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 چکیده
هدف از مطالعۀ حاضر فهم چگونگی و چرایی عدم جذب )طرد( مهاجران فقیر روستایی به شهر تهران در بازار کار است. در 

رود. جامعۀ مورد مطالعه سرپرستان خانوارهای  شمار می های کیفی به نظریه مبنایی استفاده شده که از روشاین تحقیق، از روش 

گیری هدفمند انتخاب شده و تا اشباع شهر تهران است، که به روش نمونه 13و  11و  11دست شهری ساکن در مناطق  تهی

یق بر اساس مدل پارادایمی پژوهش در پنج محور شرایط علّی، های تحقنظری ادامه یافت. پس از طی مراحل کدگذاری، یافته

ای با عنوان طرد اجتماعی از بازار کار رسمی گر، بستر و زمینه، راهبردها و پیامدها قرار گرفت و مقولۀ هستهشرایط مداخله

گان، شامل چهار مقولۀ اصلی کنندشود. این شرایط بر اساس نظر مشارکت حاصل شد. در این مقاله، به شرایط علّی پرداخته می

های های انسانی، شرایط نامساعد اقتصادی و شرایط نامساعد محیط کار( است. یافتههای اقتصادی، ضعف سرمایه)ضعف سرمایه

اند و پس از مهاجرت به تهران  دهد بسیاری از فقرای ساکن در مناطق مورد مطالعه دارای منشأ روستایی بودهتحقیق نشان می

های اقتصادی، شیوع بیماری اند. در این میان، شرایط نامساعد اقتصادی مانند تحریمرد در بازار کار رسمی را تجربه کردهانواع ط

پذیری و طرد افراد از بازار کار رسمی تأثیر داشته کرونا، مکانیزه شدن تولید کاال و ارائه خدمات و حضور اتباع خارجی بر آسیب

های جسمی و روانی و استثمار به  کاری مانند درآمد اندک و فقدان حمایت اجتماعی و آسیب است. همچنین شرایط نامساعد

 طرد آنان از بازار کار منجر شده است.
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Abstract 
The purpose of this study is to understand how and why of the exclusion of poor rural 

immigrants to Tehran in the labor market. In this research, the basic theory method is 

used, which is a qualitative method. The study population is the heads of urban poor 

households living in districts 17, 18 and 19 of Tehran, which was selected by 

purposive sampling and continued until theoretical saturation. After the coding 

process, the research findings based on the paradigm model of the research are 

divided into five axes: causal conditions, intervening conditions, context, strategies 

and consequences, and the nuclear category was obtained as social exclusion from the 

formal labor market. In this article, the causal conditions are discussed. According to 

the participants, these conditions include four main categories (weakness of economic 

capital, weakness of human capital, unfavorable economic conditions and unfavorable 

working environment conditions). The research findings show that many poor people 

living in the study areas, who had a rural origin, have experienced all kinds of 

exclusion in the formal labor market after migrating to Tehran. Meanwhile, 

unfavorable economic conditions such as economic sanctions, the spread of 

Coronavirus, mechanization of production and provision of services and the presence 

of foreign nationals have affected the vulnerability and exclusion of people from the 

formal labor market. Also, unfavorable working conditions such as low income and 

lack of social support and physical and psychological harm and exploitation have led 

to their exclusion from the labor market. 
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 مقدمه و بیان مسئله

توسعه توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده  مسئله فقر شهری در کشورهای درحالِ

کنند و این روند جهان در شهرها زندگی میدرصد جمعیت  06است. امروزه بیش از 

نفر از جمعیت جهان در  1نفر  16، از هر 2606شود، تا سال بینی می ِگسترش است. پیش درحال

های آینده در کشورهای درصد توسعۀ شهری در دهه 30بِین، حدود  شهرها زندگی کنند. دراین

ورد ایران، بررسی روند شهرنشینی بر در م (.2626افتد )بانک جهانی، توسعه اتفاق می درحالِ

بیانگر رشد شتابان  1930تا سال  1990های عمومی نفوس و مسکن از سال مبنای سرشماری

 1990درصد در سال  91که سهم جمعیت شهرنشین کشور از  شهرنشینی در کشور است، چنان

روستانشین از که جمعیت  رسیده است؛ درحالی 1930درصد کل جمعیت کشور در سال  10به 

کاهش داشته است )مرکز آمار ایران،  1930درصد در سال  20به  1990درصد در سال  01

وجود آورده است. مانند  های زیادی را به (. سرعت ابعاد شهرنشینی مشکالت و چالش12: 1931

ونقل سریع و کارآمد، اشتغال و کار  ها مانند سیستم حمل رشد مسکن، زیرساخت به تقاضای رو

کنند. این های غیررسمی زندگی می رای تقریباً یک میلیارد نفر از فقرای شهری که در اقامتگاهب

های شغلی باشند، مجبور هستند در حاشیۀ شهرها زندگی کنند  افراد برای اینکه نزدیک به فرصت

 (. 2626)بانک جهانی، 

دهد مهاجرت به تهران همواره  گیری و گسترش شهر تهران نشان مینگاهی به روند شکل

ها با توجه به منشأ روستایی و شهری و  نقش زیادی در رشد این شهر داشته است. نوع مهاجرت

گانۀ شهر تهران نیز متفاوت است. مناطق عمدتاً جنوبی شهر تهران 22ها در مناطق  اسکان آن

اند و بیشترین درصد مهاجران شهری با کردهخود جذب  بهبیشترین درصد مهاجران روستایی را 

(. 20: 1913اند )زارع،  وارد شده 10و  0، 0، 2تر مانند یافتهدرصد به مناطق توسعه 10حدود 

ها نقش داشته است.  بنابراین پیشینۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مهاجران در نحوۀ اسکان آن

گیری جمعیت در استان تهران های گذشته شکلد، طی دههده های آماری نشان میهمچنین داده

رویه و پراکندۀ فعالیت در اراضی  های کم درآمد و استقرار بیمتأثر از اسکان غیررسمی گروه

(. 92: 1931های اصلی منطقه بوده است )فتحی، ها و شهرها و راهای و اطراف آبادیحاشیه

یافتگی مناطق شهر تهران است. برای مثال  سعهتحقیقات متعدد حاکی از اختالف زیاد در تو
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تعلق داشته است  13و  11و  11و کمترین به مناطق  9یافتگی به منطقه  بیشترین درجۀ توسعه

 . (103: 1930)صادقی و رنجبری، 

های مهاجر در جامعۀ شهری با توجه به مهاجرپذیری شهر تهران، مسئله ادغام اجتماعی گروه

بِین، کار و اشتغال از عوامل اصلی ادغام اجتماعی است. شهرها و  بد. دراینیا ای می اهمیت ویژه

توانند به های متعدد هستند، می ِحال که کانون تمدن و رشد فرصت شهر تهران درعین ویژه کالن به

شهرها در  های اجتماعی مبدل شوند. امروزه کالن منشأ ترس، ناامنی و انواع مسائل و آسیب

ها از توان  که حل و کنترل آن طوری رو هستند؛ به ِتوسعه با مسائل فراوانی روبه درحالکشورهای 

های فقیر روستایی و پیامدهای مدیریت شهری خارج است. ازجمله این مسائل، مهاجرت گروه

شهر تهران نیز از این قاعده مستثنا نیست. در چند دهۀ گذشته به دلیل  متعدد آن است. کالن

توجهی به موضوع توسعۀ  خورده است. بیهمقاعده، تعادل نظام شهری بهویه و بیرمهاجرت بی

یافتۀ کشور در جستجوی کار به  متوازن، باعث شده که هرساله افراد زیادی از مناطق کمترتوسعه

اقتصادی شهری انواع طرد  تهران وارد شوند. این افراد به دلیل عدم جذب در نظام اجتماعی

 کنند.  ه میاجتماعی را تجرب

هایی ازقبیل غیررسمی، موقتی، کاذب، دستان شهری اغلب با ویژگی اشتغال و معیشت تهی

پذیر در مقابل مخاطرات و درآمد اندک توصیف شده  ثبات و آسیب خدماتی سطح پائین، بی

(. یکی از وجوه 1313، 2، چمبرز1936، ناریان و همکاران،1910؛ دوسوتو، 1330، 1است )راتن

ر و اشتغال فقرای شهری غیررسمی بودن است.اقتصاد غیررسمی در مقابل اقتصاد بخش مهم کا

رسمی قرار دارد. بخش غیررسمی در همۀ ابعاد معیشتی فقرای شهری وجود دارد، از اشتغال 

بار توسط هارت در دهۀ  گرفته تا مسکن و آموزش و بهداشت و درمان. این اصطالح اولین

تائیان به شهرها و محدود شدن قدرت جذب نیروی کار در بخش به دنبال مهاجرت روس 1316

های  ناچار در بخش توسعه به کارگرفته شد. بسیاری از مهاجران به صنعت در اقتصادهای درحالِ

ثبات دارند )گیلبرت،  غیررسمی مشغول کار هستند که شرایط نامطلوب و درآمد اندک و بی

سمی هرگونه فعالیت اقتصادی و یا منبع درآمدی ترین تعریف بخش غیرر (. در عام100: 1910

 9(1310گیرند. مزومدر )است که در معرض مقررات دولتی و مالیاتی و یا مشاهده قرار نمی
                                                            
1 Wratten, 1995 

2 Chambers, 1989 

3 Mazumdar, 1976 
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های قانونی برخوردار است، از قوانین بخش غیررسمی را برخالف بخش رسمی که از حمایت

: 1936خواهی،  )بختیاری و خوب داندتأمین اجتماعی، بیمۀ بیکاری، و قوانین کار محروم می

پذیری باال در مقابل مخاطرات  (. درنتیجه، غیررسمی بودن اشتغال فقرای شهری، به آسیب126

 شود.      اقتصادی و طرد از بازار کار منجر می

ازطرفی، مفهوم طرد برای نشان دادن عدم ادغام اجتماعی کسانی که از شبکۀ حمایت  

کاربرده می اند به مدت قرارگرفته کسانی که تحت تأثیر بیکاری طوالنیاند و اجتماعی خارج شده

شود. این مفهوم به وضعیتی نامساعد و چندوجهی شامل در حاشیه قرار گرفتن در بازار کار، فقر و 

ای از کنند و به چرخهشود. این ابعاد مختلف همدیگر را تقویت میانزوای اجتماعی اطالق می

شوند. بنابراین طرد اجتماعی به اشکال موقعیت بازار کار و مردم منجر می وخامت و زوال بیشتر

های مفهوم فقر تنیدۀ محرومیت ناشی از ساختارهای فقر اشاره دارد. مفهوم طرد به پیچیدگی درهم

شود فقرا از بازار کار و ایفای کند که موجب میافزاید و ما را متوجه ساختارها و فرایندهایی میمی

 های بارز فقر شهری است. ؤثر در اجتماع محروم شوند. طرد اجتماعی و شهری از جلوهنقش م

ها، راهبردها و پیامدهای طرد مهاجران مطالعۀ حاضر باهدف شناخت علل، شرایط، زمینه

فقیر روستایی به شهر تهران از بازار کار رسمی انجام شده است. محققان در مواجهه با جامعۀ 

تازگی  ین واقعیت مواجه شدند که بسیاری از فقرای ساکن در این محالت یا بهمورد مطالعه، با ا

اند و یا یک نسل قبل والدین آنان ازجمله  از روستای خود برای کار به تهران مهاجرت کرده

وجوداین، در بسیاری مواقع، مهاجرت به خروج آنان از فقر  اند. با مهاجرین فقیر روستایی بوده

ِنسلی یاد کرد. این دسته مهاجران  توان از آن با عنوان فقر بینکه می ای گونه همنجر نشده است، ب

اند. لذا این سؤال مطرح درآمد و موقت ناچار شده های غیررسمی و کم اغلب به اشتغال در بخش

اند در بازار کار رسمی در شهر  دستان شهری با منشأ روستایی نتوانسته شده است که چرا تهی

هایی مانع از ایفای نقش شایستۀ آنان در بازار کار شده است  چه عوامل و زمینه جذب شوند؟ و

 و سبب شده آنان در حیات شهری به حاشیه رانده شوند؟. 

 حساسیت نظری و چارچوب مفهومی

مفهوم طرد اجتماعی جایگاه مهمی در تحقیقات اجتماعی و سیاست اجتماعی داشته است. 

اند؛ ازجمله سیلور لیستی بلندباال  آثار نویسندگان مختلف دانسته محققان ریشۀ این مفهوم را در
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شمارد، ازجمله: ماکس وبر، جورج اند برمی شناسانی که بر توسعۀ این مفهوم تأثیر داشته از جامعه

زیمل، نوربرت الیاس و اروینگ گافمن. این مفهوم در طی زمان فراگیر و جهانی شده و 

شناسی و سیاست اجتماعی درآمده است. در فرانسه این  ی جامعهصورت مفهومی در نقطۀ تالق به

برای تعریف عدم ادغام اجتماعی)جدایی اجتماعی( برای کسانی که از  1316مفهوم در دهۀ 

مدت قرار  اند و شامل کسانی که تحت تأثیر بیکاری طوالنی شبکۀ حمایت اجتماعی خارج شده

دیگر، طرد اجتماعی در ابتدا برای توصیف وضعیت  عبارتِ کار برده شده است. به اند، به گرفته

اجتماعی فقرا مورد استفاده قرار گرفت. چندین تعریف مهم دربارۀ طرد اجتماعی مطرح شده 

ها به وضعیت نامساعد و چندوجهیِ در حاشیه قرار گرفتن در  است، که قدر مشترک تمام آن

کنند و به  بعاد مختلف همدیگر را تقویت میبازار کار، فقر و انزوای اجتماعی داللت دارد. این ا

شوند ای از وخامت و زوال بیشتر موقعیت افراد در بازار کار و جامعه منجر میچرخه

 (.  911: 2612، 1)نووسیلسکی

های مختلف نظری، ایدئولوژی سیاسی و  ( طرد اجتماعی را با توجه به دیدگاه2661) 2سیلور

سه الگوی متناقض همبستگی، تخصص و انحصار را نام می دهد. او های ملی توضیح میگفتمان

سیلور  برد. هر یک از این الگوها مبتنی بر مفهومی متفاوت از ادغام و شهروندی هستند.

کند. نخست؛ تعریف نسبتاً اجتماعی مطرح می طورکلی دو نوع تعریف برای توصیف طرد به

نزدیک است: به معنی فقدان منابع مادی و  گرایانه که به مفهوم فقر نسبی تانزند بسیار تقلیل

تر که ها و رسوم متداول زندگی و دوم، معنی گستردهمحروم بودن از الگوی رایج فعالیت

تنها  گیرد، و نه های اجتماعی خارج از جریان اصلی جامعه را نیز در برمیبرآن، سایر گروه عالوه

قدرتی را  قومیت، سن، جنس، جنسیت و بیهای دیگر ازجمله: نژاد، ملیت،  فقر، بلکه ویژگی

درستی در ساختار  شود فرد یا گروهی بهها سبب می شود. هر یک از این ویژگیشامل می

گسیختگی پیوند اجتماعی است و  اجتماعی نگنجد. بنابراین مفهوم طرد اجتماعی به معنی ازهم

ها اشاره دارد و در سطح  به روند کاهش مشارکت و همبستگی اجتماعی و دسترسی افراد و گروه

های اجتماعی متداول و ساختن روابط اجتماعی فردی به ناتوانی افراد در شرکت در فعالیت

پردازد. سیلور ضمن پرداختن به رابطۀ فقر مزمن و طرد، معتقد است طرد اجتماعی   دار می معنی

                                                            
1 Nowosielski, 2012 

2 Silver, 2007 



 

 

 

 

 

 55دستان شهری و عدم جذب در بازار کار رسمی  ...                               هاشمی، ازکیا، موسوی / تهی

 

 

و کالن )ملی و افتد. وی سه سطح خرد )فردی(، میانی )گروهی(  در سطوح مختلف اتفاق می

دهد که چگونه حوادث زندگی یا  کند. در سطح خرد نشان می المللی( را ذکر می حتی بین

شود، اینکه چگونه ها تأکید میشوند. در سطح میانه بر گروهتغییرات تاریخی باعث طرد می

شود. در سطح کالن، درک ها منجر میترسیم تمایزها و مرزهای اجتماعی به طرد برخی گروه

ملی و گستردۀ مفهوم طرد اجتماعی و همچنین معرف آن در کشورهای مختلف متفاوت است 

 .(120: 2661)سیلور، 

در مقایسۀ مفهوم فقر و طرد نیز باید گفت طرد اجتماعی مفهومی چندوجهی و فراتر از ابعاد 

انند های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ممادی و اقتصادی است و بر دامنۀ متنوعی از محرومیت

طرد از حقوق شهروندی، طرد از مشارکت در زندگی اجتماعی و طرد جنسیتی اشاره دارد. طرد 

ای است. چندبُعدی هایی ازقبیل: چندبُعدی بودن، پویایی، جمعی و رابطه دارای ویژگی

دهد. پویایی  هم پیوند می روست که ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را به ازآن

بایست انسجام ای پویا و چندبُعدی بر نارسایی نهادهایی که میعنوان سازه ست که بهجهت ا ازآن

اجتماعی را تأمین کنند، اشاره دارد. جمعی به این معنی است که علل آن نه فردی بلکه ناشی از 

های متعدد اجتماعی ای است و بر ارتباط بین ساخت سازوکارهای جمعی است. همچنین رابطه

ر تمام سطوح خرد میانی و کالن داللت دارد.. طرد اجتماعی هم معلول و هم و اقتصادی د

های اجتماعی و اقتصادی و  تنیدۀ اشکال نابرابری شرط فقر است و ناشی از ترکیب درهم پیش

مند افراد و اجتماعات از دستیابی به  ماندگی، سقوط و انکار نظام قدرت سیاسی است که به عقب

 شود.بع منجر میها و منا حقوق و فرصت

و  1316های اصلی طرد اجتماعی است. از اوایل دهۀ  طرد از بازار کار یکی از ابعاد و مؤلفه  

داری با انواع جدیدی از قوانین شدن و تحوالت بازار کار، نظام سرمایه در پی گسترش جهانی 

گسترش فقر موجب  اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با ابعاد  فراملیتی همراه شد. افزایش بیکاری و

تری برای تحلیل فرایندهای فروپاشی و شرایط ناامنی طور گسترده شد تا مفهوم طرد اجتماعی به

ها مانند افراد ناتوان یا کسانی  کارگرفته شود. در این دوره مسئله فقر صرفاً به حاشیه اجتماعی به

سائلی چندبُعدی چون اند معطوف نبوده، بلکه با م که از هنجارهای اجتماعی فاصله گرفته

های خانوادگی، ازدست دادن  ثباتی و فروپاشی شبکه مخاطرات شغلی، بیکاری، تزلزل و بی
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های جمعی همراه بوده  موقعیت اجتماعی، فروپاشی ساختار اجتماعی و از دست رفتن ارزش

 (. 01: 1913است )غفاری و امیدی، 

گیرد. به نظر مارکس  انگی قرار میدر نظریۀ مارکس طرد از کار در چارچوب بحث ازخودبیگ

شود.  شود و تولید برای سود انجام می داری، کارگر از محصول کار خود جدا می در نظام سرمایه

شود نیروی کار کارگران زدایی، موجب می ای و تخصص قطعه شدن کار در تولید کارخانه قطعه

راحتی نیروی  شود کارفرمایان به میصورت کاالیی قابل مبادله در بازار درآید. این روند سبب  به

دلیل تجزیۀ آن  داری به ترتیب، ماهیت کار در جوامع سرمایه کار را جایگزین و استثمار کنند. بدین

کننده است  هایی از تولید، بیگانهکار تخصصی و محدود کردن کارگران به جنبه به اجزاء و تقسیم

 (. 31: 1910)توسلی، 

توان در سطوح مختلف خرد، میانی و کالن ه، طرد از کار را میشد با توجه به مطالب گفته

های عامالن در بازار کار، در سطح میانی، به روابط کار بین  مطرح کرد. در سطح خرد، به کنش

های اقتصادی، اجتماعی و های مختلف اجتماعی و در سطح کالن به ساخت ها و سازمان گروه

شده،  های بیان شود. درمجموع با توجه به تعریفار منجر میفرهنگی که به خروج افراد از بازار ک

توان شامل بیکاری تنها یکی از اشکال طرد اجتماعی از بازار کار است و طرد از بازار کار را می

 شود. دیدگی شغلی و خروج افراد از بازار کار منجر میشرایط و عللی دانست که به آسیب

 شناسی تحقیق روش

استفاده از روش کیفی نظریه مبنایی انجام شده است. این روش به پژوهشگر مطالعۀ حاضر با 

ها شده، خود به تدوین نظریه های موجود و از پیش تدویندهد تا عوض اتکا به نظریه امکان می

مورد  های(. تکنیک206: 1930های واقعی اقدام کند )ازکیا و همکاران، ها بر اساس دادهو گزاره

 مشاهدات مستقیم میدانی، ای، اسنادی و کتابخانه مطالعات یق حاضر، شاملاستفاده در تحق

  .است ساختاریافتههای عمیق و نیمهها و مصاحبهداده نویسی، ضبطیادداشت

شهرداری تهران، واقع در جنوب و جنوب غرب  13و  11، 11تحقیق، مناطق  محل این

یافتگی کمتر در مقایسه با دیگر مناطق  تهران است. دلیل انتخاب این مناطق، میزان توسعه

 22/1نفر و مساحت  211900شهری تهران با جمعیت  11یافتۀ تهران است. منطقۀ  توسعه

محله  10تهران لقب گرفته است. این منطقه از سه ناحیه و  ترین منطقۀ شهر کیلومترمربع متراکم
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 06چهارم کل مساحت آن است. همچنین  تشکیل شده و درصد بافت فرسودۀ آن حدود یک

شهرداری تهران طبق  11درصد بناهای موجود در آن دارای بافت ناپایدار است. منطقۀ 

کیلومترمربع  11/11ت آن نفر و مساح 013203، دارای جمعیتی حدود 1930سرشماری سال 

عنوان  دلیل موقعیت مناسب به محله تشکیل شده است. این منطقه به 11ناحیه و  1است که از 

خود جذب کرده است و دارای  درآمد را به مدخل شهر تهران و قیمت پائین اراضی، مهاجران کم

شهرداری تهران  13عرض است. منطقۀ  بافت مسکونی پرتراکم، ریزدانه و با معابر دسترسی کم

ناحیه و  0هزار نفر جمعیت دارد و دارای  230هزار کیلومترمربع حدود  13نیز با مساحت حدود 

بار  های آجرپزی، میدان تره توان به کوره محله است. ازجمله اماکن شاخص منطقه نیز می 19

مگانی ه زهرا و مرقد مطهر امام راحل )ره( و مرکز خریدوفروش مرکزی شهر تهران و بهشت

 (. 1933خودرو اشاره کرد )پورتال مناطق شهرداری تهران، 

که سرپرستان خانوارهای  معنی این صورت هدفمند بوده است، به گیری ابتدا بهروش نمونه

عنوان نمونه انتخاب شدند  ساکن در مناطق مورد مطالعه که در شرایط فقر معیشتی قرار داشتند به

ها ابتدا با تا مرحلۀ اشباع نظری ادامه یافت. برای انتخاب نمونهگیری نظری و  و در ادامه نمونه

حضور محقق در میدان تحقیق و مراجعه به اهالی و فعاالن محالت مانند کسبه، متولیان مساجد 

، افراد واجد شرایط مصاحبه شناسایی شدند و با برقراری ارتباط و جلب  های خیریه و مؤسسه

ها، تالش شد  احبه تعیین شد. همچنین برای انتخاب نمونهموافقت آنان، زمان و مکان مص

های  های سنی، جنسی، شغلی و تحصیلی و محل سکونت در محله االمکان ترکیبی از گروه حتی

به مدت  1933شروع و تا اوایل زمستان  1931شهری لحاظ شود. زمان تحقیق از اوایل زمستان 

ک تا دو ساعت متغیر بوده است. همچنین با توجه ها نیز از یسال ادامه یافت. مدت مصاحبه  یک

های  ها با رعایت پروتکلها و شرایط دشوار ناشی از کرونا، تالش شد مصاحبهبه محدودیت

 بهداشتی در دوران کرونا انجام شود. 

ها و  برداری از میدان تحقیق، نسبت به تنظیم یادداشت پس از انجام هر مصاحبه و یادداشت

ها  منظور کدگذاری باز، محتوای مصاحبه ها اقدام شد. در این مرحله بهصاحبهنگارش محتوای م

صورت جزئی مشخص شدند. همچنین  چند بار مورد مطالعه و بازبینی واقع شد و مفاهیم به

های تحلیلی  تر مطالب و مقایسۀ مفاهیم با یکدیگر، یادداشتتر و عمیقمنظور شناخت دقیق به

ها در  ها و خرده مقوله شد. در مرحلۀ کدگذاری محوری، ارتباط مقولهپس از هر مصاحبه ارائه 
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ای، چارچوب مدل پارادایمی حاصل از روش گرندد تئوری )شامل شرایط علّی، شرایط زمینه

گر، راهبردها و پیامدها( با یکدیگر برقرار شد و درنتیجه در مرحلۀ کدگذاری شرایط مداخله

 ش پدیدار شد. گزینشی مقولۀ اصلی و مرکزی پژوه

برای اطمینان از قابلیت اعتماد از سه تکنیک متعارف و مرسوم استفاده شده، که عبارتند از: 

های  کنندگان خواسته شد تا یافته . کنترل یا اعتباریابی توسط اعضا، که در این روش از مشارکت1

که به  معنی این لی بههای تحلی، مقایسه2ها نظر دهند؛  کلی را ارزیابی کرده و در مورد صحت آن

، استفاده از 9ها مقایسه و ارزیابی شود؛  بندی نظریه با دادههای خام رجوع شد، تا ساخت داده

سازی و تکنیک ممیزی که در این زمینه، چند متخصص بر مراحل مختلف کدگذاری، مفهوم

تدا هدف و ها نظارت داشتند. درخصوص رعایت اصول اخالقی در پژوهش نیز اب استخراج مقوله

کنندگان توضیح داده شد و با کسب رضایت از آنان برای شرکت در  نحوۀ تحقیق به مشارکت

ها با اطالع و موافقت  ها انجام شد. در مورد ضبط محتوای مصاحبه پژوهش مصاحبه

 ها ضبط و اصل محرمانه بودن اطالعات رعایت شد.کنندگان مصاحبه مشارکت

 های تحقیقیافته

نفر از افرادی که در شرایط فقر و تنگدستی بودند  91درمجموع کنندگان:  مشخصات مشارکت

ترتیب بود که  های آنان بدین اند. ویژگی و به مصاحبه تمایل داشتند، در تحقیق مشارکت کرده

( درصد مرد، ازلحاظ شرایط سنی حداقل 09نفر ) 10( درصد زن و 00نفر ) 21ازنظر جنسیت 

 06تا  91نفر،  0سال  96تا  26میان  سال بوده است، که دراین 00سال و حداکثر   26سن افراد 

نفر را شامل  0سال و بیشتر  06نفر و  3سال  06تا  01نفر،  11سال  06تا  01نفر،  1سال 

نفر بیکار و مابقی مشاغلی مانند کارگری سادۀ  10شود. در خصوص وضعیت اشتغال،  می

فروشی و نظافت منازل  وقت و دست فروشی و کارگری پاره پرنده ساختمان، کار در رستوران،

 11نفر ابتدایی یا سواد خواندن و نوشتن،  3سواد،  نفر بی 1اند. در خصوص تحصیالت،  داشته

لیسانس بوده است. درزمینۀ  نفر فوق 1نفر لیسانس و  2نفر دیپلم و  1نفر سیکل و دیپلم ردّی، 

اند.  نفر سابقۀ سکونت در شهرستان داشته 96نفر متولد تهران و  1سابقۀ سکونت در شهر تهران، 

تا  0نفر بین  12سال و کمتر،  نفر پنج 0صورت بوده است که  این کنندگان به مدت اقامت مشارکت
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سال سابقۀ  90نفر بیش از  0سال و  90تا  20نفر  1سال و  20تا  10نفر  بین  3سال،  10

 اند. سکونت در شهر تهران داشته

ابعاد عدم جذب در بازار کار بر اساس مدل پارادایمی حاصل از تحقیق در چند محور تنظیم 

شود. آنچه گر، راهبردها و پیامدها می ای، شرایط مداخلهشده که شامل شرایط علّی، شرایط زمینه

ساز  آید شرایط علّی عدم جذب در بازار کار رسمی است. شرایط علّی و سببدر این مبحث می

گذارند. شود که مستقیماً بر پدیدۀ موردِنظر تأثیر می دسته از رویدادها و وقایعی گفته می آنبه 

اند، شامل چهار مقولۀ  کنندگان مطرح کرده شرایط علّی طرد از بازار کار بر اساس آنچه مشارکت

 شود که عبارتند از: ضعف سرمایۀ اقتصادی، ضعف سرمایۀ انسانی، مخاطرات و شرایط اصلی می

ها و  ها خود دارای زیرمقوله نامساعد اقتصادی و شرایط نامساعد کار فقرای شهری. این مقوله

 شود. مفاهیم متعددی هستند که در جدول زیر بیان می

 . مفاهیم، خرده مقوالت و مقوالت اصلی طرد اجتماعی از بازار کار1جدول 

 های اصلی مقوله ها مفاهیم و خرده مقوله
مقولۀ 

 ایهسته

های فیزیکی)زمین، باغ، مسکن،  انداز،( سرمایه سرمایۀ مالی)پول نقد، پس

 وسیله نقلیه(

 درآمد -وکار کسب

ضعف سرمایۀ 

 اقتصادی

طرد از 

بازار کار 

 رسمی

مهارت، تخصص، سواد و آموزش رسمی، آشنایی با محیط شهری، سالمتی 

 جسم و بدن

ضعف سرمایۀ 

 انسانی

های اقتصادی، اپیدمی  تولید و خدمات، تحریمماشینی شدن و مکانیزه شدن 

 کرونا، حضور اتباع خارجی در بازار کار

مخاطرات و شرایط 

 نامساعد اقتصادی

های  دیدگی روانی، فقدان حمایت دیدگی جسمی، انواع آسیب انواع آسیب

مدت با  های کار طوالنی کشی: )ساعت اجتماعی و قانونی، استثمار و بهره

موقع،  فرسا و دستمزد اندک، عدم پرداخت دستمزد به طاقت درآمد ثابت، کار

 عدم پرداخت کامل دستمزد توافق شده و تخلف کارفرمایان از مفاد قرارداد(

شرایط نامساعد 

 محیط کاری

کنندگان در تحقیق ضعف سرمایۀ اقتصادی را یکی از مشارکتهای اقتصادی:  ضعف سرمایه

اند. سرمایۀ اقتصادی شامل مفاهیم و خرده رسمی عنوان کردهعلل عدم جذب خود در بازار کار 

، درآمد و ها )زمین، خانه، مغازه(انداز(، داراییپول نقد، پسهایی شامل سرمایۀ مالی ) مقوله
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وکار بوده است. آنان اظهار داشتند که سرمایۀ اقتصادی قابل اعتنایی برای حضور در بازار  کسب

و بیکاری مزمن روستایی به مهاجرت آنان به شهر منجر شده کار در روستای خود نداشتند 

ها و مناطق مورد مطالعه در شهر تهران تا  دهد که پدیدۀ فقر در محلهاست. این موضوع نشان می

این دسته افراد باوجودی که ناچار به حضور در بازار حدود زیادی متأثر از فقر روستایی است. 

اند و در بسیاری مواقع ره در تکاپو برای یافتن کار بودهاند، هموا کار غیررسمی شهری شده

طورکه فقدان سرمایۀ اقتصادی کافی موجب  اند. درنتیجه همان وضعیت بیکاری را تجربه کرده

ترک زادگاه و مهاجرت آنان به شهر شده، در بازار کار شهری نیز با عدم جذب در بازار کار 

اند. طرد از زادگاه خود و  ن طرد مضاعفی را تجربه کردهاند. درواقع این دسته مهاجرا مواجه شده

تونه شهرستان زندگی کنه که یا سرمایه داشته باشه یا مغازه یا  کسی می»طرد از جامعۀ شهری: 

 ساله( 06)زن « کارمند باشه. اونجا نه کار داشتیم نه سرمایه؛ تهران هم اومدیم شکست خوردیم

دهد زمین نقش محوری و اصلی در زندگی ن نشان میکنندگاپیشینۀ فقر روستایی مشارکت

آنان داشته است و فقدان زمین به مهاجرت آنان به شهر منجر شده است. مطالعات پیشین نیز 

پا و  ای که دهقانان خرده گونه دهد به اهمیت نقش زمین را در قشربندی جامعۀ روستایی نشان می

(. فقدان زمین کافی برای 96: 1911)ازکیا،  اند پذیر بوده فاقد زمین در زمره اقشار آسیب

دیگر، تعدد فرزندانی که زمین به آنان به ارث رسیده، از دیگر  کشاورزی و امرارمعاش و ازطرفی

 پذیری معیشت عنوان شده است:  دالیل آسیب
تا برادر و چهارتا خواهر. زمین کوچکی از بابامون به ارث رسیده  بچه بودیم: هفت 11ما »

 ساله( 06)مرد، « چیزی نداشتیم که روش کار کنیمبود، 

های این دسته افراد فقر مداوم و درازمدت بوده  که در جامعه شهری نیز  یکی از ویژگی

 تداوم داشته است: 

طور بود و مشکل داشتیم نه زمین داشتیم و نه  ازلحاظ زندگی در روستا هم وضعمون همین»

 ساله(.  20)زن « کار درست و حسابی. اینجا هم فقیریم

کنندگان  همچنین، بیکاری و نداشتن درآمد در روستا از دالیلی بود که اغلب توسط مشارکت

وکار  دهندۀ شرایط دشوار کسب ن مسئله نشانعنوان دلیل مهاجرت به تهران ذکر شده است. ای به

 در روستا و عدم تعادل منابع درآمدی بین روستا و شهر است:
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بعد از ازدواج، پدر شوهرم گفت اینجا نمونید، فایده نداره کار نیست، برید تهران. اینجا هم » 

 ساله(. 00)زن « که اومدیم کاری که کار باشه و درآمدی که درآمد باشه نداشتیم

سرمایۀ انسانی در رویکرد توسعۀ انسانی اهمیت محوری دارد. های انسانی:  ضعف سرمایه

( نیز مورد تأکید قرار گرفت. در 2666این مفهوم با طرح دیدگاه فقر قابلیتی توسط امارتیاسن )

های طبقاتی است.  شناختی نیز مهارت و تخصص عاملی مهم برای تفاوت های جامعه دیدگاه

داری عالوه بر ابزار تولید و کار کارگران که در نظریۀ  ست که در نظام سرمایهگیدنز معتقد ا

مارکس عامل اختالف طبقاتی در نظر گرفته شده، مهارت و تحصیالت نیز حق سومی است که 

(. سرمایۀ انسانی دارای 10: 1910زاده،  دهندۀ ساخت طبقاتی جوامع امروزی است )لهسائی شکل

)تحصیالت(، مهارت )تخصص(، بهداشت )سالمت( و تجربه است. که ابعادی ازقبیل: آموزش 

هر یک با ارتقای نیروی کار، سبب انباشت سرمایۀ انسانی و متعاقب آن، افزایش رشد اقتصادی 

های انسانی مانند مهارت، تخصص،  کنندگان ضعف سرمایهشود. در تحقیق حاضر، مشارکتمی

لل مؤثر بر عدم جذب خود از بازار کار رسمی آموزش رسمی و سالمتی جسم و بدن را از ع

وقت و موقت تنها امکان ممر درآمد  صورت پاره اند. درنتیجه مشاغل غیررسمی بهعنوان کرده

 ها بوده است:  آن

 0صبح باید بره تا  1تونه انجام بده کارگری ساختمانه، اونم ساعت  شوهرم تنها کاری که می»

هرجا میریم برای کار »ساله(.  20)زن، « کار گیرش بیاد یا نیادبعد از ظهر. اونم معلوم نیست 

گن باید سواد داشته  گن شما سواد نداری چیزی بلد نیستی االن نگهبانی هم می می

 ساله(. 01مرد «)باشی

ترین سرمایۀ  بِین، سرمایۀ جسمی )سالمتی جسم و بدن( در بیشتر مواقع تنها و مهم دراین

ر بازار کار بوده است. جسمی قوی و سالم داشتن از عوامل مؤثر بر فقرای شهری برای عرضه د

کنندگان عنوان شده است. آنان بیماری و ضعف  پذیرش افراد در بازار کار توسط مشارکت

اند. ازنظر آنان ضعف جسمانی، جسمانی را هم علت طرد و هم پیامد بیکاری و فقر دانسته

 ه طرد از بازار کار منجر شده است: ای و ارثی بهای زمینهمعلولیت، بیماری

)مرد « به خاطر مشکل جسمی ) لکنت زبان( که داشتم خیلی جاها قبول نکردند برم سرکار»

سازی خودرو را رها  کند، کار در قطعه طرف بدنم درد می وقتی متوجه شدم یک »سال(.  91

 ساله(. 20)زن « دارد ام دفع پروتئین جا بنشینم. کلیهام پیوندیه و نباید یک کردم. کلیه



 

 

 

 

 

 1011، بهار و تابستان  1شهری( ، دورۀ سیزدهم، شمارۀ  -توسعۀ محلی )روستایی                            119 

  

 

منظور از شرایط نامساعد اقتصادی انواع مخاطرات و شرایط نامساعد اقتصادی: 

دهد. این شرایط برخی خارج از هایی است که نظام اقتصادی را تحت تأثیر قرار می ثباتی بی

های سیاسی و برخی ناشی از  گیر و ناآرامیهای همه سیستم اقتصادی است، مانند بیماری

کارکردهای نظام اقتصادی است. مفهوم متداول در علم اقتصاد برای نشان دادن قابلیت  کج

پذیری به (. در مقابل آسیب133: 1931آوری اقتصادی است )طاهرپور،  انعطاف و پایداری، تاب

بینی، فرایند توسعۀ اقتصادی  دلیل وقوع حوادث غیرقابل پیش شود که در آن به حالتی گفته می

معنای فقدان تأمین در برابر  پذیری بهعقب بیافتد. در ادبیات توسعه اصطالح آسیب یک کشور

پیشامدهای احتمالی تعریف شده است. این پیشامدها شامل: رسوم اجتماعی، بالیای طبیعی، 

(، و روندهای 190: 1910بازگشت و استثمار )چمبرز، های بی های جسمانی، هزینه ناتوانی

1)سرات جمعیتی، حاکمیتی و فنّاوری استبحرانی مانند مسائل 
(. مشاهدات میدانی و 2611،  

دهد که مشاغل فقرای شهری به میزان زیادی متأثر از شرایط کنندگان نشان می اظهارات مشارکت

دیده و متعاقباً مشکالت متعدد معیشتی  وکارهای آنان آسیب  که کسب ای گونه فوق بوده است، به

ت. این مقوله شامل مواردی مانند مکانیزه شدن تولید و خدمات، برای آنان پیش آمده اس

های اقتصادی، اپیدمی کرونا و حضور اتباع خارجی بوده است. این موارد در برخی  تحریم

 کنندگان مطرح شده است:  اظهارات مشارکت

از  دادم، که چون بازار فرش کساد شد، کار ماهم قبالً تو بازار کار رفوگری فرش انجام می» 

قبالً توی یک »سال(.  90)مرد « رونق افتاد و نتوانستم ادامه بدهم و بیشتر مواقع بیکار بودم

کردم که صاحب کارش عوض شد، صاحب کار جدید هم نانوایی  نانوایی سنتی کار می

 ساله(. 02)مرد « ماشینی راه انداخت. دیگه به ما نیازی نبود ما هم بیکار شدیم

بیشترین تأثیر را بر نیروی کار ساده و فاقد مهارت داشته است. ازآنجاکه بنابراین ماشینی شدن 

اند، هرگونه دگرگونی در تکنولوژی  کنندگان فاقد مهارت و تخصص الزم بودهاغلب مشارکت

 پذیری و خروج آنان از بازار کار شده است. تولید و ارائه خدمات، موجب عدم انعطاف

های اخیر بر نظام اقتصادی وارد هایی بوده که در سالکهای اقتصادی نیز ازجمله شوتحریم

کنندگان تعطیلی شده و مشاغل فقرای شهری را تحت تأثیر قرار داده است. برخی مشارکت

 اند: دسته شرایط دانسته ها را ناشی از این ها و شرکتها، کارگاهبرخی مشاغل خود در تولیدی

                                                            
1 Serrat 
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نفر. خیلی از  366ن کل نیروهاش شده نیرو داشت، اال 0666شرکتمان تا پارسال »

از موقعی که »ساله(.  02)مرد « ها اش بسته شدند، به خاطر همین تحریم های تابعه شرکت

ها زیاد شده، خیلی کار تو شرکت ما کم شده، مواد اولیه گیر نمیاد. مسئول ما هم  تحریم

ه موقع حقوقتون بدم. اگر کنم ب خواید بمونید، من تضمین نمی خواید برید، می بهمون گفته می

های  هزار تومان نصفه 066دهم. آخرش هم میاد  فروختم درآمد داشتم، بهتون دستمزد می

 سال(.90)مرد« برج بهمون میده

وکارشان تأثیر  گیر کرونا بر کسبکنندگان اظهار داشتند که بیماری همههمچنین مشارکت

های پرازدحام و خدماتی و در محیطهای  زیادی داشته است. این مشاغل که اغلب در بخش

ها و تاالرها و غیره بوده، با شیوع اپیدمی کرونا تعطیل شده خصوصی مانند کار در رستوران

مالحظه است، ازجمله تأثیری که  است. درمجموع تأثیر کرونا بر معیشت فقرا از ابعاد متعدد قابلِ

ا و خدمات در حوزۀ اقتصاد کالن اتفاق دلیل کاهش تقاضا برای برخی کااله طور غیرمستقیم به به

وکارهای خرد. تعطیلی برخی مشاغل در اثر کرونا به بروز  افتاده است و تأثیر مستقیم بر کسب

 مشکالت حاد معیشتی و خانوادگی منجر شده است: 

کرونا که اومد رستوران محل کار شوهرم را چند ماه تعطیل کردند و شوهرم بیکار شد و ما »

ام. حداقل  چکار کنیم، چی بخوریم. شوهرم من را فرستاد شهرستان پیش خانوادهموندیم 

کرد،  پسرم توی تولیدی کفاشی کار می»ساله(.  20)زن « اونجا خورد و خوراکی داشته باشم

 ساله(. 06)زن « االن کرونا اومده بیکار شده

قتصاد خانواده انجام همچنین بسیاری از مشاغل خانگی که عمدتاً توسط زنان برای کمک به ا

 اند: شد، تحت تأثیر اپیدمی کرونا تعطیل شدهمی
رفتم برای کار، اونجا  ها می دهند. قبالً خونه االن خودم بیکارم، به خاطر کرونا کار بهم نمی» 

تا پارسال که کرونا »ساله(.  00)زن « ترسند کرونا بگیرند کنند می هم به خاطر کرونا قبول نمی

کردم االن که دیگه کسی خونه اش  شستم، پله تمیز می کردم، فرش می کار مینبود خونه ها 

االن به خاطر کرونا کارهای خانگی خیلی »سال(.  91)زن « ترسند کرونا بگیرند ده، می راه نمی

 ساله(.  26)زن « گند کار نداریم زنیم می کم شده. زنگ می

اتباع خارجی در بازار کار ایران  کنندگان، حضور از دیگر موارد مطرح شده توسط مشارکت

توجهی بر بازار کار پرتالطم جامعۀ ایران داشته است. پرداخت دستمزدهای  است، که تأثیر قابلِ

کار، سبب شده است برخی کارفرمایان  تر به همراه عدم پرداخت مالیات، حق بیمه و اضافهپائین
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دهد که آنان  کنندگان نشان می شارکتبه استفاده از این نوع کارگران ترغیب شوند. اظهارات م

 اند:  های کاری خود تلقی کرده این عامل را تهدیدی برای فرصت
ها همه  ده؟! افغانی االن شهر پر شده از افغانی. همه کارها را گرفتند دیگه کی به ما کار می»

اند  ها را گرفتهها هستند همه کار کنی افغانی هرجا نگاه می»ساله(.  00)مرد « اند کارها را گرفته

 سال(. 91)مرد « مونه کار برای ما نمی

با توجه به ماهیت غیررسمی اشتغال فقرای شهری و شرایط نامساعد محیط کار و اشتغال: 

ها مانند  عدم حمایت قانونی و رسمی و بعضاً تعارض قانون و عوامل دولتی با این نوع اشتغال

پذیر برای جسم  رایط و محیط نامساعد و آسیبها اغلب در ش فروشی و غیره، این فعالیت دست

و روان برای افراد انجام شده است. کارگران غیررسمی در شرایط فقدان نظم کاری و فقدان 

پذیری بودن با عوامل محیطی و سالمتی، حقوق اندک و آسیب حمایت اجتماعی و در مخاطره

کنندگان در تحقیق شرایط نامساعد  کتمشار(. 2626کنند )بانک جهانی، فزاینده و استثمار کار می

پذیری و خروج خود از بازار کار دانستههای متعدد باعث طرد و آسیبکار و اشتغال را از جنبه

اند. منظور از شرایط نامساعد کار، شرایطی است که به محیط کاری و نوع کار فقرای شهری 

دیدگی جسمی،  ه ازجمله: آسیبهای متعددی بود گردد. این مقوله خود دارای زیرمقولهبرمی

 های اجتماعی. کشی، درآمد اندک، فقدان حمایت دیدگی روانی، استثمار و بهره آسیب

جسم و بدن اغلب تنها سرمایۀ فقرای شهری برای حضور در بازار دیدگی جسمی:  آسیب

که  ای گونه بهزا بوده، کار شهری بوده است، باوجوداین، در معرض انواع شرایط نامساعد و آسیب

به کارافتادگی آنان منجر شده است. برای مثال کارگران ساختمانی در معرض پرت شدن از 

ها در  ها در معرض انواع آلودگیکنهای شدید جسمی هستند.؛ آشغال جمع ساختمان و آسیب

 دیدگی جسمی خود های متعددی را از آسیب کنندگان روایت اثر تماس با زباله هستند. مشارکت

 اند:  حین کار نقل کرده

 91)زن « دهم و مرتب با آب تماس دارم، کمردرد و پا درد دارم به خاطر کاری که انجام می»

« نشین شدم سال توی نانوایی کارگری کردم تا اینکه هر دو پام عفونت کرد و خانه 10»ساله(. 

کاری خیلی آلوده  کردم، که به خاطر محیط توی کارخانه شیمیایی کار می»ساله(.  00)مرد 

مریض شدم و چندبار بستری شدم. آخرش به خاطر سختی شرایط کار زودتر از موعد بعد از  

هام خیلی مضره.  فروشی برای ریه کار توی پرنده»ساله(.  01)مرد « سال بازنشست شدم 10
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شوهرم کارش جمع آوری »سال(.  00)مرد « رفتم دکتر گفت باید محیط کارت عوض کنی

« سختی مریض شد و فوت کرد ود. در سن پنجاه سالگی به خاطر تماس با آلودگی بهزباله ب

 ساله(. 06)زن 

دیدگی روانی همراه  دستان شهری اغلب با انواع آسیب مشاغل تهیدیدگی روانی:  آسیب

صورت غیررسمی و موقتی است موجب ناامنی شغلی شده و  بوده است. این مشاغل که اغلب به

وانی زیادی بر افراد دارد. همچنین شرایط نامساعد روانی کار شامل انواع توهین، درنتیجه تأثیر ر

 تحقیر، ترس از اخراج بوده است:
کرد، که شرکت ورشکست شد؛ از اونجا  در تهران شوهرم در شرکت خصوصی کار می» 

بیرون اومد، بعد ناراحتی اعصاب گرفت دیگه خوب نشد. روانپزشک هم بردیم اون هم 

 سال(. 00)زن « گفت فکر و خیال کرده این طور شده

ن نیازهای اولیه در های زندگی و تأمی درآمد اندک و ناکافی برای جبران هزینهدرآمد اندک: 

طور مستقیم  شهر از مواردی بوده که به عدم جذب در بازار کار منجر شده است. درآمد اندک به

موجب عدم تأمین نیازهای اولیه افراد شده و بر سالمتی جسمی و روانی افراد تأثیر داشته است. 

شهر کافی  های باالی زندگی در کنندگان درآمد خود را در مقابل هزینه همۀ مشارکت

ها شامل: تغذیه، مسکن، پوشاک، بهداشت و درمان و تأمین مراسم دانستند. این هزینه نمی

 شود: اجتماعی مانند جهیزیه، ازدواج و غیره می
میلیون حقوق  966/2کنم  ساله دارم کار می 23کارمان کار نبوده. درآمدمان پائین است. » 

سالشه، توی شرکت پگاه کارگری  22ساله(. پسرم  03)مرد « تومان اجاره میدم 306دارم، 

شه، بعد  هزار تومان از حسابم کسر می 166کنه. گفت اگر بخوام خودم را بیمه کنم ماهی  می

 ساله(. 03)زن « که مادر و خواهرم بخورند؟! چی گیرم میاد

بندی کلی به رسمی و های اجتماعی در یک تقسیمحمایتهای اجتماعی:  فقدان حمایت

شود که توسط هایی گفته می دسته حمایت های رسمی به آنشود. حمایت غیررسمی تقسیم می

های قانونی توسط حمایت های اجتماعی و شود، مانند: انواع بیمههای رسمی اعمال میسازمان

های های غیررسمی نیز به اشکال متعدد حمایتهای دولتی و غیردولتی. حمایتسازمان

محلی گفته می های خویشاوندی و همسایگی و همنهادهای غیررسمی مانند: خانواده و گروه
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کار عنوان عامل طرد خود از بازار  های قانونی را به کنندگان فقدان حمایت شود. مشارکت

 اند: رسمی عنوان کرده
کردند، اومد  کرد که چون بیمه براش رد نمی شوهرم چندماه در کارخانۀ شن و ماسه کار می» 

 سال(. 20)زن « بیرون

ای مشارکتهای اجتماعی نیز بر عدم پوشش بیمه به نظرمی رسد برخی قوانین بیمه و تأمین

دستان شهری که  ه در مورد درآمد اندک تهیویژ کنندگان تأثیر زیادی داشته است. این موضوع به

های هنگفت درمانی خود و خانواده نیستند، فشار زیادی را بر معیشت آنان قادر به تأمین هزینه

 وارد کرده است:
گند طبق  کنه، می دیده، شرکت هم بیمه نمی سالشه مریض شده عصب پاش آسیب 13پسرم »

اش خیلی  اش کنم هزینه ت. آزاد هم بخوام بیمهسال تحت تکفل پدر نیس 11قانون پسر باالی 

 سال(. 02)مرد « تونم زیاده نمی

های متعدد از  دهد که برخی کارفرمایان با روشکنندگان همچنین نشان میاظهارات مشارکت

اند. این موضوع با توجه به مخاطرات شغلی، مانند بیمه کردن کارگران خود خودداری کرده

دست را در  های غیرقابل بازگشت منجر شده و خانوارهای تهی زینهدیدگی جسمی، به ه آسیب

 فقر شدیدتر قرار داده است. 

جای حقوق در عوض بیمه  ها هم وایسا کارکن، به کارم بهم گفت پنجشنبه و جمعه صاحب»

طور کار کردم. بعدازاینکه مریض شدم، رفتم بیمارستان نگاه  سال همین 10کنم. برات رد می

)مرد « کارم سرمون کاله گذاشت گفتند شما تو لیست بیمه نیستی بیمه نداری. صاحبکردند 

 ساله(. 00

کشی از دیدگاه مارکس یکی از وجوه مشخص کار در  استثمار و بهرهکشی: استثمار و بهره

شود ارزش اضافه ناشی از اختالف میزان کار انجام شده در  داری است، که سبب می نظام سرمایه

(. اظهارات 111: 1912دار مصادره شود )آرون،  نفع سرمایه شده، به کاال و دستمزد پرداختتولید 

های مختلف توسط کارفرمایان اعمال شده است،  دهد، استثمار به شیوه کنندگان نشان میمشارکت

فرسا و دستمزد اندک، عدم  مدت با درآمد ثابت، کار طاقت های کار طوالنی ازجمله: ساعت

موقع، عدم پرداخت کامل دستمزد توافق شده و تخلف کارفرمایان از مفاد  تمزد بهپرداخت دس

 قرارداد. 
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ساله(.  91)مرد « دهند شش ماه افزایش حقوق سالیانۀ ما را به خاطر تغییر پیمانکار نمی»

ها مشکل دارم  ها برای گرفتن پول از مشتری کنم، بعضی وقت هایی که میرم نظافت می خونه»

در ماه فقط ماهی دو روز مرخصی داریم. »ساله(.  02)زن « دهند طور کامل نمی به و پولم را

ها و روزهای تعطیل، حتی روز عاشورا هم باید بریم سرکار، هیچ مبلغی  حتی پنجشنبه جمعه

 ساله(. 01)مرد « دهند کاری به نمی هم بابت اضافه

کنندگان  ح شده توسط مشارکتها از مفاد قرارداد نیز از موارد مطر همچنین، تخلف شرکت 

 بوده است: 
خانمم را فرستادم کارخانه... بره سرکار.  قراردادی که بین ما و شرکت امضا شد، روزی »

هزار تومن بود، ولی بعد که رفت سرکار روزی ده ساعت نگهش  166هشت ساعت کار با 

 0ون برای کار تا میره مید 1شوهرم صبح ساعت »ساله(.  02)مرد « داشتند با همون دستمزد

ها همون هم  دهند. بعضی وقت هزار تومان بهش می 166کنه، روزی  بعدازظهر که کارگری می

 ساله(. 20)زن « دهند نمی

 مدل پارادایمی تحقیق

( در چهار بُعد شرایط علّی، بستر و 990: 1911مدل پارادایمی تحقیق بر اساس مدل اووه فلیک )

پیامدها تنظیم شده است. در این میان، مقولۀ مرکزی، طرد از بازار گر، راهبردها و شرایط مداخله

هایی است که تجربۀ زیستۀ فقرای  کنندۀ مفاهیم و زیرمقوله کار رسمی است. این مقوله متصل

دهد. شرایط علّی طرد فقرای شهری از بازار کار رسمی شامل  شهری درزمینۀ اشتغال را نشان می

. 9. ضعف سرمایۀ انسانی 2ضعف سرمایۀ مالی و اقتصادی ،  .1شود:  چهار مقولۀ اصلی می

 . شرایط نامساعد محیط کار و اشتغال.0شرایط نامساعد اقتصادی و 
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 پارادایمی تحقیق. مدل 1مدل 

 گیری  بحث و نتیجه

ها و فرایندهای کالن  شود، بلکه به ساخت های خُرد منحصر نمیطرد اجتماعی صرفاً به محیط

نگر، های خُرد از طریق تحقیقات کیفی جزء رو، با مراجعه به محیط شود. ازاینهم مربوط می

کالن روند توسعه و رشد شتابان  توان مشاهده کرد. در بُعد تأثیر فرایندهای کالن را نیز می

 شرایط علّی:

های  ضعف سرمایه
 اقتصادی

 های انسانی  ضعف سرمایه
 شرایط نامساعد اقتصادی

 شرایط نامساعد محیط کار

 

طرد اجتماعی از بازار 

 کار رسمی 

 گر:بستر  و  شرایط مداخله

 زمان و مکان

 محور شهریاقتصاد پول

 روابط اجتماعی ناپایدار

 گمنامی و ناشناختگی
 خیز شهریهای جرم محیط

 نقش سازمانهای دولتی
 گرانهادهای مردم 

 ها و مؤسسات خیریهانجمن  

 های غیررسمی و مذهبی گروه

 

 راهبردها:

 مهاجرت فصلی 

محل کار و  مهاجرت متناوب بین
 اقامت

های فقیرنشین  اسکان در محله
 شهری

 تنوع بخشیدن به مشاغل

 اشتغال زنان

 کارکودکان

 پیامدها:

 تداوم چرخۀ فقر

 فقر مزمن
 ِنسلیفقر بین

 ترک تحصیل کودکان
 ازخودبیگانگی

 انزوا
 های جسمی آسیب

 های روانی آسیب
 های اجتماعی آسیب
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شهرنشینیِ سریع، موجب مهاجرت گستردۀ روستائیان فاقد زمین و کار به شهرها شده و بازار 

های کار و  ها و فرصت رو کرده است. عدم وجود زیرساخت کار شهری را با فشار مضاعفی روبه

ها و در وضعیت فقر اشتغال مناسب، سبب شده بسیاری از مهاجران به شهرها، در حاشیۀ شهر

معیشتی زندگی کنند و انواع طرد اجتماعی را در زیست روزمرۀ خود تجربه کنند. یکی از ابعاد 

طرد اجتماعی فقرای شهری، طرد از بازار کار و اشتغال رسمی است. اشتغال رسمی در مقیاس 

جمعیت در دههرو بوده است، ازجمله: نرخ باالی رشد  های متعددی در ایران روبه کلی با چالش

های قبل، که متأثر از آن پدیدۀ جوانی جمعیت روی داده است و افزایش نرخ مشارکت زنان، 

های روستایی به شهرها همراه با مشکالت نهادی مانند: تورم، بیکاری، بوروکراسی مهاجرت

ن کنندگاناکارامد و افزایش تقاضای نیروی کار، همگی سبب شده بسیاری از متقاضیان و عرضه

 سمت فعالیت در بازار غیررسمی گرایش پیدا کنند. نیروی کار به

ها و مناطق مورد مطالعه،  دهد که بسیاری از فقرای شهری ساکن در محلهنتایج نشان می

اند و برای یافتن کار مناسب و رهایی از فقر، خود یا والدینشان  دارای پیشینۀ فقر روستایی بوده

های اقتصادی و انسانی اند. مهاجران با سرمایههران مهاجرت کردههای دور و نزدیک به ت در سال

بسا  اند و چه اندکی که داشتند، به امید بهبود معیشت خود رنج اقامت در شهر را به جان خریده

وجودِاین، شرایط دشوار جذب  اند. با در این راه شکست خورده یا پیروز از میدان بیرون آمده

های غیررسمی بازار کار که در معرض  رسمی، افراد بسیاری را به بخشنیروی کار در بازار کار 

 ها، مخاطرات، بیکاری و طرد از بازار کار هستند، سوق داده است.   پذیری انواع آسیب

عنوان شرایط علّی طرد فقرای  کنندگان، چهار مقولۀ اصلی به بر اساس اظهارات مشارکت 

های اقتصادی، ضعف ها شامل: ضعف سرمایه مقوله شهری از بازار کار مؤثر بوده است، این

سرمایۀ انسانی، مخاطرات و شرایط نامساعد اقتصادی و شرایط نامساعد نوع اشتغال است. 

 درزمینۀ طرد فقرای شهری از بازار کار رسمی ذکر چند نکته از نتایج تحقیق حائز اهمیت است:

دست شهری  نیز برای اشتغال تهی نخست اینکه در بسیاری مواقع حتی در بازار کار رسمی

ای  که باید، محیط مساعد و امنی فراهم نشده است. درآمد اندک، عدم پوشش بیمه چنان آن

ها از  مدت ، تخلف کارفرمایان و شرکت های کار طوالنی کاری نامناسب، ساعت  مناسب، نوبت

ج از بازار کار رسمی مفاد قرارداد و غیره موجب شده که در برخی موارد افراد ناچار به خرو

نوعی طرد عملی یا خود مطرودسازی از  شوند یا ترجیح دهند از کار خارج شوند. بنابراین به
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محیط کار را تجربه کنند. شرایط نامساعد اقتصادی نیز به خروج افراد از بازار کار رسمی منجر 

متأثر از اپیدمی  شده است. برای مثال برخی از مشاغل رسمی )باوجود تعلق بیمه و قرارداد(

گونه مزایای بیکاری تعطیل شده است.  های اقتصادی، بدون پرداخت هیچکرونا و تحریم

کاری در برخی مشاغل و تعارضاتی که در تغییر قرارداد کارفرمایان   همچنین شرایط سخت

 هرساله پیش آمده است، سبب تضییع حقوق افراد شده است.

کار غیررسمی تنها راهبرد افراد برای جذب در بازار کار دوم، باوجودی که اشتغال در بازار 

بوده است، اما بسیاری از فقرای شهری حتی در بازار کار غیررسمی نیز به دالیل مختلف 

های انسانی مانند مهارت و حتی سالمتی  اند جذب شوند. یکی از دالیل آن فقر سرمایهنتوانسته

مهارت حتی در بسیاری مشاغل غیررسمی نیز دهد که داشتن جسمی است. مشاهدات نشان می

اهمیت زیادی داشته است. برای مثال در مقایسه مشخص شد که افراد جامعۀ مورد مطالعه که 

اند، نسبت به افرادی که  دارای تخصص و مهارتی مانند مکانیکی اتومبیل یا تأسیسات داشته

اوجودِاین، بازار کار غیررسمی گونه تخصصی نداشتند، وضعیت بهتری ازنظر کار داشتند. ب هیچ

گاه  به صورت کار موقت، فصلی و گاه صورت کار دائم بلکه به دست نه به اغلب برای شاغالن تهی

اند. ازجمله کارگران ساختمانی که در  بوده است و افراد در بسیاری مواقع بیکاری را تجربه کرده

 اند.    فصولی از سال کمترین تقاضا برای کار داشته

اینکه برخالف معایبی که بازار کار غیررسمی برای فقرای شهری داشته است و آنان را  سوم

سوی سکه یعنی کارفرمایان و صاحبان مشاغل  رو کرده است برای آن با مخاطرات زیادی روبه

مزایایی متعددی داشته است. پرداخت دستمزدهای اندک و عدم هرگونه تعهد قانونی و اخالقی 

سبب شده که بازار کار همچنان برای کارفرمایان قابل رقابت باقی بماند و  در قبال کارگران

کند.  پذیری بیشتر مواجه می که متقاضیان کار را با آسیب سوددهی بیشتر حاصل شود، درحالی

رسد بازار کار غیررسمی و خارج از هرگونه نظارت قانونی باوجودی که بنا به بنابراین به نظر می

رفع بیکاری داشته و دارای مزایای متعدد برای فقرای روستایی مهاجر به گیری  تعریف جهت

دستان شهری از بازار کار  نوعی به طرد تهی ِتوسعه به شهرها بوده است، اما در کشورهای درحال

 پذیری مواجه است. رسمی منجر شده است و خود نیز با انواع آسیب
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 پیشنهادهای تحقیق

ی دربارۀ فقر صورت گرفته، اما همچنان در این زمینه فقر مطالعاتی باوجوداینکه مطالعات متعدد

دستان شهری در ایران در بسیاری  رسد، پژوهش دربارۀ حیات تهیشود. به نظر می دیده می

هایی مانند اشتغال، بهداشت رو است. مطالعه درزمینه سطوح با فقر مطالعاتی و غفلت نظری روبه

شود با جرت کمتر موردِتوجه بوده است. بنابراین پیشنهاد میو درمان، مسکن، ازدواج و مها

 دستان شهری بیشتر مورد مداقه قرار گیرد.  انجام مطالعۀ کیفی و کمّی، ابعاد خاص زندگی تهی

منظور ارائه پیشنهادهای کاربردی برای کاهش فقرو محرومیت باید گفت رفع فقر و  به

عۀ اقتصادی گسترده توأم با توزیع ثروت در میان شود، مگر با رشد و توسمحرومیت محقق نمی

کند، تأثیر  های اقتصادی در ابعاد کلی نزول پیدا میقشرهای مختلف جامعه. لذا هرگاه شاخص

کاررفته در  دهد. همچنین نوع توسعۀ بهدستان شهری بیشتر رخ می ویرانگر آن بر حیات تهی

دن روستاها از نیروی کار شده، به انتقال رویۀ شهرها به قیمت خالی ش کشور که موجب رشد بی

ای که تراکم فقر را در حاشیۀ شهرها شاهد هستیم.  گونه فقر از روستا به شهر منجر شده است، به

لذا ضروری است در الگوهای توسعه تجدیدِنظر اساسی انجام شود. توجه به توسعۀ متوازن 

تواند به کاهش مهاجرت به شهرها  اها میهای کار و اشتغال در روست روستا و شهر و ایجاد زمینه

 کمک کند.

های کاری پرخطر موجب  دیدگی جسمی و روانی در محیط بر اساس مطالعۀ حاضر آسیب

شود. تأکید مطلب حاضر بر گسترش خروج افراد از بازار کار و فرورفتن خانوار در فقر مطلق می

های طور رسمی است. تقویت بیمه های اجتماعی بههای اجتماعی و اشکال متنوع حمایتبیمه

سازی باهدف  ای نیروی کار خود، فرهنگها به پوشش بیمه اجتماعی و الزام کارفرمایان و شرکت

ای متناسب با سطوح مختلف ها، پائین آوردن نرخ و تنوع بخشیدن به خدمات بیمه اشاعۀ بیمه

 درآمدی از راهکارهای پیشنها شده در این زمینه است. 

شک وحقوق خود بی دستان شهری از حق ی و افزایش مهارت و شناخت تهیبخشآگاهی

های مقابله با فقر است. در مراجعه به میدان تحقیق مشاهده شد که فقدان و   ترین راه یکی از مهم

بسا موجب شده که آنان نتوانند در حیات شهری  های انسانی، چه یا نقصان این بُعد از سرمایه

رو، الزم است نهادها و  ست حضور یابند و از حقوق خود دفاع کنند. ازاینگونه که شایسته ا آن
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جای صرفاً توزیع ارزاق و مایحتاج  رسان بر این موضوع تأکید کرده و بههای امدادسازمان

 ای اقدام کنند.   روزمره، به ارائه آموزش و خدمات مشاوره

 منابع
، ترجمه باقر پرهام، تهران: انتشارات و شناسیجامعهمراحل اساسی اندیشه در (، 1912آرون، ریمون )

 آموزش انقالب اسالمی. 

نامه علوم پذیری و توسعه، مطالعه موردی منطقه روستایی گرمسار، (، فقر، آسیب1911ازکیا، مصطفی)

 .02-23: 26، دوره دهم، شماره اجتماعی

، تهران: انتشارات کیهان، تا عمل های پژوهشی کیفی از نظریه روش(، 1930ازکیا، مصطفی و همکاران )

 جلد اول.

(، اشتغال در بازار کار غیررسمی و عوامل مؤثر بر آن در 1936) خواهی، خجسته بختیاری، صادق و خوب

 .191-111: 10، دوره هشتم، شماره جستارهای اقتصادی(، 1910-1901ایران )

 https://www.tehran.ir(، به نشانی: 1933پورتال مناطق شهرداری تهران )

 ، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی.شناسی کار و شغلجامعه(، 1910توسلی، غالمعباس )

ترجمه مصطفی ازکیا، تهران: انتشارات  بخشی به فقرا، توسعه روستایی، اولویت(،  1910چمبرز، رابرت )

 دانشگاه تهران.

شود و در جاهایی دیگر داری در غرب موفق میه )چرا سرمایهراز سرمای(، 1910دوسوتو، هرناندو )

 ، ترجمه فریدون تفضلی، تهران: نشر نی.خورد( شکست می

، تهران: معاونت امور اجتماعی و صد سال اخیر تحوالت جمعیتی شهر تهران در یک(، 1913زارع، بیژن )

 موسسه نشر شهر. :فرهنگی شهرداری تهران

شهر  گانه کالن22(، الگوی فضایی نابرابری توسعه در مناطق 1930یبه )صادقی، رسول و زنجری، نس

 .110-103: 0، دوره هفدهم، شماره رفاه اجتماعیتهران، 

پذیری اقتصادی،  آوری و آسیبوری نیروی کار از تابتأثیرپذیری بهره، (1931طاهرپور، جواد )

 .221-131: 91، دوره هشتم، شماره سازی اقتصادی تحقیقات مدل

(، چرخش مفهومی و نظری از فقر به سازه مطرودیت اجتماعی، 1913غفاری، غالمرضا و امیدی، رضا )

 .00-90: 0، دوره دوم، شماره ریزی رفاه و توسعه اجتماعیبرنامه

پژوهشی  -دو ماهنامه تحلیلی(، روند تحوالت جمعیت شهر تهران از گذشته تا آینده، 1931فتحی، الهام )

 .90-92: 1ایران، دوره ششم، شماره  ، مرکز آمارآمار
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 ، ترجمه هادی جلیلی، تهران: نشرنی.درآمدی بر تحقیق کیفی(، 1911فلیک، اووه )

ترجمه پرویز  شهرها، فقر و توسعه)شهرنشینی در جهان سوم((،  1910گیلبرت، آلن و گاگلر، ژوزف )
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 ، شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز.نابرابری و قشربندی اجتماعی(، 1910لهسائی زاده، عبدالعلی)

گزارش تحلیلی بررسی روند تغییرات ساختار و ترکیب جمعیت کشور و آینده (، 1931مرکز آمار ایران )

تهران: دفتر ، 1930شمسی بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن  1096آن تا افق 

 جمعیت نیروی کار و سرشماری گروه جمعیت و سالمت.

ا، فریاد برای تغییر)پیامدهای صدای فقر(، 1936ناریان، دیپا؛ چمبرز، رابرت؛ شاه، میراک و پتش، پتی )
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