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 شهرسازی، توسعه و اقتصاد،شهر

 

 مقدمه:

در ربع آخر قرن شاهد دسترسی دهها ميليون چينی ،كرره ای ،هنردی ،مايایرایی ،ترایوانی ،برزیلری 

،آرژانتينی و... جمع خيلی كمی از مردمان سایر كشورها به توسعه ،صنعتی شدن ومصرف بوده ایر.. 

و در  مندنرد اكثر مردم اروپای غربی هنوز از باالترین سطح زندگی در جهان و در تاریخ جهان بهرره

ایاالت متحده با وجود این كه ميانگين واقعی دستماد كارگران مرد بره اسرتثنای ررارل ايتحصريالن 

گسترده ای در بازار كار یارته اند .ايبته این در صورتی است كه این وضعيت از چنان ثباتی برخوردار 

اص نابرابری است كه زمانی یك خانواده با دو حقوق ميسر باشد. قطبی شدن ررایند خ هباشد كه ادار

رخ می دهددو سوی طيف توزیع درآمد یا ثروت سریع تر از بخش ميانی این طيف قرار دارندشردید 

می شود. رقر معياری است كه تعریفی نهادینه دارد و به سطحی از منابع مربوط است كه پایين تر از 

عره  معرين و زمران معرين آن دسترسی به استاندارد زندگی كه حرداق  زنردگی معمرويی یرك جام

و بره چيرای محسوب می شود.ميسر نباشد.بينوایی واژه ای است كه كاستلا آن را پيشنهاد می كند

اشاره دارد كه آمارگران اجتماعی آن را رقر مفرط می نامند.یعنی پایين ترین سرطح توزیرع درآمرد 

ی از محروميرت هرای ،دارایی ها یا به گفته برخی كارشناسان ))محروميت((كه طيرف گسرترده ترر

اجتماعی ،اقتصادی را در بر می گيرد.برای مثال در ایاالت متحده بينوایی در مورد خانوارهایی به كار 

درصدی درآمدی است كه خط رقر بر مبنرای آن تعریرف شرده  05كمتر از 1می رود كه درآمد آنها 

اعی را در مورد بيكراری جتمشمول ا است.در كشورهایی كه دارای دويت رراهی توسعه یارته هستند

یا معلوييت بلند مدت ممكن است پرداخت كمك های سرخاوتمندانه را نيرا شرام  شرود گرچره از 

 .هر روز كاسته می شودشمار این امتيازات 

به بعد ،رشد بی سابقه جمعيرت و نيرروی كرار 1505یكی از جنبه های نگران كننده توسعه از سال 

تأمين اشتغال پایدار برای نيروی كار رااینده یكی از مه. ترین  ،ناتوانی كشورها درشهری بوده است

منابع در مقاب  تحوالت اقتصادی،اجتماعی در شهرهای در حرال توسرعه را تشركي  مری دهرد . در 

بررای ترأمين  0555ترا  1590،سازمان بين ايمللی كار برآورد كرد بين سال هرای 1595اواخر دهه 

در مجموع یك ميليارد شغ  جدید نيراز اسرت شرهرها در حرال  اشتغال مورد نياز در سراسر جهان

ميليون نفر در  737توسعه تعداد زیادی از جویندگان كار را جذب می كند.جمعيت شهری جهان از 

بين ايمللی تخمين می زنند كره  موسساترسيد و 1550ر در سال فميليون ن 0053به  1505سال 

بيش از نيمری از جمعيرت جهران در منراطر شرهری ميليون نفر ، یعنی 3305حدود 0550تا سال 

 مری زنددگی می كنند .پيش بينی می شود كه بخش عمدهُ این رشد در كشورهای در حال توسرعه

ميليون نفر بر جمعيت شهری اراوده می شودو در مقاب  در 005باشد ،به طوری كه در این كشورها 

                                                 
افشين خاكباز،انتشارات طرح نو ،چاپ –كاستلز،ترجمه احمد عليقيان (،مانوئل 3عصر اطالعات :اقتصاد ،فرهنگ و جامعه ،پايان هزاره )جلد - -1
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باشد. از آنجرایی كره برين توييرد ، ميليون نفر می  97كشورهای صنعتی رشد جمعيت شهری رقط 

اشتغال ، انصاف اجتماعی و كاهش رقر شهری پيوند هرای چشرمگير و حيتری برقررار اسرت.توانایی 

برا ایرن اوصراف یكری از شهرها در تأمين كار پایدار برای جمعيت روبه رشرد خرود ضرروری اسرت 

در زبران غربری موضروع اجتماعی و اقتصادی در جهان معاصر كار است .مفهوم كرار  همشكالت عمد

بحث های انتقادی است اما در چارچوب كشورهای در حال توسعه به ویژه در پرتو دگرگرونی هرای 

  1اخير جهانی دچار سر درگمی شده است.

 

 

 واژه های كليدی :

 اشتغال ، بيكاری ، كم كاری.

 رشد اشتغال رسمي 

درصد نيروی كرار را در برر مری  45بيكاری و ك. كاری رسمی در كشورهای در حال توسعه بايغ بر 

گيرد .در نتيجه بخش عمده ای از نيروی كار صورت های دیگری از اشتغال را خارج از مرزهای كرار 

رسمی تعریف شده جستجو می كند كه به بخش غير رسمی وارد می شود.به جا چند كشور آسيایی 

سته نياز رشد شتابان نيروی كار مورر ،در بيشتر كشورهای در حال توسعه ایجاد اشتغال رسمی نتوان

ارت ررصت ها در بخش غير رسمی ،به تدریج اقتصاد غير رسمی كالن به را پاسخگو باشد.در نتيجه 

شاخص شهرهای در حال توسعه تبدی  می شوند .حتی با وجرود ررصرت هرای جدیردی كره از راه 

رشد جمعيت شهری ناكام  صنایع صادراتی ایجاد شده اند مياان رشد اشتغال صنعتی در همگامی با

                                                 
ميترا احمدي ،انتشارات –مهدي دهقان منشادي –سلي لويد.ايونفر.ترجمه كيومرث ايراندوست -پاتر–شهر در جهان در حال توسعه،رابرت.ب - 1

 .1331سازمان شهداري هاي كشور ،چاپ اول 
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ركرود و رقرر اسرت،چنان كره  درشر هو ناكاری بوده است، اما بخش غيرر رسرمی نيرا نشران دهنرد

 قراردادهای صنایع خانگی و چند شغلی به ابااری برای بقا بدل شده است.

مورقيت اشتغال شهرهای آسيای شرقی ناشی از كاهش نيروی كرار مرازاد كشراورزی از راه ارراایش 

 هی شررغلی در صررنایع و خرردمات اسررت.اگرچه بررا رشررد صررادراتی مورقيررت آميررا دهررررصررت هررا

درصد رشرد سراالنه داشرته اسرت امرا  5/0و در سنگاپور  0/0،اشتغال رسمی در هنگ كنگ 1595

بسياری از كارگران شهری بيكار مانده اند در حايی كه اشتغال صنعتی در سنگاپور ساالنه نادیك به 

خش غير رسمی نيا به ديي  مياان باالی مهاجرت از كشورهای همجروار درصد رشد كرده است، ب 0

همچنان در حال رشد بوده است.در دیگر مناطر هنوز بخش چشمگيری از نيرروی كرار بسرياری از 

برنامره عمرران ملر  متحرد  اًكشورها در بخش كشاورزی یا در بخش غير رسمی شاغ  است. اخيرر

درصددر بمبئری و  09درصد اشتغال در نيجریه ، 95يغ بر برآورد كرده است كه بخش غير رسمی با

،و 1595درصد در امریكای التين را در بر می گيرد.عالوه بر این اذعان شده كه بين سرال هرای  05

كه شغ  در بخش غير رسمی بروده اسرت. 90شغ  ایجاد شده در امریكای التين، 155از هر  1553

 دی كرد:می توان به چند گروه به شرح ذی  طبقه بن

گروه اول ،جذب نيروی كار در اقتصاد بر حسب منطقه متفراوت اسرت. در طبقره بنردی ترازه ای از 

كشورهای در حال توسعه بر اساس ساختار اشتغال آنها ،كشورهای شرق آسيا تایلند،مايای ،شيلی و 

 ه اند.اندونای به عنوان مورر ترین كشورها در ایجاد شغ  و كاهش بيكاری در راُس قرار گررت

گروه دوم كشورهایی كه در آن جا كارگران از اشتغال روستایی به اشتغال شهری گرایش آورده اندو 

 نتيجه آن رشد بخش غير رسمی شهری و محدودیت اشتغال رسمی در بيشتر صنایع است.

گروه سوم ،شام  كشورهای ك. درآمد مانند چين و بخش هایی چون هند و اندونای اسرت كره در 

 تغال شهری مانند گروه دوم است .آنها اش

ارریقا در گروه چهارم جای دارد كه از رشد شتابان نيروی كار ،وجود نيروی كار كشاورزی چشمگير 

و بخش غير رسرمی در شرهر هرای برارو وجرود دارنرد.اراایش ،ابعاد ناچيا اشتغال رسمی شهری 

 روزاراون اهميت بخش غير رسمی در تأمين اشتغال شهری است.

بين مشكالت اشتغال با ررایندهای جهانی شدن برقرار مری شروذ،عوام   به ذكر است كه رابطه الزم

 1اقتصادی و اجتماعی مانند جنسيت ،نژاد بر طبقه كارگر اثر چشمگيری بر جای می گذارند.

 

 

 

 

 

 

                                                 
 همان منبع- 1
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 بازار كار شهری

وجود سراختارهای  بازار كار شهری در كشورهای در حال توسعه به نحو راحشی مجاا شده است و با

خاصی،همگی از برخی ویژگی های كلی برخوردارند كه آن را از شهرهای توسعه یارته متمرایا مری 

 كند:

در حايی كه شمار تعداداررادی كه دنبال كار می گردند به ابعاد و ساختار نسبی جمعيرت بسرتگی -ا

 دارد.

درصدی در سال رشد كرده  0نيروی كار شهری در كشورهای در حال توسعه با آهنگ بی سابقه ی 

شهرست. به استثنای چين،جمعيت كشرورهای در -است،كه ناشی از رشد جمعيت و مهاجرت روستا

درصرد رشرد مری كنرد كره  3/0كشورهای توسعه یارته ،سراالنه  3/5حال توسعه در مقایسه با رشد

 نتيجه آن جوانی جمعيت این كشورهاست.

آسريا  هر متفاوت است كه در كشورهای تازه صنعتی شدبسياآهنگ رشد نيروی كار در بين كشورها 

و جنوب امریكای التين كاهش یارته ،اما در ارریقای جنوب صحرا ،بنگالدش و پاكستان دسرتخوش 

درصرد كر  جمعيرت رعرال هرر  95تا 45رشد رااینده بوده است.آهنگ مشاركت نيروی كار ،كه از 

 1590ترا  1500ركت زنان است .بين سال هرای تحت تأثير آهنگ مشا اًكشور به شمار می آید ،قوی

كار رسمی ناشی از حضرور  هرشد نيروی كار را تا حدودی می توان به اراایش مشاركت زنان در حوز

 ست داد.ابيشتر زنان در اشتغال خدماتی و رشارهای تعدی  ساختاری بر درآمدهای خانوار 

ی اكثر شهرها رشار آورده است ،پدیده شهری بيش از حد به ساز و كارهای تقليد-مهاجرت روستا-0

 ای كه توسعه چشمگير بخش غير رسمی در بيشتر شهرها را در پی داشته است.

ستا یی را در بخش جرد  ی كار رون جو یا  با منطقه ا ی،كا رگرااز نظر تاریخی ،مراكا توييد ملی و 

درپی  مد آغربی به نظر می  وهای توسعهگاي گر ا یشی كه نسخه بردا ی و تكرا ر ید جذ ب كر د ند،

ررصت های شغلی جدیدی پدید آمد كه بررای نيرروی كرار مرازاد روسرتایی شرغ   ،ا نقالب صنتی 

(در این خصوص از ایرن قررار اسرت كره ایرن رراینرد در  1590تأمين می كرد. استدالل هيرشمن )

و رشرد جمعيرت شهرهای سرتاسر جهان در حال توسعه تكرار می شود.در واقع شهرنشينی شتابان 

شهری و كاهش بهره وری كشاورزی ،به رشد بيكراری و -سال همراه با مهاجرت انبوه روستا 00طی 

ك. كاری شهری منجر شد،چنانكه بازار كار در تأمين اشتغال برای بخش جدید كه حاميان نوسازی 

 برای آن پيش بينی كرده بودند ،ناكام ماند.

 وزیع درآمدرابطه تنگاتنگی برقرار است. ری درتببين سطح بيكاری،رقرونابرا -3

منظر اروپا محور دورنمای اشتغال كشورهای درحال توسعه اغلب تصوری منفری از كرارگران جهران 

سوم را تشكي  می دهد كه با دستماد پایين، نيروی كار یردی،ودر شررایط پرمخراطره كرار ميكنرد 
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از بخش جدید پر تحركری برخوردارنرد شاغلی رراوان است، بيشتر شهرها درحايی كه تعداد چنين م

 كه مشاغ  وررصتهایی با حقوق كالنی عرضه می كنند. 

برقرراری بخش عظيمی از نيروی كاربه این مشاغ  به بخش جدیرد دسترسری نداردكره حاصر  آن 

ناهماهنگی بين ررصتهاوتقاضاهاسرت.اكثر كرارگران عرالوه بررقردان دسترسری بره آموزش،مردر  

، آموزشی رسمی با توجه به تقسي. كاری سخت كه ناشی از عوام  جنسریتحصيلی رسمی ومهارت 

نژادی، قومی وطبقاتی است. دروضعيت نامطلوبی به سر می برند. مثالدرمايای دويت از راه تبحري  

،به ویژه درعقد قراردادهایی درسطح ملی نظير حمر  ونق ،ارتقرای كسرب وكرار مسرلمانان را عملی

المپور،كارگران مايایایی معموال در مقایسه باسایر گروههرا بره ررصرت حمایت وترغيب می كند.كواال

  مناسب تری دسترسی می یابند.های شغلی 

كارائيب ،رعاييت ها و اقدامات استعماری ساختار اجتماعی را تحمي  كررده اسرت.نيروهای  هدر حوز

ی اكه هنوز ارزش هرنيروی كار شك  داده اند  هناشی از جنسيت و قوميت سلسله مراتبی را در حوز

))سفيد بودن ((در آن كار ساز است.در هند نظام كاستی همچنان نجس هرا را از دسرت یرارتن بره 

مشاغلی چون چرم سازی و سفايگری محروم می كند در ارریقای جنوبی ،استخدام كارگران با توجه 

ده شده اسرت در به رنگ پوست و مستق  از سطح آموزش و مهارت آنها به همين تازگی ها كنار نها

غيرر رابطه با جنسيت بررسی های زیادی بر هدایت كردن كارگران زن به سمت حررره هرای زنانره 

و با دستماد پایين ناشی از كليشه پنداری اجتماعی ،پرتو اركنده اند.در بيشرتر جوامرع در  تخصصی

كره مفراهي.  حال توسعه ،استعمار در حك. عام  تضعيف و تنال ارزش كار زنان نگریسته می شرود

كار زنان در بخش غير رسمی شراغ  مرد نان آور و زن خانه دار را عرضه كرد.درصد باالیی از نيروی 

درصرد نيرروی كرار  00است كه نتيجه آن محروميت آنان از اشتغال رسمی است.در امریكای التين 

گی را زنران درصد خردمات خران 00زنان در خدمات خانگی به كار مشغول هستند.در برزی  بايغ بر 

درصد است. ارت ارزش  04سياه پوست انجام می دهند در صورتی كه برای دیگر گروه ها این مياان 

كار زنان در تمام بخش های اجتماع به ویژه در ارریقا و حوزهُ كارائيب كه خانوارهای زن سرپرسرت 

 در آنجا رراوان اند كه پيامد های عمده ای برای توسعه به بار می آورند.

بازارهای شهری با توجه به نقش شان در عرصه اقتصادی پر دامنه تر ملی و برين ايمللری شرك   -4

تحوالت توييد جهانی از دهه اتكا به سرمایه بين ايمللی می تواند به ناپایداری بيانجامد. همی گيرند ك

 به بعد بر ايگوی اشتغال تأثير نهاده است. 1505

به اشتغال شك  دادنرد مری تروان تغييررات  1555ه در دهه از جمله ررایندهای جهانی عمده ای ك

ند كار ،اراایش حضور زنان در بازار كار ، مجویندگان جوان و ساي دتكنويوژیكی و رشد بی شغلی رش

پایدار برشمرد .عالوه بر این به علت  و اثر زیست محيطی ایجاد شغ  به علت توجه جهانی به توسعه

لی ،منارع اجتماعی و گروه های قدرت متفاوت ،ثروت و منابع محدود ناتوانی های داخلی و بين ايمل
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و رقابت بين ايمللی در عرصه پس از جنگ سرد كه اراایش رشد اقتصادی راقرد شرغ  را بره همرره 

 1داشت امكان اشتغال كام  محدود شد.

 بيكاری و كم كاری شهری

لقی می شود ،در راه براز شرناختن مفهروم ُُتوسعه نابرابر و ناكاری ت نشانهاًبيكاری در جهان سوم غايب

 بيكاری ،این مفهوم را چندان روشن نكرده است :

برحول مفاهي. غربی كرار  اًنخستين مشك  از آنجا ناشی می شود كه تعيين طبقه های شغلی عموم

 بنا نهاده شده است. 

النه در جسرتجوی كارنرد. سازمان بين ايمللی كار ،بيكار را كسانی می داند كه بدون كار اما رعا اًثاني

این امر در سطح گسترده ای مورد بحث قرار گررت كه بيكاران راستين شهری یارت نمی شروند. از 

كرار ميردال استدالل می كرد كشورهای در حال توسعه به علت نبود امنيت اجتماعی ،تنهرا  1505

دارنرد و بره اشرتغال متخصصين آموزش دیده مانند كارگران یقه سفيدها ازحمایرت خرانواده برخور

  واقعی می انجامد .
 

 

 در این جدول بيكاری شهری را در كشورهای برگایده امریكای التين به عنوان نمونه نشان می دهد.

 ( ك. كاری را در سه شك  مجاا تعریف می كنند:1550گيلبرت و گاگلر )

م وقرت اا بره صرورت تمرحايتی است كه تعداد كارگران چندان زیاد است كه تعداد زیادی از آنهر-1

ك. كاری ناشی از نوسران در -0شاغ  نيستندیا چند ساعت از آنچه كه كه باید ك. تر كار می كنند.

                                                 
افشين خاكباز،انتشارات طرح نو ،چاپ –(،مانوئل كاستلز،ترجمه احمد عليقيان 3عصر اطالعات :اقتصاد ،فرهنگ و جامعه ،پايان هزاره )جلد - 1

 .  1331چهارم 
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رعاييت های اقتصادی در طی روز ،هفته ،ماه و یا سال می باشد كره در زمران خاصری كرار كر. یرا 

 وجود ندارد.اصالً

ظ اشتغال كام  ناكاری است به استخدام در ك. كاری پنهان كه ارراد را حتی وقتی كار برای حف -3  

ايمللی كار ))ك. كاری آشكار ((شام  كسانی است كه كر. ترر از دوره  می آورند.از نظر سازمان بين

اده فزمانی معمويی كار می كنندو ))ك. كار پنهان(( زمانی است كه مهارت هرای كرارگران بری اسرت

 1ند. اليت می كند كه بهره ناكاری داربمانددر حاييكه ك. كاری ))بايقوه(( بر كسانی د

به نظر می رسد بخش عمده ای از ك. كاری بخش غير رسمی را در بر می گيرد كره مشراغ  پراره 

وقت ،موقتی و نامويد تنگدستان شهری را شام  می شود .اما چنان كه می داني. بخش غير رسرمی 

مطمئن و راهگشای ررصت  هُأمين كنندتنها مأمنی برای كارگران به حاشيه رانده شده نيست ،بلكه ت

های شغلی مويد است ،هرچند كه تأمين كننده ای است كه مواجه با برخری مشركالت و معضرالت 

 0است.

مكتب نوسازی بر این نظر است كه كشورهای در حال توسعه باید با تعقيب هدف صنعتی شدن شهر 

سنتی یا عقب این نظریه ،بخش اقتصاد  اساس بر.گيرند پيش در را یارته توسعه كشورهای راه پایه–

دامنره  مانده ، كه حج. عظيمی نيروی كار موقتی را در خرود گنجانيرده اسرت ،همرين كره رونرر

قهقرایی را طی خواهد كرد .مشكالت سراختاری نظيرر بيكراری و كر. كراری مروانعی  رگستراند سي

ادی بر همایستی یرك بخرش هستند كه با توسعه صنعتی می توان بر آنها پيروز شد.دوگانگی اقتص

پيشررته یا مدرن ،با یك بخش عقب مانده یرا سرنتی در اقتصراد شرهری جهران سروم داليرت مری 

 كند.حاميان این نظریه بخش اقتصاد سنتی را به مانند مانع اصلی توسعه تلقی می كردند.

وش بخش مدرن به مثابه یك كمك كار پرتحر  به اقتصاد ،و تأمين كننده ررصت هرای كراری خر

سامان شناخته شد كه صنایع بارو مقياس ،بخش دويتی و دیگرر كسرب و كارهرای انتظرام یارتره 

قب مانده بر آن رعاييت هایی داليت می كرد كره از عشاخص آن به شمار می آمدند.در مقاب  بخش 

به عنوان نظارت دويت خارج بودند و ناكارآمد ،كوچك مقياس و نامويد تلقی می شدند.این دو بخش 

 3كنند شناخته می شدند. و ماهيت مجاا ،كه مستق  از ه. عم  مید

 

 خش غير رسمي بارزيابي 

بخش غير رسمی عبارت است از رعاييت هایی كره بره حسراب نيامرده و ثبرت نشرده كره در اكثرر 

ی دقير بخش غير رسمی بر ؛آورد مری كشورهای جهان یارت می شوند.عليرغ. دشواری های ارزیاب

                                                 
ميترا احمدي –ي مهدي دهقان منشاد–سلي لويد.ايونفر.ترجمه كيومرث ايراندوست -پاتر–شهر در جهان در حال توسعه،رابرت.ب -- 1

 .1331شهداري هاي كشور ،چاپ اول  ،انتشارات سازمان
 .1331اسميت،ترجمه دكتر مجيد كارشناس،انشارات ماني چاپ اول –شهر در جهان سوم،ديويد دراكاكيس - 2

اكباز،انتشارات طرح نو ،چاپ افشين خ–(،مانوئل كاستلز،ترجمه احمد عليقيان 3عصر اطالعات :اقتصاد ،فرهنگ و جامعه ،پايان هزاره )جلد -- 3

 .  1331چهارم 
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درصد نيروی كار كشورهای در حال توسعه و سه درصد نيروی كار كشرورهای توسرعه  05شود كه 

یارته در این عرصه رعاييت دارد.بخش غير رسمی ه. از نظر رعایت ها و ه. از حيث نيرروی كرارش 

ر رسمی نيا دارنرد كره هر. در نامتجانس است.بسياری از كاالها و خدمات اقتصاد رسمی ،مشابه غي

خدمت اجتماعات ك. درآمد و ه. در خدمت اقتصاد بين ايمل  است .بخش غير رسمی مجموعه ای 

از توييدكنندگان كوچك مقياس ،خرده رروشان و تأمين كنندگان خدمات را در برر مری گيررد كره 

متنروعی از جمرع  دسترسی دويت رعاييت می كننرد.اینها رعاييرت هرای هبيشتر آنان خارج از حيط

ر رسرمی در بنرادر يرآوری زبايه در بمبئی یا راندن ریكشا در هنگ هنگ ترا رعاييرت بارانردازهای غ

بسريار نرده صه های تعيرين كنغير رسمی بودن برطبر تعداد مشخ هاسپانيا را در بر می گيرد .درج

يكيت ،راهبررد برازار متفاوت است.این مشخصه هانوع كاالهای توييد شده ،شيوه های توييد ،انواع ما

 ،تعداد ارراد شاغ  و موقعيت جغراريایی را شام  می شود.

از طریر دو ساز و كار عمده به بخش رسمی منتق   مازاد اقتصادی شك  گررته در بخش غير رسمی

توييد كره بخرش رسرمی آن را قبضره كررده دسترسری  می شود.اوالبخش غير رسمی به منابع پایه

ایر هاینه بيشتریی برای خریدهای خود گمی در وضعيتی قرار می گيرد كه نابخش غير رساً.ثانيندار

می پردازد،در حايی كه با توييداتش را با قيمت پایين تری عرضه كند.از این رو بخش غير رسمی در 

روابطش با بخش رسمی دچار محدودیت و این بخش به مثابه یك كليت پيچيرده تلقری مری شرود 

كاالها و خدمات ارزان برای اجتماعات رقير نيا سرمایه را به بخش رسمی  مي.أ.بخش غير رسمی با ت

منتق  می كند .كه ررایندی نامطلوب به نظر می رسد و توسعه ناموزونی را دامن می زند. عالوه برر 

این بخش غير رسمی در زمانی كه بودجه عمرومی رو بره كراهش اسرت ،نقرش امنيتری اجتمراعی 

 1حساسی را به عهده دارد.

 

 

 

                                                 
 .1331اسميت،ترجمه دكتر مجيد كارشناس،انشارات ماني چاپ اول –شهر در جهان سوم،ديويد دراكاكيس  -1
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 انواع فعاليت های غير رسمي 

 بخش غير رسمی را می توان به این نحو برسی نمود: هچهر

با هدف تأمين مصرف خود توييد  اًبخش معيشتی ،حاوی كاالها و خدماتی است كه خانواده عمدت-1

كند. رعاييت های مربوط به كارهای خانگی بدون ماد و ممكن است مازاد آن را در بازارهای محلری 

 اصلی توييد نمی باشد. هرضه شود اما انگياع

توييد و ررروش را بررای كسرب درآمرد اًان كه اساسشتوييدكنندگان كوچك مقياس و خرده ررو -0

خود اشتغال اند و كسب و كارشان را خود بره راه مری انداختنرد ترا از راه آن  اًانجام دهند .آنان غايب

این گروه رروشرندگان خيابرانی و اغذیره رروشران عمده ترین رعاالن زندگی خویش را تأمين كنند 

از این ارراد ممكن است رقط در دوران ركود با این بخش غير رسمی وارد شوند اما  هستندو گروهی

 به مح  بهبود خانواده این بخش را رها می كنند.

ب و خرده سرمایه داران هستند كه در امریكای التين سه. عمده ای دارندو هدف آنان ایجاد كس-3

كار غير رسمی و دستيابی به سودهایی است كه ممكن است از منرابع كسرب شرده در بخرش غيرر 

این گروه از رعاالن به شرمار نمری رود و بررای ه رسمی چشمگيرتر باشد.ارتقای اجتماعی تنها انگيا
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درصرد كر  اشرتغال  70منارع بيشتر است. در هندوستان اشتغال در بخش صنعتی غير رسرمی ترا 

 خمين زده شد.صنعتی ت

از يحرراا اجتمرراعی نررامطلوب اسررت.نظير خریررد ورررروش مررواد  ركررارعاييررت هررای برراه كارانرره  -4

مخدر،قاچاق،روسپيگری و... جملگی از بخش غير رسمی محسوب می شوندو روسپيگری بيشرتر در 

 كشورهای آسيایی دیده می شود.

وه های اجتماعی در دستياب به غ. منارع مثبت در بخش غير رسمی هنوز ناتوانی در برخی گررعلي

ماعی وجود داردكه از توزیع نابرابر منرابع هر. در سرطح تكار آررینی با توجه به شرائط اقتصادی اج

 1 محلی و بين ايمللی ناشی می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
ميترا احمدي –مهدي دهقان منشادي –سلي لويد.ايونفر.ترجمه كيومرث ايراندوست -پاتر–شهر در جهان در حال توسعه،رابرت.ب --- 1

 .1331رات سازمان شهرداري هاي كشور ،چاپ اول ،انتشا
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 نيروی كار ارزان

ی برر حسرب شررایط و وضرعيت اقتصراد جهران در پاسخ به راهبردهای نوييبرايی توسعه اقتصرادی ،

جهانی ، كار پاره وقرت  هاشتغال هرچه بيشتر در حال غير رسمی شدن است.در دوران رقابت راایند

ك. ماد و قراردادی ،به ویژه برای كارگران مهاجر در حال تبدی  شردن بره یرك هنجرار اسرت.آزاد 

سرازی اشرتغال  سازی جهانی و گسترش بخش خصوصی بدون هيچ گونه محدودیتی به غير رسمی

ذیر و همگام در جستجوی نيروی كار ارزان پدر سراسر جهان انجاميده است .تخصصی شدن انعطاف 

كه آن را در رقير ترین اقتصادهای جهان می یابد.این ررایند به حضور ذیر و نامتشك  است پانعطاف 

كارگراه هرای توييردی بيشتر نيروی كار زنان نيا منجر شده است در انگلستان یا در اروپای غربری  

انعطاف پذیری در سرتا سر جهران در اختيرار ه كوچك ، پوشا  دیگر وجود ندارد و درعوض زنجير

كارگران با ماد پایين را به صورت بيگاری در خانه ها به كار می گيرند.زنان ساعت های اًُ دارد كه غايب

رگران منراطر عمر  آوری درصرد كرا 70طوالنی باماد پایين كار می كنند و برآورد می شرود كره 

سال است.و بسياری از  00اويویت با دختران زیر ُ صادرات جهانی را زنان تشكي  می دهند كه معموالً

عم  آوری صادرات و مناطر آزاد تجاری به استخدام زنران گررایش دامنره داری  مشاغ  در مناطر

 بيابند.
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ين هاینه های خانوار را داشتند كره زن و شروهر ع اكثر خانواده ها تنها در صورتی توانایی تأمقدر وا

هر دو در تأمين بودجه خانواده سهي. بوده باشند چنان كه ميانگين درصد مشاركت زنران شراغ  از 

اراایش یارت به نحوی كه سراختار  1550درصد در  30به  1575درصد درآمد خانواده در سال  00

واده ها تبدی  شده است بنابر این دسرتماد مردانری خانواده به یكی از منابع اصلی تفاوت درآمد خان

درصرد  7/15، 1575-50سال سابقه كرار داشرتند از سرال  0تا  1كه تحصيالت دانشگاهی دارند و 

كاهش یارت .در این دوره تنها زنانی كه دارای تحصيالت دانشگاهی بودند به ویژه گروهی كه دارای 

كردند،ويی ميانگين حقوق آنهرا هنروز هر. پرایين ترر از تجربه كاری بودند اضاره دستماد را تجربه 

 مردان همتای آنان بود.

یكی از جدی ترین پيامدهای نوييبراييس. اراایش كار كودكان در سراسر جهران اسرت كره ارراایش 

عرضه و تقاضا را ناشی شده است رقر و محروميت نياز كودكان به كرار ارزان كودكران همرراه اسرت 

ميليون نفر تخمين زده می شود كه بخش عمده ای از  055در حدود در جهان .نيروی كار كودكان 

آن در كشورهای در حال توسعه متمركا است .آسيا از باالترین تعداد كارگران كود  برخورداراست 

ميليون نفر برآورد كرده اند .كار كودكان به صورت های گوناگونی انجرام  05آنها در ارریقا  دكه تعدا

در كارخانه هاو سایر شرك  هرای كرار نظيرر رروشرندگی در خيابرانی كره كار مادوری می شود از 

دیره قررض كره در واقرع ا كار اجباری در خانواده و عموماً برای تاًمشخصه عمومی به شمار می آیدت

نوعی بردگی است .از جمله سایر رعاييت های رو به گسترش می توان رحشای كودكان به خصروص 
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ردشگری جنوب شرقی آسيا كه رایج می باشد را نام برد صرنعت قرايی براری از در مجموعه جاایر گ

ری از مردم ارریقای جنوبی برای بقا به اقتصاد يابخش های معروف غير رسمی كار كودكان است بس

 04ميليروننفر یرا  7/0تخمرين زد كره  1555غير رسمی متكی هستند اداره مركای آمار در سرال 

اقتصراد قتصاد غير رسمی رعاييت دارند. اقتصاد غير رسمی ارریقای جنروبی درصد از نيروی كار در ا

درصد از همه رعاييت ها دستفروشی در خيابانها ، رروش مرواد غرذایی و  75 و تقریباً معيشتی است

چيا بودن در بخش ادرصد به رعاييت توييدی می پردازند ديي  ن 05تا  10عتيقه جات و... است تنها 

ياست های نژادپرستی است كه از شهرنشينی سياهان جلوگيری كرد و از آموزش رسمی به خاطر س

و مهارت های تخصصی به دور هستند .در مجموع اقتصاد ارریقای جنوبی دارای سطوح باالی تمركا 

 سرمایه و كنترل انحصاری نيا هست.

بر  رقرر زده و در كا 1550در برخی موار كودكان به رعاييت های هويناكی مری پردازنرد .در سرال 

درگير جنگ داخلی بسياری از كودكان برای تأمين درآمد خرانواده بره سررقت و قاچراق اسرتخوان 

انسان روی آوردند و آن را به دالالن می رروختند و آنها نيا به پاكستان می ررستادند كه برای توييد 

دالر نصيبش می  10ان ین كودكاروغن ،صابون وغذای مرل و دكمه استفاده می شد. و درآمد ماهانه 

 برابر حقوق یك كارمند در ارغانستان. 3شد یعنی بيش از 

 

 تأثير بر شهر 

بخش كار خانه ای از يحاا مو قعيت تمای  به تمركا در شهر های بارو،به ویژه پایتخت دارنرد بره 

 نفر شاغ  در تایپره تشركي  مری دهنرد و 055تأسيسات صنعتی تایوان را بيش از  3/1عنوان مثال

درصد از مشاغ  كارخانه ای ريليپين را در بر می گيرد .ويی شرهر هرای  75همين طور شهر ماني  

كوچكتر نيا گرچه اهميت كمتری دارند.نسبت باالیی از مشاغ  كار خانه ایی را دارا هستند .هر چند 

اواو كه سه. شركت های كوچكتر بيشتر در این ايگو می گنجد.به عنوان مثال یك بررسی در شهر د

نفر  15شركت كمی بيش از  957شركت صنعتی از  705دومين شهر بارو ريليپين نشان داده كه 

نفر كارگر را استخدام كررده  155شركت باقی مانده بيش از  10نفر و  155تا  15شركت بين  30و 

شرركت هرای كروچكتر و  درصد نيروی كار صنعتی يودهاست. این ارقام اهميت 45اند و این حدود 

بومی را در اشتغال شهری نشان می دهد ،هرچند این ارقام برحسب درآمد نيست.سازمان لب كامالًاغ

كارخانه ای سهي. ارزش اراوده  4/1كوچك تقریباًدر  مل  نتيجه گررته است كه كارخانه های مدرن

هستند اما بيش يا نيمی از شاغالن صنعتی در استخدام هستند .توزیع صنعت در داخ  شهر اغلرب 

كارخانه دارد .كارخانه های كوچكتر ممكن است در داخ  شهر پراكنده باشد  به اندازهُُنادیكی  رابطه

اما تمای  دارند در اطراف ناحيه مركای تجاری گه در آن جا مشاغ  غير قرانونی و غيرر رسرمی بره 

مانند  طور غير قاب  تشخيص دره. آميخته اند جمع شوند.در شهر هایی كه رضا ارزش زیادی دارند

هنگ هنگ یا سنگاپور ،كارخانه های مجتمع در سطوح مختلف كه بره واحردهای متفراوت تقسري. 

شده اند و تمام یا بخشی از سطح زمين را اشغال می كنند ساخته شده است به هر حرال در بيشرتر 
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شهرهایی كه به سرعت صنعتی شده اند شركت های عظي. چند مليتی تمای  دارند در مناطر مه. 

بخصوص  قر شوند و اغلب عالقه دارند نادیك بنادری متمركا شوند كه در آنها انگياه های مايیمست

))منااق  ززاد تاااری قادر به تشویر سرمایه گذاری خارجی  هستند . چنين مناطقی به عنوان 

 . و یا مناطر پروژه های ویژه شهرت دارند ،مناق  پروژه های صادراتي ((

ير در اثر توييد زیاد رشد كرده اند .حتی در كشورهای غيرر سررمایه داری این مناطر در دو دهه اخ

این مناطر كه اغلب با نيروی كار زنان اداره می شود از يحاا ریخت شناسی تكيره گراه مانند چين 

 1بهره برداری سرمایه داری در جهان سوم هستند.

 

 

 نتياه 

د و بی ارزش را ترسي. می كند.جهانی اطالعات گرایی مرز مشخص بين مردم و مكان های ارزشمن-

شدن به گونه ای گاینشی با شمول و حذف بخش هایی از اقتصادها و جوامع به درون یرا بيررون از 

شبكه های اطالعات ثروت و قدرت كه ویژگی های این نظام جدید و غايب است بره پريش مری رود 

سرنوشرت خرود را در برابرر  .رردی شدن كار ،كارگران را به حال خویش رهرا مری كنرد ترا هریرك

مردنی كره در عصرر  جامعره نهادهرای و ملت–بحران دويت نيروهای پيوسته متغيير بازار رق. باند .

گررته است ظرريت نهادی اصالح نابرابریهرای اجتمراعی ناشری از منطرر  صنعتی پيرامون آن شك 

ی كه در برخری دويرت هرانامحدود بازار را از بنيان سست می كند .در منتهی اييه این طيف چنان 

ارریقایی یا امریكای التين ،دويت كه دیگر خصلت نمایندگی خود را از دست داده است غارتگر ملت 

خود می شود .تكنويوژی های نوین اطالعات از این گردباد جهانی انباشت ثروت و گسترش رقرر بره 

 عنوان اباار استفاده می كند.

ش غير رسمی با كمك های دويتی حمایرت شرود مری توانرد از نظر بسياری از كارشناسان ،اگر بخ-

ار ثمر بخش رشد باشد.اندیشمندان دیگری ه. هستند كه كه به این نظر با دیده يیكی از عوام  بس

تردید می نگرند. به هر حال این واقعيت روشن است كه ميليون ها كارگر خرالق قادرنرد از مهرارت 

خرود را برا وجرود رشرارهای ركرود اقتصرادی و  خانوادهُ رسمی بهره گيرند تا هایشان در بخش غير

رشارهای ناشی از تحوالت اقتصادی سرپا نگه دارند .در برخی موارد بخش غير رسرمی و شربكه آن 

و دگرگونی را رر اه. آورده است .در عين ررایند های جهانی شدن ،دامنره تجرارب بنيادهای تحول 

ن گسترش می دهند .كشورهای در حال توسعه بره نحرو آزاد سازی و تجارت آزاد را در سراسر جها

يرت هرای لروز اراونی به مكان های تجارت آزاد و صنایع رراوری صادرات تبدی  می شوند كره از م

نسبی نيروی كار ارزان زنان و كودكان در بازار رقابتی رو به گسترش برخوردارند در حاييكه تجرارت 

كيفيرت و  ای جنوب ایجاد مری كنرد ،امرا دربرارهُورهمعطوف به صادرات مشاغ  جدیدی را در كش

                                                 
 .1331اسميت،ترجمه دكتر مجيد كارشناس،انشارات ماني چاپ اول –شهر در جهان سوم،ديويد دراكاكيس  - 1
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ارزش این كار جدید نگرانی وجود دارد .شركت های سرمایه داری به نحو روز اراونی با كارگران غير 

ه در مقاب  دستماد اند  5رسمی به مثابه عمله هایی كه به هر چيا تن می دهند برای كار درخان

 قرار داد می بندند

شرمرد :حرر كرار بردون ی غال جایگاین است كره سره شررط اساسری را الزم مرایجاد راهبرد اشت-

شرایط هدایت كار اثر بخش را رراه. آورد و پایان محدودیت های مكانی و نوع كار ،ررایند كاری كه 

 دادن به تبعي  های جنسيتی ،رنگی ،نژادی و طبقه ای .

ميان برخی گروه های اجتمراعی برا با توجه به نتایج نامطلوب ركود اقتصادی ،بخش غير رسمی در 

اقبال عمومی روبرو می شود.این احتمال نيا وجود دارد كه در شرایط اقتصادی و اجتمراعی كنرونی 

چه بسا حركت به سمت نوعی كار روبه راونی باشد كه از سازگاری محلی بيشتری بر خوردار باشرد 

 بين ايمللی ارتباط داشته باشد.مين كند و ك. تر با اقتصاد أُ،نيازهای اجتماعات محلی را ت
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