؛ بنابراین بستر مناسبی برای رشد شهرنشینی و مهاجرت از روستاها به شهرها پدید آمد.
از سال  ،۵۸۱۸باال رفتن سریع قیمتهای نفت از یک طرف و عدم برنامهریزی صحیح درآمدهای نفتی
از طرف دیگر ،باعث شد روند اقتصادی کشور به نفع تجارت خارجی و واردات انبوه تغییر یابد و لذا سیل
عظیمی از مصنوعات خارجی وارد کشور شد .بخش تولید داخلی به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و نیروی
کار ،قابلیت رقابت با واردات انبوه را از دست داد و در مقابل گرایش به خدمات و ساختمانسازی بیشتر شد و
سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی به ضرر سهم بخشهای کشاورزی و صنعت افزایش یافت ۵4.نمودار
( )۵-۸بیانگر رشد سریع بخش خدمات نسبت به بخشهای دیگر همزمان با افزایش سریع قیمتهای نفت
در دهه  ۱٢و پس از آن است.
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نمودار  -1تولید ناخالص ملی به قیمت ثابت  ،13۳۲برحسب فعالیتهای اقتصادی به میلیارد ریال
()13۳۱-۵۸
منبع :بانک مرکزی ایران

تمرکز فزاینده منابع در بخش خدمات ،خود به شکل مستقیم به تشدید تمرکز منطقهای فعالیتهای
صنعتی و تولیدی دامن زد( .اسدی  . ) ۵۸٩3،بنابراین تکیه بر منابع حاصل از صدور نفت منجر به تشدید
نابرابریهای منطقه ای گردید که این خود موجب مهاجرت خیل عظیمی از نیروی کار به شهرهای بزرگ و
مراکز صنعتی کشور در طول دهههای گذشته شده است .برای نشان دادن این نابرابریها و تفاوتهای
منطقهای ،میتوان از در جات مختلف توسعهیافتگی و توسعهنیافتگی استفاده نمود .بر اساس اینکه تعریف از
توسعه چه باشد و چه زمینههایی را محور توسعه بدانیم ،معیارهای متفاوتی میتوان برای بیان تفاوتهای
منطقهای در نظر گرفت( .زیاری و جاللیان  )۵۸۳7 ،شاخص توسعه انسانی ( ۵۱)HDIسنجهای مناسب و
یکدست برای مقایسه توسعهیافتگی مناطق مختلف و نشان دادن نابرابریها و تفاوتهای منطقهای بین آن
ها است( .عباسینژاد و رفیعی  )۵۸۳۱،بر اساس تعریف برنامه توسعه ملل متحد ( ۵٩)UNDPدر سال ،۵33٢
«فرایند گسترش انتخابهای انسانی» ،بهعنوان تعریف توسعه انسانی ارائه شده است .مفهوم توسعه انسانی به
کمیت و کیفیت رشد اشاره دارد .این شاخص ،میانگین سادهای است از سه شاخص امید به زندگی ،آموزش
و تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت ثابت .ارزش هر شاخص مطابق با گزارش توسعه انسانی سازمان ملل
متحد ( )٠٢٢۸از رابطه زیر محاسبه میشود:
)) (۵حداقل مقدار شاخص -حداکثر مقدار شاخص( حداقل مقدار شاخص –مقدار شاخص در منطقه=ارزش شاخص

وجود تفاوت باال بین مقادیر شاخص توسعه انسانی مناطق مختلف نشاندهنده نابرابری باال بین مناطق
میباشد( .عباسینژاد و رفیعی  .)۵۸۳۱،با استفاده از آمار و اطالعات استخراجشده از منابع موجود در مرکز
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آمار ایران و نیز استخراج اطالعات از پژوهشهای موردی که در محاسبه این شاخص و ابعاد آن صورت
گرفته ،این شاخص برای مناطق مختلف ایران در طول دهههای گذشته محاسبهشده و نتایج در جدول ۱
آمده است.بر اساس ارقام جدول پنج ،نابرابری در سال  ۵۸۱۱بین مناطق ،قابلمالحظه بوده است بهطوریکه
دامنه تغییرات شاخص توسعهیافتگی  ٢ /۸7است .هرچند پس از انقالب دامنه نابرابری بین مناطق و انحراف
شاخص توسعه یافتگی انسانی در کشور کاهش یافته است ،اما همچنان شکاف نابرابری بین مناطق
توسعهیافته و توسعهنیافته در ایران باالست و همان طور که بیان شد وجود نابرابریهای منطقهای ،خود
سبب گسترش مهاجرتهای داخلی دستهجمعی و تحرکات سرمایه به مناطق توسعهیافتهتر شهری میشود.
سهم جمعیت شهری ایران مطابق با آمار در طول دهههای گذشته به طور سریع افزایش یافته است .متوسط
رشد جمعیت شهری کشور در طول چهار دهه گذشته حدود  41٠درصد در سال بوده است که تقریباً ۵/7
برابر متوسط رشد جمعیت کشور است چرا که نرخ روستانشینی در دهههای  ۵۸7٢و  ۵۸۳٢منفی بوده
است .همچنین نگاهی به آمار مهاجرین به کالنشهرهای ایران نشان میدهد که به طور متوسط بیش از دو
سوم مهاجرتها در طی سه دهه گذشته به کالنشهرهای ایران بوده است (جدول  .)٠همان طور که ارقام
جدول  ٠نشان میدهد ،استان تهران به تنهایی در طول دهههای گذشته ،پذیرای حدود یک سوم از
مهاجرین بوده است.
جدول  -2نسبت مهاجرت به كالنشهرهای ایران به درصد ()13۸۸-13۵۸
نسبت مهاجرت به كالنشهرهای ایران

13۸۸-۲۸

13۲۸-۳۸

13۳۸-۵۸

تهران

۸31٩۸

٠۳14۳

٠41۱٩

خراسان رضوی

۱1٢4

۱1۳4

71٩۵

اصفهان

۳17٠

۳1٢۳

٩143

فارس

٩1۸٢

41۵٠

۱1۸۳

خوزستان

41۸۱

۵1٢٠

41۳4

مازندران

41۵۱

41٩4

41٠٢

گیالن

٠1٩٠

۸143

4

آذربایجان شرقی

٠1٢۳

41۸۵

۸17۸

آذربایجان غربی

۵1٩۱

۸1٠۸

۸1٩7

کرمان

۵1۱7

۵1۳3

۸1٢۵

متوسط در دهه

7٩1۵۵

٩413٠

٩7143

منبع :مرکز آمار ایران

منظور از خراسان رضوی در دهههای پیش از  ،۵۸۳۱خراسان میباشد که مجموع استانهای خراسان
رضوی ،شمالی و جنوبی را در  ۵۸۳۱در بر میگیرد.
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از آنجاکه در کشورهای نفتی چون ایران صنایع بیشتر وارداتی و سرمایهبر است اشتغالزایی ناچیزی
دارد؛ بنابراین مهاجرین یا جذب خدمات میشوند ،یا در فعالیتهایی که نیاز به مهارت و سرمایه اندک دارد
وارد میشوند و یا به جمع بیکاران آشکار و پنهان میپیوندند( .اسدی)۵۸٩3،
60
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نمودار  -2سهم شاغالن بخش های مختلف كشور ()13۳۸-13۵۸
منبع :مرکز آمار ایران

نمودار  ٠بیانگر آن است که در نیمه دهه  ،4٢حدود نیمی از شاغالن کشور در فعالیتهای کشاورزی
مشغول به فعالیت بودهاند ،درحالیکه  ۵3درصد از شاغالن در صنعت و  ۸۱درصد در خدمات و ساختمان
مشغول به فعالیت بودهاند .طی دهههای بعدی برخالف رشد صنعتی کشور ،درحالیکه صنعت تنها جوابگوی
ایجاد اشتغال برای حدود همان  ۵3درصد از جمعیت شاغلین بوده است بخش خدمات طی سالهای مختلف
نسبت خود را در جذب افراد جویای کار به ضرر بخش کشاورزی افزایش قابلمالحظهای داد .این به معنای
ناتوانی صنعت برای جذب سیل عظیم مهاجران به مراکز صنعتی شهرهای بزرگ و در نتیجه اشتغال آن ها
در فعالیتهای خدماتی و غیررسمی است .برای این قشر فقیر که توانایی تأمین هزینههای اسکان در
کالنشهرها را نداشتند ،حاشیه شهرها مبدل به مکان اسکان آنها گشت؛ بنابراین رشد شهرنشینی در ایران
همراه با رشد حاشیهنشینی در اطراف کالنشهرها بوده است .زاهدانی.)۵۸٩3( ،
لذا بر این اساس ،انتظار بر این است که وجود نابرابری باال بین کالنشهرها که بیشتر توسعهیافتهاند و
سایر مناطق توسعهنیافته و یا کمتر توسعهیافته در طی دهههای گذشته ،منجر به مهاجرت توده داخلی به
مناطق توسعهیافتهتر و کالنشهرهای ایران گشته و اشتغال غیررسمی را در این مناطق افزایش داده باشد.
 -3پیشینه تحقیق
با توجه به اینکه در این مطالعه از ویژگی های جمعیتی شاغلین غیررسمی نیز ،در مدلسازی اشتغال
غیررسمی استفاده شده است ،در ابتدا بهمرور برخی مطالعات ازایندست پرداخته و سپس نتایج برخی
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مطالعات که توسط رویکرد مورد نظر تحقیق بهاندازه گیری اشتغال غیررسمی و یا مفاهیم نزدیک به آن
پرداختهاند مورد بررسی قرار میگیرد.
 -1-3مطالعات دسته اول :ویژگیهای جمعیتی شاغالن غیررسمی
جانسن ،)٠٢۵۵( ۵7در مطالعه خود به بررسی نقش تفاوت های منطقهای از منظر کیفیت حکمرانی در
گسترش اشتغال غیررسمی در مناطق مختلف برزیل( از ٠٢درصد تا ۳٢درصد) با استفاده از مدل لوجیت
میپردازد .بررسی  ۱۱٢7خانوار شهری در بین سالهای  ٠٢٢٢-٠٢٢٩نشان داد ،کیفیت حکمرانی و کارایی
دولت در مناطق مختلف ،به طور منفی اشتغال غیررسمی را متأثر میکند .در نتایج تحقیق سطح تحصیالت
پایین در اشتغال غیررسمی نیز موثر دانسته شده است.
هندلی و اربشیبانی ،)٠٢٢3( ۵۳با استفاده از تحلیل پرسشنامههای گردآوریشده از خانوارهای برزیلی در
دوره  ۵33٠-٠٢٢4و تحلیل رگرسیونی حجم اشتغال غیررسمی این کشور را ٩۸درصد برآورد کردند .در این
تحقیق ،عوامل سطح سواد پایین افراد و گرایش زنان به فعالیت به شکل غیررسمی به دلیل ضعف سیستم
های حمایتی اجتماعی و امنیت شغلی برای آنان ،در گسترش اشتغال غیررسمی موثر و معنیدار دانسته
شده است.
۵3
نتایج مطالعه بلوتی و تیستی )(٠٢٢4با استفاده از مدل حداقل مربعات معمولی برای سال  ٠٢٢٢در
ترکیه نشان می دهد که نرخ رشد جمعیت باال در مناطق روستایی ،پدیده شهرنشینی و مهاجرت و تحصیالت
پایین در گسترش اشتغال در بخش غیررسمی معنیدار میباشد.
٠۵
با انجام
فانخوسر ،)۵33٩( ٠٢با استفاده از نتایج آمارگیری خانوارها در  ۱کشور آمریکای التین
رگرسیون چند متغیره نشان داد ،میانگین سالهای تحصیالت در بخش رسمی بیشتر از کارکنان غیررسمی
است و با افزایش سطح تحصیالت ،اشتغال در بخش غیررسمی کاهش مییابد .نتیجه دیگر کار او این است
که احتمال اشتغال افراد در سنین باال و همچنین زنان در بخش غیررسمی بهویژه زنان مجرد بیشتر می-
باشد .به لحاظ در آمد نیز شاغلین بخش رسمی دارای درآمدی بیش از شاغلین غیررسمی بودهاند.
در مطالعه رنانی و همکاران ( )۵۸۳4و نیز مطالعهای دیگر ( ،)۵۸۳٠تأثیر سطح تحصیالت پایین ،زن
بودن شاغالن و نیز روستایی بودن ،در احتمال ورود افراد در اشتغال غیررسمی معنیدار دانسته شده است.
 -2-3مطالعات دسته دوم :اندازهگیری اشتغال غیررسمی
گولزر و همکاران ،)٠٢۵٠( ٠٠بهاندازه گیری و بررسی علل و آثار گسترش اشتغال غیررسمی و پنهانبین
سالهای  ۵37۸-٠٢۵٢در پاکستان با استفاده از پنج روش پولی ساده OLS ،پویا ،مصرف الکتریسیته،
تحقیق پیمایشی و رویکرد شاخصهای چندگانه علل چندگانه ( ٠۸)MIMICکه یک حالت خاص مدلسازی
معادالت ساختاری٠4است پرداختند .در مجموع نتایج مطالعه ایشان بیانگر حجم  %۸٢-%۱٢تولید ناخالص
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داخلی ،برای اشتغال پنهان و غیررسم ی است که از موانع فرهنگی ،سواد پایین ،درآمد سرانه پایین ،موانع
نهادی ورود به بازار ،رشد پایین و نابرابر خدمات عمومی و کاهش قدرت خرید مردم نشأت میگیرد.
اشنایدر و دالنو ( ،)٠٢٢٩در بررسی اقتصاد غیررسمی ایتالیا و سایر کشورهای OECDاز  ۵3٩٠تا
 ٠٢٢٢با استفاده از مدل پولی ساده OLS ،پویا ،مصرف الکتریسیته ،تحقیق پیمایشی ،حجم آن را به طور
متوسط  %٠۱تولید ناخالص داخلی برآورد کردند.
 ،)٠٢٢۳( Maciasبا تکیه بر رویکرد نهادگرا ،از روش شاخصهای چندگانه علل چندگانه که یک حالت
خاص مدل سازی معادالت ساختاری است برای بررسی حجم اقتصاد غیررسمی در دوره  ۵37٢-٠٢٢٩در
مکزیک استفاده کرده و اقتصاد غیررسمی را بهعنوان متغیر پنهان مورد برآورد قرار دادهاند.
باباحیدری ( ،)۵۸۳٢با رویکرد نهادگرا به بررسی علل ایجاد و گسترش بخش غیررسمی و تخمین آن با
مدل  MIMICپرداخته است .بر آوردهای او نشان میدهد سهم شاغلین این بخش از متوسط  ٠۵درصد در
 ۱۵-۱۳به متوسط  ۸7درصد در  ٩3 -77در کشور رسیده است .او نتیجه میگیرد که درصد باالیی از
تغییرات سهم شاغلین بخش غیررسمی متأثر از هزینههای مبادله ،عدم یکپارچگی بازارهای مالی ،ناکارآمدی
و بوروکراسی است.
در مجموع ،ویژگیهای عمومی شاغلین غیررسمی در این مطالعات ،نشان میدهد ،پایین بودن سطح
تحصیالت ،روستایی بودن ،جزء شاغالن زن بودن و در سنین باال قرار داشتن احتمال ورود افراد به اشتغال
غیررسمی را باال میبرد .دیگر اینکه رویکرد شاخصهای چندگانه علل چندگانه در سنجش اشتغال
غیررسمی و ارزیابی علل موثر در گسترش آن توسط رویکردهای مختلف نظری ،متداول و مناسب میباشد.
لذا در ادامه به معرفی دقیق تر این رویکرد پرداخته میشود.
 -۳تجزیه و تحلیل دادهها
 -1-۳روش تحلیل :رویکرد شاخص های چندگانه-علل چندگانه در مدلسازی معادالت ساختاری
ازآنجاکه اشتغال غیررسمی در کل از دید آمار پنهان است از روش غیرمستقیم برای اندازهگیری آن
استفاده مینماییم .روشهای غیرمستقیم اساساً بر این ایده استوار هستند که بر خالف پنهان بودن فعالیت-
های غیررسمی و پنهان از دید نظام آمار و اطالعات ،علل توضیحدهنده روند تحول های این بخش از اقتصاد
و نیز آثار آن بر حیطههای مختلف پنهان نیستند .این روشها را میتوان به سه دسته روشهای مبتنی بر
علل ،روشهای مبتنی بر آثار و روشهای مبتنی بر علل و آثار دستهبندی کرد (عرب مازار ،۵۸۳4 ،ص .)۱7
روش شاخص های چندگانه علل چندگانه ( ٠۱)MIMICدر مدلسازی معادلهای ساختاری ،رویکردی است
غیرمستقیم مبتنی بر علل و آثار که در مطالعه حاضر برای نشان دادن اینکه مدل نظری مان تا چه حد
بهوسیله دادههای نمونهای حمایت میشود به کار گرفته میشود .متغیرها در این رویکرد شامل متغیرهای
قابلمشاهده ٠٩و پنهان ٠7میباشند .در این روش از علل و آثار قابلمشاهده برای استخراج اطالعات در مورد
متغیر پنهان (اشتغال غیررسمی) استفاده میشود .این روش این امکان را برای پژوهشگر فراهم میآورد که
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ساخت ذهنی خود را در رابطه با یک مسئله تحقیق ،به آزمون گذارد .ساختی که برگرفته از نظریه های
علمی ،مطالعه های پیشین تجربی ،ایده ها و باورها در رابطه با یک مسئله پژوهشی است که در قالب فرضیه
٠۳
بیان شده است.
هدف مدل سازی معادله ساختاری برآورد کلیه پارامترها در مدل کلی و آزمون کلی مدل با دادههای
واریانس-کوواریانس نمونهای است .سپس شاخصهای برازش مدل ،سطح برازش میان دو ماتریس نمونهای و
ماتریس باز تولیدشده توسط مدل را تعیین میکنند .رویکردهای متفاوتی برای مدلسازی معادله های
ساختاری صورت پذیرفته است و چارچوبهای متفاوتی برای ارائه این مدلها طراحی شده است .مطالعات
بسیاری از حالت خاص مدلسازی معادالت ساختاری ،به نام مدل شاخصهای چندگانه-علل چندگانه ،با
تنها یک متغیر پنهان استفاده کردهاند که بهمرور برخی از آن ها پرداختیم .در این روش از تأثیر متغیرهای
علل که به نوعی علت ایجاد تغییر در متغیر قابلمشاهده هستند و نیز متغیرهای آثار قابلمشاهده که به
نوعی نشاندهنده اثرات تغییر در متغیر پنهان هستند ،برای استخراج اطالعات در مورد ارتباط بین آن ها و
متغیر غیرقابل مشاهده استفاده میشود .روابط میان متغیرها در این مدل توسط همبستگی گشتاوری
٠3
پیرسون و گزارش یک ضریب رگرسیون جزئی استاندارد بهدست میآیند.
 -2-۳دادههای تحقیق
برای استخراج دادهها ،از آمارنامههای استانی و کشوری و سر شماریهای عمومی نفوس و مسکن و
طرحهای آماری و پژوهشی مختلف در دوره  ۵۸۱۱تا  ۵۸۳۱با توجه به در دسترس بودن داده ،در این دوره
استفاده شده است .منطقه را در این مطالعه استان تعریف میکنیم که با توجه به تقسیمات اداری سیاسی
استانها در دهههای مختلف از آمار مربوط بهتمامی استانها استفاده میکنیم.
از دو دسته متغیر در جهت مدلسازی اشتغال غیررسمی استفاده میکنیم .یک دسته متغیرهای
آشکاری که بهعنوان علل گسترش اشتغال غیررسمی در مناطق کشور وارد مدل میشوند و یک دسته
متغیرهایی که منعکسکننده آثار تغییرهای اشتغال غیررسمی در مناطق کشور هستند.
 متغیرهایی که بهعنوان علل وارد مدل میشوند:
 نسبت جمعیت زیر دیپلم ،نسبت جمعیت باالی  ٩٢سال ،نسبت جمعیت روستایی و نسبت
جمعیت فعاالن زن در یک منطقه به کل کشور:
همان طور که بیان شد؛ هرچه نسبت جمعیت زیر دیپلم در یک منطقه بیشتر باشد ،نسبت جمعیت
روستایی باالتر باشد نسبت جمعیت باالی  ٩٢سال و یا نسبت فعالین زن در یک منطقه بیشتر از مناطق
دیگر باشد ،احتمال وجود نرخهای باالتری از اشتغال غیررسمی در آن منطقه بیشتر است .بر اساس آمارهای
مذکور میتوان بیان داشت که در دهههای گذشته ،استانهای تهران ،خراسان ،اصفهان ،مازندران ،خوزستان،
فارس ،گیالن ،آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی ،کرمان و زنجان بیشترین نسبت جمعیت با خصوصیات
مطرحشده را دارا میباشند .همان طور که بیان شد این خصوصیاتی است که افراد را مستعد حضور در
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اشتغال غیررسمی میکند؛ بنابراین انتظار بر این است ،این استانها که باالترین نسبت جمعیت زیر دیپلم،
جمعیت روستایی ،جمعیت باالی  ٩٢سال و جمعیت فعال زن را در خود جایدادهاند ،رتبههای باالتری از
اشتغال زیرزمینی و غیررسمی را نشان دهند.
 درصد مهاجرت :که بهصورت درصد مهاجران واردشده به هر استان نسبت به کل کشور در ۵٢
سال گذشته مورد محاسبه قرار میگیرد.
 متغیرهایی که بهعنوان آثار وارد مدل میشوند:
تغییرات در میزان اشتغال غیر رسمی بر متغیرهای طرف تقاضا و عرضه اقتصاد اثر میگذارد .متغیرهای
انتخابشده در مدل به نحوی منعکسکننده اثرهای مربوط به پدیده مورد بررسی (اشتغال غیررسمی)
هستند؛ اما این بدان معنا نیست که متغیر انتخابشده باید مستقیم از تحوالت این پدیده متأثر شود .لذا
هرچه تغییر پدیده مورد بررسی توانایی بیشتری در توضیح تحوالت شاخص منتخب داشته باشد ،الگوی
طراحیشده به هنگام آزمون نتایج بهتری را نشان خواهد داد ۸٢.با توجه به نقص و محدودیت های نظام
آماری کشور تنها توانستیم در این تحقیق از متغیرهای نسبت مصرف و نسبت اشتغال بهعنوان شاخصهای
منعکسکننده آثار نوسانات اشتغال غیررسمی استفاده نماییم:
 نسبت مصرف :برای نشان دادن آثار اشتغال غیررسمی بر مصرف ما از نسبت متوسط مصرف در
استان به متوسط مصرف کل کشور استفاده کردهایم .مصرف تابعی است از درآمد قابل تصرف.
هرگونه افزایش در درآمد و کاهش مالیات با افزایش تقاضای مصرفی همراه خواهد بود .افزایش
اشتغال غیررسمی درآمد جدیدی برای نیروی کار ایجاد میکند که منجر به افزایش تقاضای
مصرفی میش ود .همچنین از آنجایی که اغلب نیروی کار این بخش از افراد کم درآمد و فقیر
جامعه میباشند ،لذا میل نهایی به مصرف بیشتری دارند؛ بنابراین افزایش اشتغال غیررسمی ،با
۸۵
توجه به میل باالی مصرفی در این گروه ،به معنای تأثیر مثبت در مصرف است.
 نسبت اشتغال :در مورد اشتغال نیز میتوان گفت ،اشتغال غیررسمی بخشی از اشتغال کل کشور
را تشکیل میدهد؛ بنابراین افزایش آن با در نظر داشتن نرخ بیکاری باال در مناطق مختلف کشور
به معنای تأثیر مثبت در اشتغال کل است که ما برای نشان دادن چنین اثری از نسبت شاغلین
۸٠
در استان به کل کشور استفاده کردهایم.
 -3-۳تدوین مدل كامل لیزرل
تدوین مدل شامل بهکارگیری کلیه نظریههای مرتبط ،پژوهشها و اطالعات در دسترس و طرح مدل
نظری است .بر اساس رویکرد نظری تحقیق ،همینطور نتایج مطالعه های تجربی مختلف مبنی بر ویژگی-
های شاغالن غیررسمی که به آن ها پرداخته شد ،مدل MIMICبهصورت زیر تدوین گردیده است:
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نسبت جمعیت زیر دیپلم)(X1

نسبت جمعیت روستایی ()X3

مصرف ()Y1
اشتغال
اشتغال

غیر

رسمی (𝜂)

()Y2

نسبت جمعیت باالی ٠٦سال )(X2

نسبت جمعیت فعال زن ()X4
درصد مهاجرت ()X5

شکل  -1مدل شاخص های چندگانه-علل چندگانه برای مدلسازی اشتغال غیررسمی
بدین ترتیب شکل ماتریسی معادله های مدل پیشنهادی بهصورت زیر خواهد بود:
()٠
(X۱×1= 𝛬x×ξ2×1+δ6×1 )۸
Y2×1=𝛬y×𝜂+𝜀2×1

𝜂 ،متغیر غیرقابل مشاهده (اشتغال غیررسمی)،بردار شاخصهای مشاهدهشده ،بردار متغیرهای مستقل
آشکار ،𝛬y (2×1)،ماتریس ضریب های متغیر پنهان و شاخصهای مشاهدهشده ،𝛬x (5×2) ،ماتریس ضرایب متغیر
پنهان و علل مشاهدهشده و  δبردارهای خطاهای تصادفی در مدل میباشند.
-۳-۳آزمون مدل و تفسیر نتایج
پیش از آنکه آزمون مدل توسط نرمافزار لیزرل انجام شود باید خصوصیات آماری دادهها ،مسئله
تشخیص مدل و انتخاب روش برآورد مناسب مورد بررسی قرار گیرد تا نتایج حاصله مورد اطمینان باشند.
آمار استنباطی اغلب بر پایه این مفروضه قرار دارد که دادهها بهصورت نرمال توزیع شدهاند .دادههای غیر
نرمال واریانس-کواریانس میان متغیرها را تحت تأثیر قرار میدهند و آمارهها را نیز متأثر میکنند .چندین
راه حل برای رفع مفروضه نرمال بودن در لیزرل وجود دارد ،مانند انجام نمونهگیری بیشتر از موارد یا اجرای
یک تبدیل خطی مجاز یا استفاده از ماتریس واریانس-کوواریانس مجانبی بهعنوان ورودی در کنار ماتریس
واریانس-کوواریانس نمونهای بهعنوان ماتریس وزنی مبتنی بر نظریه نرمال برای تصحیح اریب ایجادشده در
خطاهای استاندارد و آمارههای برازش ۸۸.ما برای رفع این مسئله برای متغیرها ،از تبدیل خطی نرمال و
ماتریس واریانس-کوواریانس جانبی استفاده می کنیم بهعنوان ورودی در کنار ماتریس واریانس-کوواریانس
،نمونهای که امکان آن در نرمافزار فراهم است.
فصلنامـه علوم اقتصادی
شماره  / 22زمستان 1323

محمد ستاریفر ،حمیدرضا زارعی و نوشین شکری 53 /

نکته دیگر این است که پژوهشگر مسئله تشخیص را قبل از برآورد پارامترها حل کند .در مسئله
تشخیص این سؤال مطرح است که آیا بر اساس ماتریس کوواریانس نمونهای و مدل نظری تعریفشده
بهوسیله کوواریانس جامعه ،میتوان مجموعه منحصر به فردی از پارامترها یافت؟ اگر مدلی فرا مشخص باشد
برآورد پارامترها قابلاعتماد نبوده و در چنین حالتی درجه های آزادی صفر یا منفی میشود .اگر مدل فرا
مشخص یک راه حل باشد ،مقید کردن مقادیر پارامترها به عددی ثابت است تا جایی که تعداد پارامترهای
آزاد کوچکتر مساوی تعداد مقادیر مجزا در ماتریس نمونهای باشد .گزینه دیگر به کار بردن مقادیر آغازین
متفاوت در تحلیل های مجزا است .اگر مدل مشخص باشد برآوردها باید یکسان باشد ۸4.ما از هر دو این
روشها در حل مسئله تشخیص مدل استفاده نمودهایم و با مقید نمودن ضریب متغیر نسبت اشتغال به عدد
یک و آزمون مدل برای مقادیر آغازین متفاوت صحت نتایج آزمون را مورد بررسی قرار دادهایم .برای برآورد
مدل ،از برآوردگر حداکثر درستنمایی (۸۱)MLاستفاده گردیده که مستقل از مقیاس است ،دارای ویژگیهای
۸٩
مطلوب مجانبی ،از جمله حداقل واریانس و بدون اریب بودن است
در آزمون مدل پژوهشگر باید تعیین کند که دادهها تا چه حد با مدل برازش دارند ،به بیان دیگر تا چه
اندازه مدل نظری بهوسیله دادههای نمونهای گردآوریشده حمایت میشود .به طور کلی سه معیار ارزیابی
برازش مدل وجود داردِ .اول :مالحظه برخی آزمونهای عمومیت یافته برای برازش کل مدل ،دوم :بررسی
برازش پارامترهای منفرد در هر یک از اجزای مدل و سومین معیار ،بررسی اینکه آیا شدت و جهت
پارامترهای برآورد شده دارای معنا و مفهوم نظری باشد .۸7.تفسیر برازش قابلقبول ،به همراه نتایج آزمون
مدل در جدول  ۸خالصه نمود.
جدول  -3معیارهای برازش و تفسیر برازش قابلقبول* و نتایج آزمون مدل
تفسیر

نتایج آزمون مدل

معیار برازش مدل

عدم معنیداری کای اسکوئر در
سطح معنیداری مشخص

 ٠1٩7با درجه آزادی  4و
معنیداری ٢1۳۱

نیکویی برازش ()GFI

مقدار نزدیک به  ٢/3۱منعکس
کننده یک برازش مطلوب است.

٢133

نیکویی برازش اصالحشده ()AGFI

مقدار نزدیک ب٢/3۱
منعکسکننده یک برازش مطلوب
است.

0.94

ریشه میانگین مربعات باقیمانده ()RMR

مقدار کمتر یک برازش خوب را
نشان میدهد.

٢1٢

ریشه میانگین مربعات خطای برآورد
()RMSEA

مقدار کمتر از  ٢/٢۱یک برازش
خوب را نشان میدهد.

٢1٢

کای اسکوئر

Chi-Square

منبع :شوماخر (.۵٢4،)۵۸۳۳
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اساس این معیارها تفاوت میان ماتریس مشاهدهشده نمونهای و ماتریس باز تولیدشده واریانس-
کوواریانس حاصل از تخمین است .یک برازش خوب نشان میدهد که دو ماتریس مشابه هستند و این بدان
۸۳
معناست که مدل نظری برآورد شده به طور معناداری روابط واریانس-کوواریانس نمونه را باز تولید میکند.
با بررسی معیارهای برازش عمومی مدل میتوان گفت :که مدل نظری به خوبی توسط دادههای نمونهای
حمایت میشود یا به عبارتی دیگر ماتریش واریانس-کوواریانس نمونهای به خوبی توسط مدل نظری قابل باز
تولید شدن است.
حال که مع یارهای عمومی برازش مدل ،حاکی از قابل قبول بودن آن دارد ،به بررسی نتایج تخمین
پارامترها در مدل میپردازیم .برآوردهای استاندارد حداکثر درستنمایی در شکل  ٠پیوست (ضمیمه  )۵و
جدول  4آمده است .ضرایب استاندارد در تعیین اهمیت نسبی هر متغیر در مقایسه با متغیرهای دیگر مفید
است ۸3.این ضرایب بیان می دارند که چنانچه متغیر مستقل ،یک انحراف معیار از میانگین فاصله بگیرد،
4٢
متغیر وابسته چند انحراف معیار از میانگین خود دور خواهد شد.
جدول  -۳برآوردهای حداكثر درستنمایی برای مدل شاخص های چندگانه-علل چندگان
برآورد ضرایب استاندارد

مقدار آماره t

4/۱

٢1۱٩

ضریب نسبت جمعیت زیر دیپلم به کل بر اشتغال غیررسمی

3/37

٢1۸۸

ضریب نسبت جمعیت روستایی به کل بر اشتغال غیررسمی

۳/٩۱

٢1٠٩

ضریب نسبت جمعیت باالی  ٩٢سال به کل بر اشتغال غیررسمی

٩/٠

٢1۵۱

ضریب نسبت فعالین زن به کل بر اشتغال غیررسمی

۸

٢14۳

ضریب مهاجرت بر اشتغال غیررسمی

٠/۳٩

٢14۵

ضریب اشتغال غیررسمی بر نسبت مصرف به کل

-

٢/3۳

ضریب اشتغال غیررسمی بر نسبت شاغالن به کل
منبع :نتایج آزمون مدل

اول ،برای متغیرها مقدار آماره tحاکی از معنیداری برآورد پارامترها در سطح اطمینان3۱در صد است.
دوم ،برآورد ضرایب به لحاظ شدت و جهت ،مطابق انتظار رویکرد نظری هستند .ضریب  ٢/4۳مهاجرت بر
اشتغال غیررسمی نشاندهنده تأثیر مثبت این متغیر در گسترش اشتغال غیررسمی است .ازآنجاکه نرخ های
باالی مهاجرت ،به کالنشهرها و مناطق توسعهیافته تر شهری صورت گرفته ،بنابراین مطابق نتایج این
ضریب در مدل میتوان بیان داشت ،کالنشهرها و مناطق توسعهیافته تر شهری از این منظر ،شاغالن
غیررسمی بیشتری را در خود جایدادهاند.
در میان ویژگیهای جمعیتی به کار رفته در مدل برای سنجش جمعیت مستعد فعالیت غیررسمی نیز،
کم سواد بودن با ضریب تأثیر  ٢/۱٩بیشترین اثر را در توضیح دهندگی اشتغال غیررسمی در یک منطقه
داشته و پس از آن ،روستایی بودن ،در سنین باالی  ٩٢سال بودن و جزو فعاالن زن بودن ،به ترتیب اثر با
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ضریب ها  ٢/۵۱ ،٢/٠٩ ،٢/۸۸ویژگیهایی هستند که بر اساس نتایج مدل بهعنوان علل گسترش اشتغال
غیررسمی شناختهشدهاند و مثبت و معنیدار بودن این ضریب نشان میدهد هرچه منطقهای بیشتر دارای
جمعیتی با این ویژگیها باشد ،اشتغال غیررسمی در آنجا بیشتر است .ضریب مثبت و معنیدار اشتغال
غیررسمی بر نسبت مصرف و اشتغال بیانگر تأثیر مثبت اشتغال غیررسمی در مصرف و اشتغال است .بدین
معنی که با افزایش اشتغال غیررسمی ،مصرف و اشتغال افزایش مییابند .ازآنجاکه ضرایب بهصورت استاندارد
میباشند  ،بزرگی و کوچکی آن ها ،اهمیت نسبی آن ها را در برابر یکدیگر ،در توضیح دهندگی متغیر وابسته
نشان میدهد.
پس از تفسیر برآوردهای استاندارد حداکثر درست نمایی برای متغیرها حال نوبت به تخمین نمره
اشتغال غیررسمی میرسد که نتایج آن در پیوست جدول  ۱آورده شده است .نمرههای متغیر پنهان با
داشتن پارامترهای مدل که از تخمین مدل حاصل گشته و نیز روابط میان متغیرهای آشکار و پنهان ،قابل
حصول در نرمافزار لیزرل میباشد (حیدر علی ،۵۸۳7 ،ص  .)٠٩3بر اساس این نتایج میتوان رتبه استانها
را به لحاظ اشتغال غیررسمی از منظر رویکرد بررسیشده مشخص نمود که نتایج در جدول  ۱آورده شده
است.
جدول -۸شاخص توسعه انسانی ،نمره و رتبه اشتغال غیررسمی در استان های كشور ()13۸۸-13۵۸
سال

13۸۸

استان

نمره

رتبه

13۲۸
HDI

نمره

رتبه

13۳۸
HDI

نمره

رتبه

آذربایجان شرقی

٢1۵۱٩

۸

٢1۵۱٠ ٢/4۵٠

۸

٢1۵۸٠ ٢/۱٠۸

۱

آذربایجان غربی

٢1٢33

3

٢1٢33 ٢1۸3۸

۵٢

اردبیل

٢1۵

-

اصفهان

٢1۵۸3

4

13۵۸
HDI

نمره رتبه

HDI

٢1۵٠4 ٢1۱7٩

۱

٢/7۸۱

3

٢/7٠۳

٢1۵٢٠ ٢1۱٢۸

3

٢1۵٢٠ 3٢1۱٠

٢1٢۳

۵۱

٢/7۸۵ ۵7 ٢1٢۳۵ ٢1۱۱۵

٢1۵4٠ ٢/۱۸7

4

٢1۵4٠ ٢/٩٢3

۸

٢1۵4٠ ٢1٩۵7

٢/7۳۸

ایالم

٢1٢7٠ ٢/۸4٢ ٠٠ ٢1٢٩۵

٠٠

٢1٢٩۸ ٢/۱٢3

٠٩

٢17٢3 ۸٢ ٢1٢٩۱ ٢1۱۵۳

بوشهر

٢1٢7۸ ٢/4۱۸ ٠٢ ٢1٢7۸

٠۵

٢1٢7 ٢/۱٩۵

٠4

٢/74۵ ٠۱ ٢1٢7۵ ٢/۱43

تهران

٢1٠٩۱

۵

٢1٠74 ٢/7۵7

۵

٢1٠۳٠ ٢/7۸۱

۵

٢/۳4٩

چهارمحال و بختیاری ٢1٢۳۳ ٢1۸٢4 ٠۵ ٢1٢7۵

٠۸

٢1٢7۵ ٢/۱۸4

٠۸

٢1٢7 ٢/۱٠7

٠٩

٢17٠۸

-

-

خراسان جنوبی

-

-

خراسان رضوی

٢1۵74

٠

خراسان شمالی

-

-

خوزستان

٢1۵٠4

7

-

-

-

٢1۵

-

-

٢1۵۳4 ٢/447
-

-

-

٠
-

-

-

-

٢1۵7٩ ٢/۱۱٩
-

-

-

٠
-

-

٢/٩7۳ ٠3 ٢1٢٩٩

٢1۵4۱ ٢1۱4۸
-

۸

٠

٢/7٠4

٢/٩34 ٠۳ ٢1٢٩7

٢1۵۵۸ ٢/۱4۱

۳

٢1۵۵۱ ٢/۱7۱

۳

٢1۵۵۵ ٢/۱۳٢

زنجان

٢1٢34 ٢/۸33 ۵3 ٢1٢7٩

۵۵

٢1٢7۳ ٢/۱۵۱

۵۳

٢17٠۳ ٠٠ ٢1٢7٩ ٢/۱۸٢

سمنان

٢1٢7۱ ٢/۱٠7 ۵۸ ٢1٢۳7

۵3

٢1٢7۵ ٢1۱3۳

٠٠

٢1٢7 ٢/۱7٢

٢/743 ٠7

سیستان و بلوچستان ٢1٢7٩ ٢/4٠7 ۵٩ ٢1٢۳۸

۵۳

٢1٢7٩ ٢/4۱7

٠۵

٠4 ٢1٢7٠ ٢/4۱3

فصلنامـه علوم اقتصادی
شماره  / 22زمستان 1323

۳

٢/74۱

٢/٩٩٩

/ 59

اثر مهاجرت و شهرنشینی بر اشتغال غیررسمی در مناطق مختلف ایران ...

سال

13۸۸

استان

نمره

رتبه

فارس

٢1۵٠7

٩

13۲۸
HDI

نمره

٢1۵۸٠ ٢/۱٢۵

رتبه
٩

13۳۸
HDI

نمره

٢1۵۸٠ ٢/۱7٢

رتبه
٩

13۵۸
HDI

نمره رتبه

٢1۵۸ ٢/٩٢3

4

HDI

٢/7۳۵

قزوین

-

-

-

-

-

-

-

-

قم

-

-

-

-

-

-

٢1٢7٩

۵3

٢/7٠4 ٠۸ ٢1٢7۸ ٢/۱34

٢1٢7۳ ٢/4٠۱

۵7

٢17٢۳ ۵3 ٢1٢7۳ ٢/4۳٢

کرمان

٢1۵ ٢14٠۳ ۵٢ ٢1٢37

3

٢1٢34 ٢1۱٩۳

۵٢

٢17۵۳ ۵٢ ٢1٢3۱ ٢/۱47

کرمانشاه

٢1٢۳۳ ٢144۸ ۵۵ ٢1٢3۸

۵۸

٢1٢۳7 ٢/۱۱7

۵۸

٢17٠۸ ۵۵ ٢1٢۳7 ٢/۱٢4

کهکیلویه و بویراحمد ٢1٢٩4 ٢/۸۵٠ ٠۸ ٢1٢۱7

٠4

٢1٢٩۱ ٢1۱٢۳

٠۱

٢/7٢3 ٠۵ ٢1٢77 ٢/۱۵3

کردستان

٢1٢74 ٢1۸7۸ ۵7 ٢1٢۳۵

گلستان

-

-

۳

-

-

٠٢

-

-

-

-

-

-

٢/73٢ ۵۱ ٢1٢۳۵

٢/7٠4 ۵4 ٢1٢۳٠

گیالن

٢1۵۵4

٢1۵٠۸ ٢/4٩٢

7

٢1۵۵7 ٢/٩٢3

7

٢1۵۵٠ ٢/۱37

7

٢177۸

لرستان

٢1٢۳۱ ٢/۸٩۵ ۵۱ ٢1٢۳۸

۵۱

٢1٢۳٠ ٢/۱٢٠

۵4

۵٩ ٢1٢۳۵ ٢/۱۵٩

٢/7٢3

٩

٢/۳٢3

مازندران

٢1۵۸۱

۱

٢1۵۸3 ٢/4۱7

۱

٢1۵۸7 ٢/۱34

4

٢1۵۵۳ ٢/۱77

مرکزی

٢1۸٢3

۵

٢1٢۳۱ ٢/٩۳4

۵4

٢1٢۳۳ ٢1۱4۳

۵٠

٢/74٠ ۵۸ ٢1٢۳4 ٢1۱٩۳

هرمزگان

٢1٢73 ٢/4۱٠ ۵۳ ٢1٢73

۵7

٢1٢7٩ ٢/۱٩7

٠٢

٢/7۱۵ ٠٢ ٢1٢7۳ ٢/۱4٩

همدان

٢1٢3۸ ٢/4٢٩ ۵4 ٢1٢۳٩

۵٠

٢1٢3۸ ٢/۱٠٩

۵۵

٢/7٢3 ۵٠ ٢1٢۳٩ ٢1۱۱۳

٢1٢73 ٢/۱۸٠ ۵٠

۵٩

٢1٢7۳ ٢/۱37

۵٩

٢/7۳4 ۵۳ ٢1٢73 ٢1۱۳۳

یزد

٢1٢3

منبع :نتایج آزمون مدل و محاسبات پژوهشگران
⋇ استان مرکزی در سال  ۵۸۱۱مجموع استانهای تهران ،مرکزی ،قم و قزوین را در بر میگیرد.
⋇⋇ منظور از خراسان رضوی در دهههای پیش از  ،۵۸۳۱خراسان میباشد که مجموع استانهای خراسان رضوی،
شمالی و جنوبی را در  ۵۸۳۱در بر میگیرد.

با توجه به رتبههای ارائهشده از اشتغال غیررسمی در دهههای گذشته در استانهای کشور ،میتوان بیان
داشت که در مجموع استان های تهران ،خراسان رضوی ،اصفهان ،فارس ،آذربایجان شرقی ،مازندران ،گیالن،
خوزستان ،آذربایجان غربی و کرمان ،بیشترین میزان اشتغال غیررسمی را در طول سه دهه گذشته در ایران
داشتهاند .این رتبهبندیها بر اساس نمرهی محاسبهشده برای اشتغال غیررسمی در مدل بهدست آمدهاند.
مرور شاخص توسعهیافتگی انسانی این استانها که بیشترین نسبت اشتغال غیررسمی را در خود
جایدادهاند ،نشان میدهد که مقدار مطلق این شاخص در این استانها در طول دهههای مختلف باالی
متوسط قرار داشته و تفاوت ارقام توسعهیافتگی انسانی آنها از مناطق کمتر توسعهیافته و توسعهنیافته،
محسوس می باشد و با توجه به آمار مهاجران به این استانها از مناطق دیگر در جدول  ،٠در مجموع این
استانها پذیرای حدود  7٢در صد از کل مهاجرین میباشند.
بنابراین در پاسخ به سؤال ها و ارزیابی فرضیه های تحقیق با توجه به نتایج حاصل از تجزیهوتحلیل دادهها و
آزمون مدل ،میتوان بیان داشت:
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برای فرضیه اول ،ضریب مثبت و معنیدار مهاجرت بر اشتغال غیررسمی در مدل بیانگر آن است که
مهاجرت و شهرنشینی بر اشتغال غیررسمی تأثیر مثبت و معنیداری داشته و با افزایش مهاجرت به
کالنشهرها و مناطق توسعهیافته تر ،اشتغال غیررسمی در این مناطق افزایش مییابد.
همچنین بر اساس ضرایب مثبت و معنیدار ویژگی های جمعیتی بر اشتغال غیررسمی میتوان بیان
داشت ،ویژگی های جمعیتی تحصیالت پایین ،مسن بودن ،روستایی و جزء فعاالن زن بودن تبیین مناسبی
از گستردگی اشتغال غیررسمی در مناطق مختلف ارائه میدهند.
 -۸جمعبندی و ارائه راهکار (توصیه سیاستی)
در مجموع ،در این مطالعه سعی بر آن بود ،توسط برخی نظریات مهاجرت به بررسی اثر مهاجرت و
شهرنشینی بر اشتغال غیر رسمی بپردازیم .مطابق این رویکرد ،نابرابری های بین مناطق کشور ،انگیزه
مهاجرت به کالنشهرها و مراکز توسعهیافته شهری را باال برده است .به دلیل ضعف صنایع نوپای شهری در
جذب نیروی کار غیر ماهر مهاجرت ازیکطرف و پایین بودن سطح تحصیالت و مهارت های مهاجرین از
طرف دیگر ،اشتغال غیررسمی با رشد بیسابقها ی در این مناطق روبرو شد .نتایج مدل شاخص های چندگانه
حاکی از آن است که مهاجرت و شهرنشینی بر اشتغال غیررسمی تأثیر مثبت و معنیداری داشته و با
افزایش مهاجرت به کالنشهرها و مناطق توسعهیافته تر ،اشتغال غیررسمی در این مناطق افزایش مییابد.
دیگر اینکه ،ویژگی های جمعیتی تحصیالت پایین ،سن باال ،روستایی بودن و جزء شاغلین زن در توضیح
حجم اشتغال غیررسمی در مناطق مختلف ،تبیین مناسبی ارائه میدهند.
با توجه به آنچه مورد مالحظه قرار گرفت و همچنین نتایج حاصل از این مطالعه پیشنهادهایی به این شرح
ارائه میگردد:
 )۵رشد فزاینده اشتغال غیررسمی در مناطق مختلف بویژه کالنشهرها و مناطق توسعهیافته تر،
مطابق نتایج این تحقیق ،یکی از مصادیق بارز تشدید مهاجرت و شهرنشینی در کشور ،در اثر
بهکارگیری سیاستها و استراتژیهای نامناسب توسعه در طی دهههای گذشته بوده است .بنابر-
این ،الزم است در اتخاذ الگوها و استراتژیهای توسعه ،دقت بیشتری مبذول شده و آثار آن بر
حیطههای مختلف از جمله مهاجرت ،شهرنشینی و اشتغال غیررسمی مورد بررسی دقیق قرار
گیرد .نتایج نشان میدهد حدود نیمی از شاغالن غیررسمی در استانهای توسعهیافته و
کالنشهرها مشغول به فعالیت هستند .این به آن معنی است که سیاستگذاریها بر این مبنا می-
بایست در کالنشهرهای ایران که بیشترین حجم شاغالن غیررسمی را در خود جایدادهاند
ضروری ست با توجه به حجم باالی شاغالن غیررسمی و ساز و کارهای آن ها انجام گیرد.
 )٠دیگر آنکه ،با رشد روزافزون اشتغال غیررسمی و حجم باالی کنونی آن ،سیاستگذاران و محققین
میبایست در تحقیق ها ،معادله ها و تصمیمگیریهای اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی به حجم
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باالی این بخش از جامعه و ساز و کارهای آن توجه داشته و در صورت نیاز تحقیق ها و تصمیم ها
جداگانهای در برخورد با شاغالن غیررسمی اتخاذ نمایند.
 )۸همچنین ،گرایش فعاالن زن و افراد در سنین باال به اشتغال غیررسمی خود نشاندهنده فراهم
نبودن نهادهای حمایتی و اجتماعی و نیز فرصت های محدود اشتغال رسمی برای ایشان است .لذا
با تغییر نگرش در این زمینهها میتوان به ابعاد فعالیت غیررسمی و پنهان این قشر از شاغالن
«رسمیت» بخشید .بعالوه با توجه با سطح سواد پایین شاغالن غیررسمی ،با فراهم آوردن توزیع
عادالنه و مناسب امکانات تحصیل میتوان از گسترش فعالیت به شکل غیررسمی کاست .ازآنجاکه
مطابق نتایج ،روستاییان مستعد حضور در بخش غیررسمیاند ،میبایست تمهیداتی را برای
رسمیت بخشی به فعالیت آنان در نظر گرفت بهعنوان مثال توزیع ناعادالنه درآمد بین شهر و
روستا ،روستاییان را وادار به فعالیت بهصورت غیررسمی جهت کاهش هزینهی فعالیت های خود
میکنند .درحالیکه با فراهم آوردن اشتغال مناسب و امکانات آن میتوان فعالیت آن ها را به
سمت رسمی بودن سوق داد.
 )4در انتها با توجه به قلمرو گسترده علل و آثار گسترش اقتصاد و اشتغال غیررسمی پیشنهادهایی
برای مطالعه های آینده ارائه میگردد :بررسی آثار مثبت و منفی اشتغال غیررسمی بر توزیع منابع
و نقش های مختلف توزیعی شاغالن غیررسمی ،بر تولید و اشتغال ،بر نرخ بهره بازار غیر متشکل
پول و در پی سرمایه گذاری بر مصرف ،در برطرف کردن نیازهای جامعه و  . ...بررسی نقش قاچاق
در توضیح اشتغال غیررسمی .مدلسازی همچنین میتوان به تبیین پویایی های اشتغال و اقتصاد
غیررسمی از طریق بهکارگیری رویکردهای مختلف نهادگرا ،توسعه و سایر رویکردها پرداخت.
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،متغیر قابلمشاهده نسبت جمعیت روستایی به کلX2 ،متغیر قابلمشاهده نسبت جمعیت زیر دیپلم به کلX1
،متغیر قابلمشاهده نسبت جمعیت فعاالن زن به کلX4 ، سال به کل٩٢  متغیر قابلمشاهده نسبت جمعیت باالیX3
 متغیر قابلمشاهدهY2 ،متغیر قابلمشاهده نسبت اشتغال به کلY1 ،متغیر قابلمشاهده درصد مهاجرت به کلX5
 اشتغال غیررسمیInf ،نسبت مصرف به کل
 نتایج آزمون مدل:3 ضمیمه-پیوست
L I S R E L 8.54BYKarl G. Jöreskog & Dag Sörbom
Goodness of Fit Statistics
Sample Size = 103,Number of Iterations = 17
Lsril Estimates (Maximum Likelihood)
Degrees of Freedom = 4
Minimum Fit Function Chi-Square = 2.67 (P = 0.85)
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.0
90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.0;0.0)
Chi-Square for Independence Model with 15 Degrees of Freedom = 1054.59
Independence AIC = 1066.59,Model AIC = 36.00, Saturated AIC = 42.00
Independence CAIC = 1088.40, Model CAIC = 101.43, Saturated CAIC = 118.33
Normed Fit Index (NFI) = 1.00,Non-Normed Fit Index (NNFI) = 1.00
Root Mean Square Residual (RMR) = 0.00019, Standardized RMR = 0.0070
Goodness of Fit Index (GFI) = 0.99
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.94
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) = 0.14
Time used: 0.047 Seconds
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