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Abstract  
Informal employment typically poses many problems for communities and 
governments. For example, most informal workers face problems relating to 
poverty and economic insecurity due to the lack of a social security organization 
and labor law in the informal sector. Informal employment also has detrimental 
effects on governments, such as incorrect estimates of GDP and tax cuts. 
Accordingly, identifying the factors affecting informal employment will greatly 
help economic policymakers to control this phenomenon. This study attempts 
to examine the determinants of informal employment in urban and rural areas 
of Iran between 2013 and 2019. To this aim, applying the urban and rural 
household income-expenditure survey in the mentioned period, the share of 
informal employment in the total employment was calculated. Preliminary data 
processing illustrates that, on average, 45.1% of urban employees and 74.6% of 
rural employees are engaged in informal occupations. The results of estimating 
the research model indicate that employees' level of education and marital status 
have an indirect (favorable) effect on informal employment in urban and rural 
areas. There is also a U-shaped relationship between age and informal 
employment. At the same time, being a man in urban areas and being a woman 
in rural areas increase informal employment. 
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 روستایی و شیری ناطقم غیررسمی اشتغا  بر موثر عوامل تحلیل
  (تابلویی شبه هایداده رویکرد با) ایران در

 ایران بابلسر، مازندران، دانشگاه اقتصاد، گروه دانشیار،    شهريار زروکی
  

 کارشناس ارشد رشته علوم اقتصادی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران  مستانه يدالهی اطاقسرا 
  

 اقتصادی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران علوم رشته ارشد رشناسکا آرمان يوسفی بارفروشی

 چکیده 
 هایسال لهفاص در ایران روستایی و شهری مناطق در غیررسمی اشترال حاضر تحلیل عوامل موثر بر مقاله هدف
 و شهری خانوارهای درآمد و هزینه طرح هایریزداده از گیریبهره با منظور برای این. اسا 1398 تا 1392

 نشان هاداده هاولی در بازه زمانی بیان شده، سهم اشترال غیررسمی از کل اشترال محاسبه شد. پردازش روستایی
درصد از شاغلین روستایی در مشاغل غیررسمی  6/74درصد از شاغلین شهری و  1/45طور متوسط به دهدمی

 اثرات یوهش تابلویی و بههای شبهمبنای داده بر الگوی پژوهش برآورد از حاصل فعالیا دارند. همچنین نتایج
در مناطق شهری و روستایی سطچ تحصیيت و تاهل  که اسا آن از در رگرسیون لجستیک حاکی تصادفی

شکل میان  Uهمچنین رابطه  .ها در بخش غیررسمی دارداحتمال حضور آنشاغلین اثر معکوس كمطلوب( بر 
ضمن اینکه مرد بودن در مناطق شهری و زن  .سمی وجود داردسن و احتمال حضور شاغلین در بخش غیرر

  . دهدبودن در مناطق روستایی احتمال قرارگیری شاغلین را در بخش غیررسمی افزایش می

 .کار قوانین تابلویی، شبه هایداده ایران، غیررسمی، اشتغالها: کلیدواژه

  .JEL: C23، J46، J83 يبندطبقه

                                                           
 منابع برآورد و اقتصادی هایبخش در یغیررسم اشترال تحلیل تجزیه و محاسبه» پژوهشی طرح از برگرفته مقاله این -

 مازندران اسا. دانشگاه« اجتماعی ترمین رفته دسا از
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 مقدمه .1
طور بهای افراد و جامعه به همراه داشته باشد. تواند پیامدهای منفی برسمی میاشترال غیرر

م ال، افراد در مشاغل غیررسمی در صورت بروز مشکيتی همچون بیماری، ازکارافتادگی 
برای امرارمعاش  اجتماعی و قانون کار تامین مندی از حمایا سازمانو... به دلیل عدم بهره
بسیاری (. همچنین Montero-Moraga et al., 2020كشوند رو میبهبا مشکيت جدی رو

در قانون کار، مشرول به  شدهتعیینهای بیشتری از میزان از کارگران بخش غیررسمی ساعا
 ,.Oviedo et alولی متناسف با ساعا یا سختی کار، دریافتی باالتری ندارند كکار هستند 

ها و جامعه باری را برای دولاتواند آثار زیاناشترال غیررسمی میعيوه بر این،  (.2009
توان به تخمین نادرسا از تولید ناخالص پدید آورد. از پیامدهای اشترال غیررسمی می

های گذاریتبع آن تاثیر بر سیاساداخلی و کاهش میزان مالیات دریافتی از سوی دولا و به
يف طبقاتی و کاهش رفاه اجتماعی اشاره ها، تاثیر بر توزیع درآمد و افزایش اختدولا
(. البته باید به این 1389و مهرابی بشرآبادی و همکاران،  1389فر و کیوانفر، كسلیمی داشا

ای منفی بر همه افراد محسوب طور مطلق پدیدهنکته اشاره شود که اشترال غیررسمی به
سازی ان با انگیزه حداقلتوسعه کارفرمایطور م ال، در کشورهای در حال بهشود. نمی

 (.Williams & Round, 2008شوند كهای تولید وارد بخش غیررسمی اقتصاد میهزینه
د مشاغل غیررسمی كبخش غیررسمی( به دو دلیل عمده وار در طرف دیگر کارگران

شوند، دسته اول آن افرادی هستند که به دلیل مزیا درآمدی مشاغل غیررسمی را انتخاب می
دسته دوم آن افرادی هستند که به دلیل عدم فرصا برای ورود به مشاغل رسمی،  کنند.می

دیگر، از بیان (، به Kucera & Roncolato, 2008شوند كوارد مشاغل غیررسمی می
کار موجود در یک اقتصاد طورمعمول بخش رسمی توانایی جذب تمام نیرویکه بهآنجایی 

برای فرار از بیکاری و تامین نیازهای معیشتی نیاز به کار رویمانده نیرا ندارد؛ بنابراین، باقی
مشاغل غیررسمی دارند و هرگونه سیاستی که موجف کاهش اشترال غیررسمی كبا فرض 
ثابا ماندن میزان اشترال رسمی( شود، موجف افزایش بیکاری، فقر و نابرابری خواهد شد 

 (.Bairagya, 2012ك
ها در افراد و دولا ای مخرب برایعنوان پدیدهرسمی بهطور کلی، اگر اشترال غیر به 

مک ک بر اشترال غیررسمی و نوع اثرگذاری این عوامل، موثرنظر گرفته شود، شناخا عوامل 
 خواهد کرد؛ گذاران اقتصادیغیررسمی به سیاسا اشترالدر جها کنترل میزان شایانی 
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زان اشترال غیررسمی در مناطق می بنابراین، هدف این پژوهش آن اسا که ضمن محاسبه
، ساختار اشترال غیررسمی و عوامل موثر 1398تا  1392های شهری و روستایی ایران طی سال
 بر آن را مورد تحلیل قرار دهد. 

پژوهش حاضر از این منظر نسبا به مطالعات پیشین متفاوت اسا که ضمن محاسبه  
رای صورت جداگانه بال غیررسمی بهاشترال غیررسمی به بررسی عوامل اثرگذار بر اشتر

 ،بر این اساس در ادامه پردازد.می 1398تا  1392شاغلین شهری و روستایی و در بازه زمانی 
ر ادبیات پژوهش با تاکید ببه دهی شده اسا که در بخش دوم مقاله به این صورت سازمان

 ژوهش، پردازشروش پبخش سوم در . خواهد شد پرداختهادبیات نظری و ادبیات تجربی 
های ها ارائه خواهد شد. سپس در بخش چهارم برآورد مدل با دادهاولیه و توصیف داده

ارها شود و در پایان، نتایج پژوهش و راهکتابلویی به روش حداک ر درستنمایی انجام میشبه
 شود.ارائه می

 . مباني نظري2
 . معیار سنجش اشتغال غیررسمي2-1

داند که در مشاغل اشترال غیررسمی را شامل تمامی افرادی می 1المللی کارسازمان بین
تواند در بخش رسمی، بخش غیررسمی کار هستند. اشترال غیررسمی میغیررسمی مشرول به

 و یا خانوار بوده و شامل موارد زیر باشد:

ها که موضوع فعالیا در بخش غیررسمی باشد، اشترال آنبرای خوداشتراالن درصورتی -
 شود.یررسمی محسوب میغ
ها کنند، اشترال آننظر از بخشی که در آن کار میبرای کارکنان فامیلی بدون مزد، صرف -

 شود.غیررسمی محسوب می
بگیران در صورت داشتن اشترال غیررسمی در بخش رسمی یا برای مزدبگیران و حقوق -

شود ها غیررسمی محسوب میآن بخش غیررسمی و یا در صورت اشترال در خانوار، اشترال
 (.Hussmanns, 2004 & Angel-Urdinola & Tanabe, 2012ك

ضوابط متعارف برای اطيق عنوان غیررسمی به اشترال، عبارت اسا از: نداشتن قرارداد،  
نداشتن مرخصی ساالنه با حقوق، نداشتن مرخصی استعيجی و پرداخا نشدن حق بیمه از 

                                                           
1- International Labor Organization  
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توان نتیجه نقض بنابراین، اشترال غیررسمی را می (؛Kan & Tansel, 2014طرف کارفرما ك
 (.Gormus, 2017اجتماعی دانسا ك تامینقوانین و مقررات بازار کار و 

 غیررسمي . داليل انتقال افراد میان اشتغال رسمي و2-2
ه ا بگزینند. برخی افراد اشترال غیررسمی رافراد به دالیلی مختلف اشترال غیررسمی را برمی

ها در بخش رسمی مشاغلی با های احتمالی آندهند؛ زیرا گزینهاشترال رسمی ترجیچ می
بخش رسمی دستمزد باالتری از میانگین را به  طورمعمولبهتری اسا، اما سطچ درآمد پایین

موجف ایجاد مازاد تقاضا برای این دسته از مشاغل خواهد  مسالهکه این  کندمیافراد پیشنهاد 
نخواهد بود  دسترسقابلاین موضوع، اشترال رسمی برای برخی افراد  رنتیجهدشد. 

 سترسدقابلبنابراین برخی از افراد زمانی که اشترال رسمی را  ؛(Mussurov et al., 2019ك
(. Dougherty & Escobar, 2019کنند كمی اشترال غیررسمی را انتخاب ناچاربهبینند نمی

 ؛شوندفراد با انتخاب و ترجیحات خود وارد اشترال غیررسمی میکه برخی دیگر از ادرحالی
 ای نامطلوب نیسا. اشترال غیررسمی همیشه پدیده زیرا از دید چنین افرادی

( نشان داد که اشترال غیررسمی ممکن اسا توسط برخی از کارگران بر 2004ك 1مالونی 
ر تر و آزادی عمل دتقيل بیشها اسسو به آنزیرا از یک اشترال رسمی ترجیچ داده شود؛

اجتماعی  تامینهای نظیر مالیات و دهد و از سوی دیگر، زمانی که هزینهبرنامه کاری می
کنند، باشد، اشترال دریافا می هاآن در ازایبرای کارگران بیشتر از ارزش خدماتی که 

در حالتی که  همچنینتر از اشترال رسمی باشد. کار مطلوبتواند برای نیرویمی غیررسمی
دولا شرایطی مشابه برای کارگران غیررسمی فراهم کند که قادر باشند تا از خدمات مشابه 

مند شوند، این موضوع موجف افزایش تمایل نیروی کار یا نزدیک به کارگران رسمی بهره
(. عيوه بر این، Page´s & Madrigal, 2008در اشترال غیررسمی خواهد شد كبه فعالیا 

های رسمی به افراد پیشنهاد کنند های غیررسمی درآمد باالتری از شرلردی که شرلدر موا
چ خود به اشترال رسمی ترجیاین امکان وجود دارد که افراد اشترال غیررسمی را با انتخاب 

 (.Kucera & Roncolato, 2008دهند ك

                                                           
1- Maloney, W. F. 
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 بر اشتغال غیررسمي موثر. عوامل 2-3
بوط به یک فرد همچون سن، سطچ تحصیيت، های مرعوامل مختلفی براساس ویژگی

تدا گذارند. براساس نظریه چرخه زندگی در ابتاثیر میجنسیا و... بر میزان اشترال غیررسمی 
عنوان یک فرد غیرشاغل وارد بازار کار دارند بهتر كجوانی( قرار که افراد در سنین پایین

خاب کنند یا به دنبال شرل رسمی گیرند که آیا شرل غیررسمی را انتشوند و تصمیم میمی
باشند که به  1پایین باشند. با فرض اینکه این گروه از جوانان شامل افرادی با سطچ تحصیيت

احتمال زیاد از دستیابی به اشترال رسمی محروم هستند، اشترال غیررسمی توسط این گروه 
ن افراد با فرض اینکه با افزایش سشود. از جوانان فرصتی برای فرار از بیکاری محسوب می

کنند و سطچ تحصیيت خود را گذاری میسهم بیشتری از افراد برای آموزش خود سرمایه
ارتقا ببخشند، احتمال ورود افراد به اشترال غیررسمی نسبا به اشترال رسمی کاهش خواهد 

سنین كمجدد در دوره سنی کهنسالی یافا. احتمال ورود افراد به اشترال غیررسمی 
شستگی و باالتر( افزایش خواهد یافا؛ زیرا این دسته از افراد برای یافتن مجدد شرل بازن

به اشترال  سالکهنشوند که موجف ورود افراد رسمی با مشکيت فراوانی مواجه می
شکل میان سن افراد و ورود  Uای بنابراین، انتظار بر این اسا که رابطه شود؛می غیررسمی

 (.Albertini & Terriau, 2019می وجود داشته باشد كها به اشترال غیررسآن
در مورد رابطه میان جنسیا و اشترال غیررسمی دو دیدگاه کلی وجود دارد که هر دو  

دیدگاه با توجه به این فرض بنا شده اسا که زنان بیشتر از مردان در امور خانه همچون 
شود که دیدگاه سته از افرادی میآشپزی، خیاطی و... فعالیا دارند. دیدگاه اول شامل آن د

کنند که بخش دارند. این گروه ادعا می تری نسبا به بخش غیررسمی و اشترال در اینم با
امور خانه، تمایل باالتری نسبا به مردان های غیررسمی با زنان به دلیل سازگاری بیشتر شرل

شود که اعتقاد دارند یبرای ورود به اشترال غیررسمی دارند. دیدگاه دوم شامل افرادی م
وارد مشاغل غیررسمی  ناچاربهدر خانه با مشاغل رسمی  هامسئولیازنان به دلیل تضاد 

احتمال ورود زنان به اشترال  رود کهبنابراین، با توجه به این دو دیدگاه، انتظار می ؛شوندمی
 ,Gallaway & Bernasek, 2002  & Jacksonنسبا به مردان بیشتر باشد ك غیررسمی

2019.) 

                                                           
 اند.کرده به طور م ال افرادی که ترک تحصیل -1
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 . پیشینه پژوهش3
« های اشترال غیررسمیروندها و چرخه»( در مطالعه خود با عنوان 2006ك 1لویزا و ریگولینی

ج یافته موردبررسی قرار دادند. نتایتوسعه و توسعهاشترال غیررسمی را در کشورهای درحال
یشتر ر کشورهایی باین پژوهش بیانگر آن اسا که در بلندمدت میزان اشترال غیررسمی د

تری دارند. همچنین عواملی مانند هزینه باالتر تحمیلی به که درآمد سرانه پایین اسا
های رسمی، پایین بودن کیفیا قوانین پلیسی و قضایی و پایین بودن سطچ نظارت از بنگاه

شود. عيوه بر این که در بلندمدت موجف افزایش اشترال غیررسمی می دیگر عواملی اسا
 و اشترال غیررسمی بیشتر تحا تاثیر کیفیا قوانین پلیسی و قضایی اسامدت هتاکو در

 دیگر عوامل اثر چندانی را ندارند. 
« اشترال غیررسمی در اندونزی»ای با عنوان ( در مطالعه2009ك 2کوئواس و همکاران 

بررسی  2007گیری از داده نیروی کار سال وضعیا اشترال غیررسمی را در اندونزی با بهره
درصد از کل اشترال این  1/29اشترال غیررسمی اندونزی حداقل گیرند که کرده و نتیجه می

دهد. همچنین اشترال غیررسمی تمرکز بیشتر در مناطق روستایی و کشور را تشکیل می
  .زنان بیشتر از مردان درگیر کار غیررسمی هستندهای کشاورزی و ساختمانی دارد و بخش

اشترال غیررسمی در آمریکای التین »( در مطالعه خود با عنوان 2011ریگولینی كلویزا و  
های سری زمانی عوامل تاثیرگذار بر اشترال غیررسمی را با استفاده از داده« و کارائیف

کردند. نتایج این پژوهش نشان بررسی  2008 تا 1984کشور طی دوره  54کار در نیروی
پذیری تجارت بر کار، خدمات دولتی و انعطافری نیرویودهد که در بلندمدت بهرهمی

 میزان اشترال غیررسمی کشورها اثر غیرمستقیم دارد. 
آزادی تجارت، اصيحات کار و »ای با عنوان (،در مطالعه2012ك 3بوش و همکاران 

منظور تشریچ افزایش غیررسمیا در بازارهای کار به« پویایی اشترال رسمی و غیررسمی
طور ها بهکنند. آن، جریانات ناخالص نیروی کار را بررسی می2002تا  1983ز سال برزیل ا

یافته اخراج کارگر، قیود های افزایشخاص اثر اصيحات تجاری و سازمانی كشامل هزینه
ها( صورت های کمتر بر فعالیا اتحادیهکاری و محدودیامحدودتر برای ساعات اضافه
های آنان، تحرکات کين ی را آزمون کردند. براساس یافتهگرفته طی دوره مورد بررس

                                                           
1- Loayza, N. & Rigolini, J. 

2- Cuevas, S., et al. 

3- Bosch, M., et al. 
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های استخدام توجهی تحا تاثیر نرخ استخدام قرار دارند. در مقابل، نرخ طور جالفبخشی به
درصد از ترییرات  5/2نیز متاثر از اصيحات سازمانی هستند. آزادسازی تجاری تنها یک تا 

رصد تاثیرات از جانف اصيحات سازمانی انجام مید 40 تا 30که شود درحالیرا باعث می
 ریقایآف در غیررسمی اشترال گیریاندازه و تعریف»(، در پژوهشی با عنوان 2012ك 1شود. یو
اشترال غیررسمی را در آفریقای جنوبی بررسی کردند.  2009با استفاده از داده سال « جنوبی

خود اشتراالن براساس یکی از تعاریف از  درصد 7/94دهد که نتایج این پژوهش نشان می
تعریف متداول در رابطه با اشترال غیررسمی  5دارای اشترال غیررسمی هستند، اما با ترکیف 

تعریف  5و ترکیف  براساس یکی از تعاریفیابد. همچنین درصد کاهش می 2/62این رقم به 
ی اشترال غیررسمی درصد کارمندان دارا 9/6و  7/67متداول اشترال غیررسمی به ترتیف 

 . هستند
 و غیررسمی اشترال مجدد تعریف»( در پژوهشی با عنوان 2013ك 2لهمان و زایچوا 

اشترال غیررسمی را در روسیه با « روسیه از شواهدی: آن کنندهتعیین عوامل گیریاندازه
نتایج موردبررسی قرار دادند.  2011تا  2003طی دوره  3های پروبیا و الجیااستفاده از مدل

 اشترال غیررسمی براساس تعاریف مختلف متفاوت اسا، دهد که میزاناین پژوهش نشان می
 کهنحویهبیکسان اسا  تقریبااشترال غیررسمی در تمام تعاریف  کنندهتعییناما عوامل 

 تر،ا پایینی ابتدایی تحصیيت با کارگر مرد، جوان، کارگران غیررسمی در اشترال احتمال
 سا. ا ها بیشترآن با مرتبط خدمات و تجارت و وسازساخا در کارگران هارت،م کم افراد
 تقاضای و عرضه محرک نیروهای»ای با موضوع در مطالعه (2013ك 4هاینگر و همکاران 

گیری و با بهره 2010کارگر در سال  2104با استفاده از بررسی داده « آلمان در کار غیررسمی
که بیکاری یا تجربه بیکاری احتمال ورود افراد به اشترال دریافتند  5از روش پروبیا

 ناراضی جامعه در خود نسبی وضعیا از مردان هرچهدهد. همچنین غیررسمی را افزایش می
 ررسمیغی کار نیروی عرضه احتمال ،(کنند ضعف احساس سایرین به نسبا هرچهك باشند
امعه ایا از وضعیا نسبی فرد در جعدم رضنیسا.  گونهاین زنان مورد شود که درمی بیشتر

                                                           
1- Yu, D. 

2- Lehmann, H. & Zaiceva, A. 

3- Probit & Logit 

4- Haigner, S. D., et al. 

5- Probit 
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کار به اشترال بر ورود نیروی تاثیرگذارو نارضایتی از عملکرد دولا از دیگر عوامل 
 غیررسمی اسا.

غیررسمی شدن در اقتصاد خرد: »( در پژوهشی با موضوع 2015ك 1بسیم و همکاران 
زمانی  لی در دورهاشترال غیررسمی را در قبرس شما وضعیا« گیری، ترکیف و عواقفاندازه
 بررسی کردند. نتایج این پژوهش بیانگر این موضوع اسا که میزان اشترال 2011تا  2004

 2011 و 2006 هایسال در شاغل کار نیروی کل از درصد 8/20 و 9/14 ترتیف به غیررسمی
 3/14 ترتیف به 2011 و 2006 سال در کار نیروی در غیرقانونی مهاجران اسا. نسبا بوده
 نامثبا هک اشترال غیررسمی بیشتر مختص شهروندانی اسا .اسا بوده درصد 7/22 و ددرص

 و( درصد 48ك غیرقانونی شاغل مهاجران ،(درصد 52ك ندارند اجتماعی تامین پوشش یا
 کارگران از توجهیقابل بخش دوم شرل دارندگان (.درصد 15ك دوم شرل دارندگان
 و تعمیر صنعا کشاورزی، هایدرزمینه بیشتر موارد این. دهندمی تشکیل را غیررسمی
 جودو تدریس و پزشکی مهندسی، مانند مشاغلی در -اسا جالف- و تعمیرات و نگهداری

که میزان اشترال نحویشکل وجود دارد به Uمیان سن و اشترال غیررسمی رابطه  .دارد
درصد و باالتر از  40اندازه سال به 55سال و کارگران باالی  20غیررسمی برای کارگران تا 

رابطه معناداری میان جنسیا و اشترال غیررسمی وجود های سنی بوده اسا. دیگر گروه
 .شد مشاهده تحصیل طول و غیررسمی اشترال بین معکوسی ندارد. رابطه

 در کشور یک در غیررسمی اشترال»( در پژوهشی با عنوان 2015ك 2مکیگ و پاونیک 
امل موثر بر اشترال رسمی و غیررسمی را با استفاده از داده عو« پایین درآمد با رشد حال

در ویتنام بررسی کردند. نتایج این تحقیق  2008و  2006، 2004، 2002های خانوار در سال
ویژه مهاجران، تمایل باالیی به کار در بخش رسمی نشانگر آن اسا که کارگران جوان به

قال نسبا به دیگران تمایل باالتری برای انتری دارند. کارگران جوان، تحصیلکرده، مرد و شه
از بخش غیررسمی به بخش رسمی دارند. کارگران با سطچ تحصیيت پایین، مسن، زن و 

 روستایی شانس کمی برای ورود به بخش رسمی دارند.
« روپاا فقیرنشین حاشیه در غیررسمی اشترال»( در پژوهشی با عنوان 2017ك 3افینگر -پیفاو 

های مولداوی به بررسی تفاوت ویژگی 2008بیکاری سال  -یری از آمار اشترالگبا بهره

                                                           
1- Besim, M., et al. 

2- McCaig, B. & Pavcnik, N. 

3- Pfau-Effinger, B. 
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های این پژوهش نشان استخدام رسمی و غیررسمی پرداخا. یافتهاجتماعی میان کارگران 
دهد که در مشاغل غیررسمی، کارگران در مناطق روستای، کارگران با سطچ تحصیيت می

های پایانی کار خود یا پس از كافرادی که در سالپایین، کارگران جوان و کارگران مسن 
رسد دلیل این موضوع نقش بیشتری دارند که به نظر می طورمعمولبهبازنشستگی هستند( 

یی( برای این دسته از افراد تاویژه مناطق روسهای دیگر در بازار کار كبهعدم وجود گزینه
 اسا.

اشترال غیررسمی در لهستان: یک »نوان ای با ع( در مطالعه2018ك 1برسویچ و نیکولین 
های عوامل تاثیرگذار بر اشترال غیررسمی را با استفاده از داده «فضایی -آنالیز تجربی

 2یافتهلهستان با مدل مخلوط خطی تعمیم در 2014 تا 2010سرمایه انسانی سال  نظرسنجی
 تحرککم یکار،ب دهد که افرادمورد آزمون قرار دادند. نتایج این پژوهش نشان می

زیاد  مالاحت به وقا،نیمه کار مشرول یا ترپایین تحصیيت سطچ دارای تر،جوان ،3اقتصادی
 طوربه نزنا از بیشتر سنی گروه هر در دارند. مردان غیررسمی کار تمایل بیشتری به یک

 ررسمیغی رالاشت به بیشتری تمایل با اندازه متوسط در شهرهایی مردم .کنندمی کار غیررسمی
 شرل یک مانجا به بیشتری تمایل کنندمی زندگی لهستان شرقی شمال در که دارند. افرادی

 یشتریب شیوع خوداشترالی هاکه در آن یافتهتوسعه کمتر 4فرعی مناطق در دارند.  غیررسمی
 .ااس بیشتر غیررسمی اشترال احتمال اسا، بیشتر بلندمدت بیکاران سهم و دارد
و روش پروبیا  2013کار سال های نیروی( با استفاده از داده2019ن كموسارو و همکارا 

مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاکی از آن اسا  وضعیا اشترال غیررسمی را در قزاقستان
اسا.  کننده اشترال غیررسمی در قزاقستانتعیین هایمولفههای فردی یکی از که ویژگی

شوند. افرادی ی با ترتیبات غیررسمی شاغل میاز کارگران بخش کشاورز سومیکحدود 
ی به اشترال ربیشتکه از دانشگاه انصراف دادند یا سطچ تحصیيت پایینی دارند، دارای تمایل 

توجهی میان کارگران رسمی و غیررسمی وجود دارد غیررسمی دارند. شکاف درآمدی قابل
 که میانگین درآمد اشترال رسمی باالتر اسا.

                                                           
1- Berę sewicz, M. & Nikulin, D. 

2- GLMM: Generalized Linear Mixed Model 

 مانند دانشجویان، بازنشستگان یا افراد به شدت بیمار -3

4- Sub-regions 
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اشترال غیررسمی در هند: روایتی از دو »ای با عنوان در مقاله (2020ك 1وشیخ و گایرا 
و  2ایگیری از مدل الجیا چندجملهبا بهره بر اشترال غیررسمی را موثرعوامل « تعریف

های سال در فعالیا 60تا  15نفر از افراد شاغل  104182تعداد  2012-2011سال  هایداده
نظر از صرفدهد که دادند. نتیجه این پژوهش نشان می قرار موردبررسیرا  غیرکشاورزی

ای و نحوه تعریف اشترال غیررسمی، سطچ تحصیيت کارگران، میزان آموزش فنی  حرفه
جنسیا نقش مهمی در مشارکا افراد در بازار کار غیررسمی دارد. افزایش سطچ 

حتمال مشارکا و زن بودن میزان ا رسمی ایتحصیيت، افزایش سطچ آموزش فنی و حرفه
 دهد.کاهش می غیررسمی افراد را در بازار کار

عه به مطال« ساختار اشترال در بخش غیررسمی کشور»ای با عنوان ( در مقاله1384رنانی ك 
دهد که بخش پردازد. نتایج این مطالعه نشان میساختار اشترال غیررسمی کشور می

درصد از کل اشترال را به خود  28 طور متوسط حدودبه 1382غیررسمی کشور در سال 
های های اقتصادی زمینه فعالیااختصاص داده اسا. بخش کشاورزی بیش از سایر بخش

کنندگان کار با تحصیيت غیررسمی را فراهم آورده اسا. همچنین زنان، روستاییان و عرضه
یپلم و باالتر، شرایط ها و دارندگان مدارک دتر از دیپلم در مقایسه با مردان، شهریپایین

 مساعدتری برای حضور در بخش غیررسمی دارند. 
عوامل موثر بر اشترال غیررسمی »( در مقاله خود تحا عنوان 1393تیغ كکریمی و جهان 

سال با استفاده از طرح  15 -25به وضعیا اشترال غیررسمی زنان جوان « زنان جوان در ایران
گیری از مدل الجیا به عوامل موثر بر اشترال و با بهره 1390هزینه و درآمد خانوار در سال 

 60دهد که نرخ بیکاری در میان زنان جوان غیررسمی پرداختند. نتایج این مطالعه نشان می
درصد  4/48و  8/73درصد بوده که این نرخ در مناطق شهری و روستایی به ترتیف برابر با 

مناطق شهری و  صد بوده که این سهم دردر 2/76اسا. سهم اشترال غیررسمی زنان جوان 
درصد اسا. بین سن، تحصیيت ابتدایی، راهنمایی،  2/84و  69روستایی به ترتیف برابر با 

دبیرستان و احتمال اشترال غیررسمی رابطه معناداری وجود ندارد. بدین مفهوم که زنان جوان 
سانی ناگزیر به نحو تقریبا یک با تحصیيت ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در سنین مختلف به

پذیرش اشترال غیررسمی با مزدهای کمتر از حداقل مزد قانونی اسا. تحصیيت دانشگاهی، 

                                                           
1- Sheikh, R. A., & Gaurav, S. 

2- Multinomial Logit Model 
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وضعیا تاهل و مکان زندگی كشهر یا روستا( تاثیر معناداری بر احتمال اشترال غیررسمی 
د درص 10درصد و شهری بودن  17درصد، متاهل بودن  12دارد. تحصیيت دانشگاهی 

 دهد.احتمال اشترال غیررسمی را کاهش می
(، ساختار اشترال غیررسمی را در مناطق شهری 1397کریمی موغاری و همکاران ك  

درآمد  -گیری هزینههای خام طرح نمونهکردستان با استفاده از مدل رگرسیون الجیا و داده
تایج حاصله از این پژوهش موردبررسی قرار دادند. ن 1393و  1387، 1380های خانوار در سال

در مناطق شهری استان  1393تا  1380های اشترال غیررسمی در فاصله سالکه  دهدنشان می
بیشترین سهم از  اسا. در این بیندرصد رسیده  8/73به  1/67و از یافته افزایشکردستان 

ن مردان ر میااشترال غیررسمی د کهطوریبه ؛اشترال غیررسمی، متعلق به مردان بوده اسا
سهم زنان شاغل از بخش  تجربه کرده اسا. 1393تا  1380درصدی را از سال  4/7رشد 

ا زنان کل جمعی آنکهاز اشترال کل، کمتر از مردان بوده اسا. با  طورکلیبهغیررسمی و 
، برابر و حتی بیشتر از مردان نمونه بوده اسا، اما در هرسه مقطع مورد بررسینمونه در دوره 

اند و تعداد محدود زنان فعال در دار بوده، بیش از نیمی از زنان، غیرفعال و خانهد بررسیمور
اند که دارای مدارک تحصیلی دانشگاهی بوده و در بخش رسمی نمونه، عموما افرادی بوده

معناداری بر احتمال وجود  طوربهو نوع فعالیا  تاهلسواد، سن، وضعیا  اند.شاغل بوده
ین یرخ پان همچنین جنسیا در اشترال غیررسمی معنادار نیسا. اسا. موثریررسمی اشترال غ

انسیل و در جها استفاده از پت تاکنونمشارکا زنان در استان کردستان نشانگر آن اسا که 
 ارایمتریر جنسیا د ،صورت نگرفته اسا. از همین رو موثرینیروی کار زنان استان اقدام 

یابد، اما از زایش سن، احتمال ورود به بخش غیررسمی، کاهش میبا اف اثر معنادار نیسا.
مال حضور پس از بازنشستگی، احت انتظار بر سنیننقطه بازگشا سن( ك بعدیک رده سنی به 

اثر سواد بر اشترال غیررسمی، منفی اسا. به این صورت . شوددر بخش غیررسمی تقویا می
یابد و احتمال اشترال در خش رسمی افزایش میکه با افزایش تحصیيت، احتمال ورود به ب

بین مجردین بیشتر از افراد  احتمال اشترال غیررسمی در یابد.بخش غیررسمی کاهش می
، احتمال 1393و  1387های در سال اما ،نشده تایید 1380در سال  نتیجه. این اسا متاهل

افراد  ل اشترال غیررسمی برایاحتما کمتر اسا. متاهلبرای افراد  غیررسمیاشترال در بخش 
که  رودمی انتظار هرچندشاغل در بخش صنعا نسبا به شاغلین بخش خدمات بیشتر اسا. 

های خدماتی بیش از بخش صنعا باشد، اما این نتیجه نیز با توجه اشترال غیررسمی در فعالیا
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ترال غیررسمی اشزیرا در استان کردستان  ،منطقی اسا به وضعیا بازار کار استان کردستان،
 .ها اساتر از سایر بخشهای ساختمانی و صنعا بسیار گستردهدر فعالیا

 . روش پژوهش3
طور که در مقدمه بدان اشاره شد هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر اشترال همان

بدین منظور  اسا. 1398تا  1392های غیررسمی شاغلین شهری و روستایی در ایران طی سال
ی المللی کار از اشترال غیررسمی مبنی بر عدم برخورداردر ابتدا مطابق با تعریف سازمان بین

های اجتماعی، محرومیا از بیمه های شرلی و قوانین بازار کار، شاخصشاغلین از حمایا
طرح هزینه  هایگیری از ریزدادهميک شناسایی شاغلین غیررسمی قرار گرفا. سپس با بهره

 15انوارهای شهری و روستایی در بازه زمانی مورد بررسی، نوع اشترال شاغلین و درآمد خ
ساله در مناطق شهری و روستایی مشخص و شاغلین غیررسمی از رسمی تفکیک شدند.  64تا 

شده به تفکیک انواع بیمه و در طرح هزینه و درآمد خانوارها اطيعات مربوط به افراد بیمه
مستخدم، کارفرما و دولا ارائه شده اسا. در این پژوهش شده توسط حق بیمه پرداخا

های غیردرمانی در دو قالف تامین اجتماعی و خدمات درمانی برای تمامی هایی نظیر بیمهبیمه
های اجتماعی مدنظر قرار داده عنوان ميک برخورداری از بیمهشاغلین موجود در نمونه به

های اجتماعی هش حاضر، شاغلینی که از بیمهشده در پژومعرفی  شود. براساس شاخصمی
های اجتماعی در ادامه، هر یک از ویژگی شوند.اند، شاغل غیررسمی قلمداد میمحروم

گیری هزینه و درآمد های طرح نمونهپردازش بر ریزداده وسیلهشاغلین شهری و روستایی به
. جها شناسایی میزان خانوارهای شهری و روستایی در بازه زمانی یادشده استخراج شد

تاثیرگذاری هر یک از این عوامل بر اشترال غیررسمی الزم اسا تا رابطه تبعی میان اشترال 
پژوهش كاشترال غیررسمی(  غیررسمی و متریرهای تاثیرگذار بر آن فرموله شود. متریر وابسته

رسمی  لمتریر کیفیِ دو حالته اسا که کد یک برای شاغل غیررسمی و کد صفر برای شاغ
رو، از نوع متریر وابسته محدود اسا و حاصل رگرسیون یک عدد اسا شود. ازاینلحاظ می

 1توان از الگوهای انتخاب دوتایی كالجیا یا پروبیا(گیرد و میکه حالا احتمال به خود می
آن احتمال  وسیلهشود که بهاستفاده کرد. بر همین اساس از یک مدل احتمال استفاده می

 ها نظیر جنسیا، سن، میزانهای اجتماعی آنشاغلین در مشاغل غیررسمی را به ویژگی ورود

                                                           
1- Logit & Probit 
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ه های تابلویی معموال مقاطع انفرادی با دورکند. در دادهتحصیيت و وضعیا تاهل مرتبط می
زمانی همراه اسا. ساختار خطا بدین شکل اسا که اثرات تصادفی برای هر فرد یا مقطع 

کشور نقش مقاطع و شاغلین در هر استان نقش  استان 31ش حاضر، وجود دارد. در پژوه
 ((:1داریم كرابطه ك cدر خوشه  hسری زمانی را دارد. به این ترتیف برای شاغل 

ych (1ك
∗ =  μc + Xch

′ β +  εch              c = 1,2, … , C; 

h = 1,2, . . , H       

ych (، 1در رابطه ك
بردار پارامترها  βبرداری از عوامل موثر،  X، 1هانیپن متریر مشاهده شده ∗

تعداد افراد  Hاثرات ثابا یا تصادفی هر خوشه و  دهندهنشان μcجزء خطاسا. جزء   εchو 
( 1اُم اسا. با توجه به متریرهای موردبررسی در پژوهش حاضر، رابطه ك cشاغل در خوشه 

 شود.( بازنویسی می2صورت رابطه كبه

ych (2ك
∗ =  μc + β1Gch + β2 Agech + β3Age2

ch
 + β4Educh

+ β5 Mch + εch 

ych( 2( و ك1در روابط ك 
عنوان متریر وابسته كاشترال غیررسمی( اسا که به سبف ، به ∗

 شود.( تعریف می3صورت رابطه كکیفی بودن به

P(ych (3ك = 1) = P(ych
∗ > 0) = F(μc + xch

′ β)     

 xchاُم اسا. با توجه به این الگو  cاُم در خوشه  hویژگی شاغل  xch(، 3در رابطه ك 
؛ به Ravalion, 1996مشاهده شود ك xهای و بردار ویزگی yشود مگر آنکه مشاهده نمی

 (. 1399نقل از زروکی و همکاران، 
های اجتماعی شاغلین به این صورت اسا ( شامل ویژگی2متریرهای توضیحی در رابطه ك 
 که:

- G را با کد  که مرد بودننحویدهنده جنسیا شاغلین و متریر کیفی دوحالته اسا بهنشان
 دهد.یک و زن بودن را با کد صفر نمایش می

                                                           
1- Observed Latent Variable 
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- Age دهنده سن شاغلین اسا که متریری کمی اسا.نشان 
- Age2  شاغلین اسا. متریری کمی بوده و بیانگر مجذور سن 
- Edu که نحویدهنده میزان تحصیيت شاغلین بوده یک متریر کیفی ترتیبی اسا؛ بهنشان

سواد، کد دو برای شاغلین دارای تحصیيت ابتدایی، کد سه برای کد یک برای شاغلین بی
شاغلین با تحصیيت متوسطه، کد چهار برای شاغلین با تحصیيت دیپلم، کد پنج برای 

ا تحصیيت کاردانی و کارشناسی و کد شش برای شاغلین با تحصیيت کارشناسی شاغلین ب
 ارشد و باالتر اختصاص یافته اسا.

- M دهنده وضعیا تاهل افراد شاغل بوده و متریر کیفی دوحالته اسا. بدین توضیچ نشان
 که برای شاغلین متاهل کد یک و شاغلین مجرد کد صفر لحاظ شده اسا. 

رود مرد بودن، سن و سطچ شده در بخش قبل، انتظار می دالل نظری اشارهمطابق با است 
تحصیيت باالتر و همچنین متاهل بودن افراد شاغل سبف کاهش احتمال حضور آنان در 

رود مجذور سن افراد شاغل سبف افزایش مشاغل غیررسمی شود. عيوه بر این، انتظار می
(. توضیچ دیگر آنکه رابطه Ulyssea, 2020ك احتمال حضور آنان در مشاغل غیررسمی شود

برآورد و  1398و  1392های صورت جداگانه برای مناطق شهری و روستایی در سال( به2ك
ych(، 3طبق رابطه كنتایج مقایسه خواهد شد.  = معادل با اشترال افراد در بخش غیررسمی  1

ر مشاغل غیررسمی فعالیا ( احتمال اینکه یک شاغل د4اسا. رابطه كدر نظر گرفته شده
 دهد:داشته باشد را نشان می

P(ych (4ك = 1) = P(ych
∗ > 0) = F(μc + Xch

′ β) 

، 1های متعارف انتخاب گسستهتابع تجمعی جزء خطا اسا؛ مانند مدل F(0)(، 4در رابطه ك
جستیکی ل های تابلویی و اگر توزیعاگر جزء خطا توزیع نرمال داشته باشد از مدل پروبیا داده

 شود. های تابلویی استفاده میداشته باشد از مدل الجیا داده
های تابلویی دو نوع تصریچ اثرات ثابا و اثرات تصادفی کاربرد دارد. در تصریچ در داده 

شود، اما این تصریچ نامناسف اسا؛ نخسا به برآورد می βو   μcاثرات ثابا، پارامترهای 
رواقع ساز اسا. دهای غیرخطی ازلحاظ آماری مشکلثابا در مدلدلیل اینکه تصریچ اثرات 

که تعداد افراد ها افزایش خواهد یافا درحالیμcشود، تعداد ها زیاد میوقتی تعداد خوشه

                                                           
1- Discrete Choice Models 
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مجزا نیسا  βو   μcشود. دوم به دلیل اینکه برآورد پارامترهای ام کم میcشاغل در خوشه 
منجر شود.  βتواند به برآوردی ناهمگرا از می μcوردهای و درنتیجه مشکل ناهمگرایی برآ

هایی های غیرخطی کاستیهمچنین باید گفا در سطچ عملی، تصریچ اثرات ثابا در مدل
توان به مشخص نبودن اثر متریرهای ثابا در خوشه كماه بررسی، منطقه و ...( و دارد که می

اشاره کرد. با توجه به دالیل گفته  βرهای امکان از دسا رفتن اطيعات در برآورد پارامت
ηchباید متریر تصادفی در نظر گرفته شود؛ بنابراین، جزء خطا برای  μcشده  =  μc + εch 

متریری تصادفی بوده و استقيل متریرهای  μcشود این شکل خاص خواهد بود. فرض می
( اسا 5صورت رابطه كمال به، دارای توزیع نرεchاز اجزای پسماند  Xتوضیحی 

 (.Ghazouani & Goaied, 2001ك

,μc~N(0 (5ك σh
2) 

 ((:6بر همین اساس، احتمال اینکه یک فرد شاغل غیررسمی باشد برابر اسا با كرابطه ك

 (6ك
P = (ych =

1

μc
) = Φ (

Xch
′ β

σε
+

μc

σμ
 (

ρ

1 − ρ
)1/2) 

ضریف همبستگی جميت  ρابع توزیع تجمعی نرمال استاندارد اسا. ت Φ (0)(، 6در رابطه ك

ρکه اگر نحویپسماند دو شاغل از یک خوشه اسا؛ به < ρباشد؛ آنگاه  1 =
σμ

2

σμ
2 +σε

بوده  2
ρو اگر  = ساده  ها یا یک پروبیاباشد؛ آنگاه عدم وجود اثر تصریچ انفرادی برای خوشه 0

های انتخاب گسسته كالجیا و پروبیا( به دلیل غیرخطی بودن، وجود خواهد داشا. در مدل
درستنمایی  ها تابعروش برآورد با استفاده از تابع درستنمایی اسا. با فرض استقيل خوشه

 ( اسا.7صورت رابطه كبرای کل نمونه به

 (7ك
L = ∏ ∫ ∏ ϕ ((

Xch
′ β

σε
+

μc

σμ
(

ρ

1 − ρ
)

1
2⁄

) (2ych

Hc

h=1

+∞

−∞

C

c=1

− 1)) ϕ (
μc

σμ
) d (

μc

σμ
) 
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طورکلی تابع توزیع چگالی نرمال استاندارد اسا. تخمین این تابع به ϕ(0)(، 7در رابطه ك
یک  β( مدلی را ارائه دادند که در آن 1982ك 1مشکل اسا. به همین دلیل بالتر و موفیا

که براساس آن تابع نحویاسا؛ به βفرآیند کارا و همگرا برای تخمین پارامترهای 
 (.Ghazouani & Goaied, 2001شود ك( تقریف زده می8صورت رابطه كدرستنمایی به

 (8ك
𝐿 ≈  ∏

1

√𝜋

𝐶

𝑐=1

(∑ 𝜔𝑗 ∏ 𝜙 ((
𝑋𝑐ℎ

′ 𝛽

𝜎𝜀

𝐻𝑐

ℎ=1

𝐽

𝑗=1

+
𝜇𝑐

𝑗

𝜎𝜇
𝑗

(
𝜌

2(1 − 𝜌)
)

1
2⁄

) (2𝑦𝑐ℎ − 1))) 

ρتصادفی ك اثرات با تصریچ مقایسه میان دو نوع درستنمایی نسبا زمونآ  < ( و 1
ρكساده  حالا =  اسا. (9رابطه ك صورتبه آزمون این آماره دهد کهرا نشان می (0

= LR (9ك  2( log LNC –  log LC ) ~χ(1)
2  

 دهندهنشانLC و  یتصادف اثرات مدل درستنمایی نسبا دهندهنشان  LNC(،9در رابطه ك 

به مفهوم  H0رد فرضیه  پروبیا( اسا. یا الجیا ساده مدل(مقید  مدل نسبا درستنمایی
شده اسا؛  ارائه والد آماره توسط دیگر آزمونپذیرش مدل اثرات تصادفی اسا. 

 آماره اسا. با صفر مبدابرابر از عرض جزبه پارامترها تمام H0 فرضیه  که تحانحویبه

 اسا. (10رابطه ك شکل به آزمون این

W (10ك = β′̂ (V̂(β̂))
−1

β̂ →  χ(k−1)
2  

اسا. رد فرضیه  β̂ماتریس واریانس کواریانس بردار برآوردی  V̂(β̂) (،10در رابطه ك 
H0 داری کل رگرسیون اسا كبه مفهوم معناGhazouani & Goaied, 2001 ارتباط .)

P(Yiخاص و پیامد احتمالی انتخاب گزینه موردنظر یا بین یک متریر توضیحی  = به  (1
صورت ترییر جزئی در احتمال انتخاب ارزش یک به ازای ترییر در کمک اثر نهایی که به

دیگر، اثر نهایی همان  عبارتشود، تفسیر خواهد شد. به متریر توضیحی موردنظر تعریف می
                                                           
1- Bulter, J.S. & Moffit, R. 
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ر ز متریرهای توضیحی در یک نقطه معین اسا. اثمشتق تابع برآورد شده نسبا به هرکدام ا
yiبر احتمال رخ دادن گزینه  xkنهایی متریر توضیحی پیوسته  = شرط ثبات سایر به 1

 (:1386آید كنجفی و شوشتریان، ( به دسا می11متریرها، از رابطه ك

P1∂ (11ك

∂xik
=  ɸ(x´β)βk 

 ها. توصیف داده4
 ررسمي در کل کشور. اشتغال غی4-1

گیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و های طرح نمونهپردازش بر ریزداده وسیلهبه
بیمه اجتماعی، نوع اشترال  گیری از شاخصو با بهره 1398تا  1392های  روستایی در سال

ساله موجود در این طرح به لحاظ رسمی یا غیررسمی مشخص و در جدول  64تا  15شاغلین 
 ( گزارش شده اسا. 1ك

  1398 -1392هاي اشتغال و اشتغال غیررسمي در مناطق شهري و روستايي طي سال.  1جدول 

 سال مناطق
 شاغلین رسمی

 )نفر(

 شاغلین غیررسمی
 )نفر(

 کل شاغلین
 )نفر(

 سهم اشتغال غیررسمی
 از اشتغال کل  )درصد(

 شهری

1392 9495 7776 17271 45 

1393 9454 7607 17061 6/44 

1394 9263 7557 16820 9/44 

1395 9013 7465 16478 3/45 

1396 9014 7620 16634 8/45 

1397 9977 8165 18142 45 

1398 9456 7746 17202 45 

 روستایی

1392 4692 15886 20578 2/77 

1393 4791 15146 19937 76 

1394 4857 14284 19141 6/74 

1395 4593 14132 18725 5/75 

1396 4769 13803 18572 3/74 

1397 4892 13056 17948 7/72 

1398 4916 12727 17643 1/72 

 های پژوهشماخذ: یافته



 113 |همکاران زروکی و 

 

های (، سهم اشترال غیررسمی از کل اشترال در مناطق شهری طی سال1مطابق جدول ك 
زمانی مورد  درصد باقی مانده اسا. همچنین در بازه 45، کماکان در سطچ 1398تا  1392

کار درصد از شاغلین شهری در بخش غیررسمی مشرول به 1/45طور متوسط بررسی به
های مورد مطالعه سهم اشترال غیررسمی از کل اشترال در مناطق روستایی اند. در سالبوده

درصد کاهش یافته  1/5، 1398تا  1392( روندی نزولی داشته و از سال 1395است نای سال كبه
درصد از شاغلین  6/74طور متوسط وه بر این، در بازه زمانی مورد بررسی بهاسا. عي

توان اظهار داشا میزان اند. در مجموع میروستایی در زمره شاغلین غیررسمی قرار گرفته
های موردبررسی بیش از مناطق شهری اشترال غیررسمی در مناطق روستایی در تمامی سال

 اسا.

 هااستان. اشتغال غیررسمي در 4-2
های اجتماعی، اقتصادی و جررافیایی در نقاط مختلف کشور، ماهیا اشترال با توجه به تفاوت

ها اسا؛ بنابراین، با های خاص آن، متفاوت از سایر استاندر هر استان براساس ویژگی
های محرومیا از بیمه های طرح هزینه و درآمد خانوارها بر مبنای شاخصپردازش ریزداده

اعی، سهم اشترال غیررسمی از کل اشترال در مناطق شهری و روستایی به تفکیک اجتم
محاسبه و  1398تا  1392طور متوسط طی بازه زمانی ساله به 64تا  15ها برای شاغلین استان

 ( گزارش شده اسا.2در جدول ك
 های موردبررسی باالترین سهم از شاغلین غیررسمی شهری در( در سال2مطابق جدول ك 

، 8/65های آذربایجان غربی، کردستان و سیستان و بلوچستان به ترتیف با ارقام متوسط استان
ها واقع شدن در نقاط مرزی و محروم اند. ویژگی این استاندرصد جای گرفته 4/60و  8/63

های مرزی به دلیل قاچاق کاال و دادوستد با کشورهای همسایه بیش از کشور اسا. استان
یزد از  وکار هستند. همچنین نقاط شهری استانها مستعد غیررسمی شدن کسفسایر استان

 9/26ترین میزان شاغل غیررسمی را با رقم متوسطی معادل با استان کشور، پایین 31میان 
های اصفهان و آذربایجان شرقی از این منظر در درصد به خود اختصاص داده اسا. استان

استان بیش  15یزان اشترال غیررسمی در مناطق شهری در گیرند. مهای بعدی جای میرتبه
های از متوسط کشوری اسا. سهم اشترال غیررسمی از کل اشترال در مناطق روستایی استان

درصد  8/88و  7/91، 5/92آذربایجان غربی، کردستان و خراسان شمالی به ترتیف معادل 
ق های کشور اسا. همچنین در مناطاسا که باالترین میزان اشترال غیررسمی در میان استان
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درصد  44ترین میزان از شاغلین غیررسمی با رقم متوسطی معادل با روستایی استان یزد پایین
استان بیش از متوسط  18اند. میزان اشترال غیررسمی در مناطق روستایی در جای گرفته

ایی در نقاط روستها طور کلی، میزان اشترال غیررسمی در تمامی استانکشوری اسا. به 
 كمشابه با وضعیا کشوری( بیش از نقاط شهری  اسا.

 ها طيمتوسط سهم اشتغال غیررسمي در مناطق شهري و روستايي به تفکیک استان. 2جدول 
 )درصد( 1398 -1392هاي سال

 استان

 اشتغال غیررسمی
 استان در مناطق

 اشتغال غیررسمی
 در مناطق

 روستایی شهری روستایی شهری

 4/78 8/43 فارس 2/76 5/32 آذربایجان شرقی

 2/65 6/38 قزوین 5/92 8/65 آذربایجان غربی

 7/76 7/45 قم 7/80 2/45 اردبیل

 7/91 8/63 کردستان 5/51 4/31 اصفهان

 5/74 9/44 کرمان 2/54 7/39 البرز

 6/87 1/55 کرمانشاه 3/85 3/48 ایالم

 8/80 2/56 کهگیلویه و بویراحمد 9/47 7/39 بوشهر

 5/76 1/49 گلستان 3/67 5/46 تهران

 4/72 6/47 گیالن 3/65 8/35 چهارمحال و بختیاری

 5/87 5/48 لرستان 9/76 5/41 خراسان جنوبی

 4/53 4/35 مازندران 7/84 6/51 خراسان رضوی

 8/73 4/39 مرکزی 8/88 2/55 خراسان شمالی

 3/76 2/47 هرمزگان 5/69 1/44 خوزستان

 8/80 7/43 همدان 80 3/38 زنجان

 44 9/26 یزد 5/56 8/33 سمنان

 6/74 1/45 متوسط کل کشور 7/85 4/60 سیستان و بلوچستان

 های پژوهشماخذ: یافته

 . توزيع اشتغال غیررسمي برحسب جنس4-3
های جنسیتی و متفاوت بودن انگیزه اشترال در میان مردان و زنان، میزان با توجه به تفاوت

های طرح هزینه و درآمد ها به مشاغل رسمی و غیررسمی متفاوت اسا. در ریزدادهورود آن
 گیریساله گنجانده شده اسا. با بهره 64تا  15خانوارها، آمار مربوط به اشترال مردان و زنان 
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از شاخص بیمه اجتماعی، سهم اشترال غیررسمی از کل اشترال در میان مردان و زنان شهری 
 ( گزارش شده اسا.3محاسبه و در جدول ك 1398تا  1392های لو روستایی در سا

 درصد()توزيع اشتغال غیررسمي در مناطق شهري و روستايي بر حسب جنسیت شاغلین . 3جدول 

 مناطق جنسیت
 هایدرصد اشتغال غیررسمی در سال

1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 

 مردان
 46 5/46 2/47 8/46 1/46 1/46 7/46 شهری

 71 72 4/73 5/74 5/73 5/74 9/75 روستایی

 زنان
 4/38 1/35 7/36 3/35 6/36 1/33 3/32 شهری

 5/78 2/77 2/79 8/80 6/80 8/82 4/83 روستایی

 های پژوهشماخذ: یافته

( در نقاط شهری میزان اشترال غیررسمی در میان مردان در بازه زمانی 3مطابق با جدول ك 
درصد در سال  46به  1392درصد در سال  7/46نزولی را طی کرده و از  مورد بررسی روند

کاهش یافته اسا. این روند در میان زنان شهری افزایشی بوده اسا؛ بدین ترتیف که  1398
درصد در سال  4/38به  1392درصد در سال  3/32سهم اشترال غیررسمی در زنان شهری از 

ز اشترال کل در میان مردان و زنان روستایی رسیده اسا. سهم اشترال غیررسمی ا 1398
دهد در روندی نزولی را طی کرده اسا. توزیع اشترال غیررسمی بر حسف جنسیا نشان می

مناطق شهری میزان اشترال غیررسمی در مردان بیش از زنان اسا، اما در مناطق روستایی 
 میزان اشترال غیررسمی در زنان همواره بیش از مردان اسا.

 توزيع اشتغال غیررسمي برحسب سن. 4-4
بیمه  گیری از شاخصسهم اشترال غیررسمی برحسف سن شاغلین شهری و روستایی با بهره

 1398تا  1392های های طرح هزینه و درآمد خانوارها در سالاجتماعی و پردازش ریزداده
های ق با یافته( گزارش شده اسا. مطاب4ساله و باالتر محاسبه و در جدول ك 10برای شاغلین 

( میزان اشترال غیررسمی نسبا به سن شاغلین شهری و روستایی وضعیا غیرخطی 4جدول ك
خصوص شکل( دارد؛ بدین نحو که اشترال غیررسمی در افرادی که در سنین پایین كبه Uك

خصوص افرادی که شوند. همچنین افراد مسن كبهپیش از سن قانونی کار( وارد بازار کار می
 میزان اشترال شوند( بیش از افراد میانسال اسا.بازنشستگی به شرل دیگری مشرول میپس از 

و باالتر رو به  55سال در حال کاهش و از سنین  54تا  10غیررسمی در شاغلین شهری 



 1400زمستان  | 89شماره  | 26سال  |هاي اقتصادي ايران پژوهش | 116

 

سال در حال کاهش و از  44تا  10افزایش اسا. همچنین این میزان در شاغلین روستایی 
توان اظهار داشا میزان اشترال زایش اسا. درمجموع میو باالتر در حال اف 45سنین 

 ساله و باالتر بیش از مناطق شهری اسا. 15غیررسمی در مناطق روستایی برای شاغلین 

 )درصد(توزيع اشتغال غیررسمي در مناطق شهري و روستايي بر حسب سن شاغلین . 4جدول 

 سال مناطق
 درصد اشتغال غیررسمی در سنین

 و بیشتر 65 55-64 45-54 35-44 25-34 15-24 14 -10

 شهری

1392 75 1/64 9/46 6/36 40 1/56 6/77 

1393 80 5/62 1/47 8/36 38 5/56 6/78 

1394 7/91 7/62 9/48 5/37 37 6/55 8/79 

1395 8/81 3/64 5/49 4/39 9/36 1/53 8/79 

1396 3/83 7/61 4/50 1/40 9/37 1/54 1/82 

1397 4/86 62 9/49 4/39 9/36 1/52 9/80 

1398 8/95 8/61 7/49 9/39 8/36 6/53 2/80 

 روستایی

1392 7/86 9/83 6/74 1/72 9/76 8/85 9/93 

1393 3/94 8/82 8/73 71 1/75 5/84 9/93 

1394 85 9/81 4/72 70 9/73 4/82 5/92 

1395 6/96 4/82 3/73 8/70 9/73 8/84 7/92 

1396 3/83 5/80 8/72 5/69 3/73 1/83 3/92 

1397 5/85 1/79 8/72 4/67 1/71 1/81 5/92 

1398 4/90 5/78 5/72 4/67 8/69 9/79 1/94 

 های پژوهشماخذ: یافته

 . توزيع اشتغال غیررسمي بر حسب تحصیالت4-5
افتن های متفاوتی را جها یبا توجه به این موضوع که تفاوت در سطچ تحصیيت، فرصا

های تحصیلی مختلف، میزان رود در ردهدهد، انتظار میروی افراد قرار می شرل در پیش
اشترال غیررسمی نیز متفاوت باشد. اطيعات مربوط به تحصیيت هر یک از شاغلین شهری 

های های خام طرح هزینه و درآمد خانوارها در سالساله با پردازش داده 64تا  15و روستایی 
گیری از شاخص بیمه اجتماعی، سهم اشترال غیررسمی با ا بهرهاستخراج و ب 1398تا  1392

 ( گزارش شده اسا. 5مراتف تحصیلی شاغلین محاسبه و در جدول كتوجه به

 



 117 |همکاران زروکی و 

 

توزيع اشتغال غیررسمي در مناطق شهري و روستايي بر حسب تحصیالت شاغلین . 5جدول 
 )درصد(

 سال مناطق
 های تحصیلیمیزان اشتغال غیررسمی در دوره

 ارشد و باالتر کاردانی و کارشناسی دیپلم متوسطه ابتدایی سوادبی

 شهری

1392 3/72 61 7/52 9/40 6/21 1/19 

1393 2/70 8/58 6/51 3/40 9/23 8/18 

1394 5/70 6/58 1/53 8/41 3/24 7/20 

1395 9/68 1/59 9/53 7/42 5/25 7/20 

1396 6/71 3/59 4/54 3/44 7/26 19 

1397 2/74 3/59 1/55 1/44 26 5/20 

1398 3/73 7/58 54 1/44 8/27 1/20 

روستای
 ی

1392 5/91 8/82 7/74 8/60 2/40 4/27 

1393 8/89 6/80 1/73 6/61 7/42 7/26 

1394 4/89 2/80 2/72 5/59 5/42 4/21 

1395 1/90 8/80 6/72 2/62 7/45 3/33 

1396 4/89 7/79 8/71 7/62 9/44 5/34 

1397 6/89 4/80 4/72 8/59 5/44 9/26 

1398 7/88 6/79 2/73 7/58 7/42 2/33 

 های پژوهشماخذ: یافته

های موردبررسی میزان اشترال غیررسمی در میان شاغلین ( در سال5مطابق با جدول ك 
ایش در که با افزنحویسواد بیش از شاغلین تحصیل کرده اسا؛ بهشهری و روستایی بی

رین ها کاسته شده اسا. همچنین کمتيت شاغلین از میزان اشترال غیررسمی آنسطچ تحصی
سهم از اشترال غیررسمی مربوط به شاغلینی اسا که تحصیيت دانشگاهی در مقطع 
تحصیيت تکمیلی دارند. عيوه بر این، بیشترین شدت کاهش در اشترال غیررسمی بر اثر 

انی و کارشناسی روی داده اسا. درمجموع گذر از دوره تحصیلی دیپلم به دوره کارد
های تحصیلی، میزان اشترال توان اظهار داشا طی بازه زمانی مورد بررسی در تمامی ردهمی

 غیررسمی در میان شاغلین روستایی بیش از شاغلین شهری اسا. 

 . توزيع اشتغال غیررسمي برحسب وضعیت تاهل4-6
های خام طرح هزینه و درآمد خانوارها در داده اطيعات مربوط به وضعیا تاهل افراد شاغل

گیری از و بهره 1398تا  1392های های خام سالوسیله پردازش دادهگنجانده شده اسا. به
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اجتماعی، میزان اشترال غیررسمی در مناطق شهری و روستایی برحسف وضعیا  بیمه شاخص
 شده اسا.  ( گزارش6ساله محاسبه و در جدول ك 64تا  15تاهل شاغلین 

توزيع اشتغال غیررسمي در مناطق شهري و روستايي بر حسب وضعیت تاهل شاغلین . 6جدول 
 )درصد(

 سال

 میزان اشتغال غیررسمی

 در متاهلین

 میزان اشتغال غیررسمی

 در غیر متاهلین

 روستایی شهری روستایی شهری

1392 5/42 9/75 4/55 9/81 

1393 8/41 6/74 1/55 8/80 

1394 8/41 4/73 9/55 7/78 

1395 2/42 9/73 2/56 7/80 

1396 43 1/73 6/55 5/78 

1397 4/42 3/71 7/54 9/77 

1398 8/41 5/70 56 7/77 

 های پژوهشماخذ: یافته

( در مناطق شهری و روستایی میزان اشترال غیررسمی در میان شاغلین 6مطابق با جدول ك 
های موردبررسی سهم طورکلی در سالاسا. به غیر متاهل همواره بیش از شاغلین متاهل

اشترال غیررسمی از اشترال کل در میان شاغلین متاهل شهری روند کاهشی و در میان شاغلین 
غیر متاهل شهری روند افزایشی را طی کرده اسا. این روند برای شاغلین متاهل و غیرمتاهل 

 در مناطق روستایی کاهشی اسا.

 ها. برآورد الگو و يافته5
 . برآورد الگوي پژوهش در مناطق شهري5-1

( نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش در مناطق شهری را با در نظر گرفتن 7جدول ك
 1398شاغل در سال  17202و  1392ساله در سال  64تا  15شاغل  17271ای شامل نمونه

ل رگرسیون تایید و دهد. در هر دو برآورد، مطابق آماره آزمون والد، معناداری کنشان می
فته های تابلویی پذیربراساس آماره آزمون نسبا درستنمایی، استفاده از مدل الجیا داده

 شود. می
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درصد  90( ضرایف برآوردی تمامی متریرها در سطچ اطمینان 7مطابق نتایج جدول ك 
م یمعنادار اسا. جنسیا افراد شاغل بر احتمال حضور آنان در بخش غیررسمی تاثیر مستق

(، شیخ 2018(، برسویچ و نیکولین ك2013لهمان و زایچوا كدارد که این یافته با نتایج پژوهش 
 راستا اسا.(،  هم2020و گایراو ك

دهد که احتمال فعالیا شاغلین مرد در بخش غیررسمی نشان می 1392اثر نهایی در سال  
 2/2، معادل 1398در سال درصد بیشتر اسا. این میزان  1/9نسبا به شاغلین زن به میزان 

درصد اسا. سن و مجذور سن شاغلین به ترتیف اثر منفی و م با بر احتمال حضور شاغلین 
شکل میان سن افراد شاغل و احتمال حضور  Uدهنده رابطه در بخش غیررسمی دارد که نشان

شکل میان  Uباشد. نتیجه حاصله این پژوهش در مورد رابطه آنان در بخش غیررسمی می
و  های بسیمهای پژوهشسن افراد شاغل و احتمال حضور آنان در بخش غیررسمی با یافته

راستا ( هم1397(، کریمی موغاری و همکاران ك2017افینگر ك -(، پیفاو2015همکاران ك
 اسا. 

سطچ تحصیيت شاغلین اثر معکوس بر احتمال حضور شاغلین در بخش غیررسمی دارد.  
، افزایش در سطچ تحصیيت، سبف کاهش در احتمال ورود 1392طبق اثر نهایی در سال 

 13معادل  1398شود. این میزان در سال درصد می 15شاغلین در بخش غیررسمی به میزان 
درصد اسا. نتیجه این پژوهش درباره اثرگذاری غیرمستقیم سطچ تحصیيت بر احتمال 

(، لهمان و زایچوا 1384كهای رنانی ورود شاغلین در بخش غیررسمی با نتایج پژوهش
(، 2017افینگر ك -(، پیفاو2015(، مکیگ و پاونیک ك2015(، بسیم و همکاران ك2013ك

( و موسارو و همکاران 1397(، کریمی موغاری و همکاران ك2018برسویچ و نیکولین ك
راستا اسا. همچنین تاهل با اثری معکوس بر احتمال حضور شاغلین در بخش ( هم2019ك

( و کریمی موغاری 1393های کریمی و جهان تیغ كهمراه اسا که با نتایج پژوهشغیررسمی 
، شاغلین متاهل نسبا به 1392راستا اسا. مطابق با اثر نهایی در سال ( هم1397و همکاران ك

تری جها فعالیا در بخش غیررسمی درصد از احتمال پایین 11شاغلین غیر متاهل به میزان 
 درصد اسا. 14، 1398ن در سال روبرو هستند. این میزا
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 . نتايج برآورد الگوي پژوهش در مناطق شهري با روش اثرات تصادفي7جدول 

 متغیرها
 1398سال  1392سال 

 اثر نهایی احتمال ضریب اثر نهایی احتمال ضریب

 022/0 078/0 091/0 091/0 000/0 38/0 * جنسیت

 -031/0 000/0 -13/0 -037/0 000/0 -15/0 سن

 00031/0 000/0 0013/0 00038/0 000/0 0015/0 مجذور سن

 -13/0 000/0 -52/0 -15/0 000/0 -60/0 تحصیالت

 -14/0 000/0 -54/0 -11/0 000/0 -46/0 * تاهل

Log likelihood 47/10366- 2/10591- 

LR Statistic 86/447 65/401 

W Statistic 26/2139 93/1783 

Number of obs 17271 17202 

 های پژوهشاسا. ماخذ: یافته 1به  0صورت ترییر از * اثر نهایی برای متریرهای مجازی، به

 . برآورد الگوي پژوهش در مناطق روستايي5-2

( نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش را در مناطق روستایی با در نظر گرفتن 8جدول ك
 1398شاغل در سال  17643و  1392ساله در سال  64تا  15شاغل  20578ای شامل نمونه

دهد. در هر دو برآورد، طبق آماره آزمون والد، معناداری کل رگرسیون تایید و نشان می
فته های تابلویی پذیربراساس آماره آزمون نسبا درستنمایی، استفاده از مدل الجیا داده

سطچ اطمینان  دهد که تمامی ضرایف برآوردی در( نشان می8شود. نتایج براساس جدول كمی
درصد معنادار اسا. مطابق با انتظار، جنسیا شاغلین روستایی بر احتمال حضور آنان در  90

دهد که نشان می 1392بخش غیررسمی تاثیر معکوس دارد. اثر نهایی این عامل در سال 
درصد  5/1احتمال فعالیا شاغلین مرد در بخش غیررسمی نسبا به شاغلین زن، به میزان 

درصد اسا که این یافته با نتایج  2/2، معادل 1398. این میزان در سال کمتر اسا
( 2015( و  مکیگ و پاونیک ك2009(، کوئواس و همکاران ك1384های رنانی كپژوهش

 باشد. راستا میهم
سن و مجذور سن شاغلین روستایی به ترتیف اثر منفی و م با بر احتمال حضور آنان در  

شکل میان سن افراد شاغل و احتمال حضور  Uدهنده رابطه انبخش غیررسمی دارد و نش
اسا. نتیجه حاصله این پژوهش در مورد  1398و  1392های آنان در بخش غیررسمی در سال
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های شکل میان سن افراد شاغل و احتمال حضور آنان در بخش غیررسمی با یافته Uرابطه 
(، کریمی موغاری و همکاران 2017ك افینگر -(، پیفاو2015و همکاران ك های بسیمپژوهش

راستا اسا. سطچ تحصیيت شاغلین روستایی اثر معکوس بر احتمال حضور آنان ( هم1397ك
، افزایش در سطچ تحصیيت، سبف 1392در بخش غیررسمی دارد. طبق اثر نهایی در سال 

اثر شود. این درصد می 11کاهش در احتمال ورود شاغلین در بخش غیررسمی به میزان 
درصد اسا. نتیجه این پژوهش درباره اثرگذاری غیرمستقیم سطچ  12، 1398نهایی در سال 

(، 1384های رنانی كتحصیيت بر احتمال ورود شاغلین در بخش غیررسمی با نتایج پژوهش
افینگر  -(، پیفاو2015(، مکیگ و پاونیک ك2015(، بسیم و همکاران ك2013لهمان و زایچوا ك

( و موسارو و 1397(، کریمی موغاری و همکاران ك2018و نیکولین ك (، برسویچ2017ك
راستا اسا. همچنین وضعیا تاهل شاغلین روستایی اثر معکوس بر ( هم2019همکاران ك

، 1392احتمال حضور آنان در بخش غیررسمی دارد. بدین نحو که مطابق با اثر نهایی در سال 
تری جها درصد از احتمال پایین 7/5ه میزان شاغلین متاهل نسبا به شاغلین غیر متاهل ب

درصد اسا.  5/9معادل  1398رو هستند. این میزان در سال فعالیا در بخش غیررسمی روبه
( و کریمی موغاری و همکاران 1393های کریمی و جهان تیغ كاین یافته با نتایج پژوهش

 راستا اسا.( هم1397ك

 ناطق روستايي با روش اثرات تصادفي. نتايج برآورد الگوي پژوهش در م8جدول 

 متغیرها
 1398سال  1392سال 

 اثر نهایی احتمال ضریب اثر نهایی احتمال ضریب

 -022/0 032/0 -12/0 -015/0 068/0 -1/0 * جنسیت

 -017/0 000/0 -093/0 -021/0 000/0 -14/0 سن

 00016/0 000/0 00089/0 00022/0 000/0 0015/0 مجذور سن

 -12/0 000/0 -67/0 -11/0 000/0 -75/0 تحصیالت

 -095/0 000/0 -55/0 -057/0 000/0 -40/0 * تاهل

Log likelihood 65/9254- 94/8908- 

LR Statistic 55/1065 51/1035 

W Statistic 99/1823 56/1550 

Number of obs 20578 17643 

 اسا.  1ه ب 0صورت ترییر از * اثر نهایی برای متریرهای مجازی، به
 های پژوهشماخذ: یافته
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 . مقايسه ضرايب برآوردي در مناطق شهري و روستايي5-3
این قسما در پی پاسخگویی به این سوال اسا که آیا اساسا تفاوت معناداری در ضرایف 

دیگر، عبارت برآوردی متریرهای مشابه در مناطق شهری با روستایی وجود دارد یا خیر؟ به
ذیری احتمال حضور شاغلین در مشاغل غیررسمی از متریری معین در مناطق آیا اندازه اثرپ

شهری از نظر آماری متفاوت از مناطق روستایی اسا یا خیر؟ مبنای مقایسه برآورد الگوی 
در مناطق شهری و روستایی اسا. برای این منظور از آزمون تفاضل  1398پژوهش در سال 

 که ضریف برآوردی متریر جنسیا در الگوی پژوهش میانگین استفاده شده اسا. از آنجایی
در مناطق شهری تاثیر مستقیم و معنادار و در مناطق روستایی تاثیر معکوس و معنادار بر اشترال 
غیررسمی دارد به سبف تفاوت محسوس در نوع اثرگذاری این متریر بر میزان اشترال 

شود. ین برای این متریر انجام نمیغیررسمی در مناطق شهری و روستایی، آزمون تفاضل میانگ
محاسبه و در جدول  tبا توجه به توضیحات ارائه شده جها مقایسه ضرایف متریرها، آماره 

(، ضرایف برآوردی کلیه متریرها برای مناطق 9( گزارش شده اسا. مطابق با جدول ك9ك
 شهری تفاوت معناداری از مناطق روستایی دارد. بدین توضیچ که:

ش سن شاغلین در کاهش احتمال اشترال غیررسمی در مناطق شهری بیش از اثر افزای -
که افزایش سن شاغلین در مناطق شهری نسبا به مناطق نحویمناطق روستایی اسا؛ به

 کاهد.درصد( از احتمال ورود شاغلین به بخش غیررسمی می 4/1روستایی به میزان بیشتری ك

ری بیش از مناطق روستایی در کاهش ارتقای سطوح تحصیلی شاغلین در مناطق شه -
که افزایش هر سطچ تحصیلی در مناطق شهری نحویاحتمال اشترال غیررسمی موثر اسا؛ به

درصد( از احتمال ورود شاغلین به بخش  1نسبا به مناطق روستایی به میزان بیشتری ك
 کاهد.غیررسمی می

از احتمال  به میزان بیشتری متاهل بودن شاغلین در مناطق شهری نسبا به مناطق روستایی -
کاهد؛ بدین نحو که متاهل بودن شاغلین در مناطق شهری نسبا اشترال غیررسمی شاغلین می

درصد( از احتمال ورود  5/4به متاهل بودن شاغلین در مناطق روستایی به میزان بیشتری ك
 کاهد.شاغلین به بخش غیررسمی می
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 1398در سال  ژوهش براي مناطق شهري و روستاييمقايسه ضرايب برآوردي الگوي پ. 9جدول 

 متغیرها

 مناطق روستایی مناطق شهری
 تفاضل ضرایب

شهری از 
 روستایی

محاسباتی در  tآماره 
 تفاضل

ضرایب شهری از 
 روستایی

اثر 
 نهایی

انحراف 
 معیار

اثر 
 نهایی

انحراف 
 معیار

 1/482 014/0 0025/0 -017/0 0029/0 -031/0 سن

 9/151 01/0 0079/0 -12/0 0037/0 -13/0 تحصیالت

 4/369 045/0 0108/0 -095/0 0119/0 -14/0 تاهل

 های پژوهشماخذ: یافته

 گیريبندي و نتیجه. جمع6
ها و جامعه پدید آورد. تخمین باری را برای دولاتواند آثار زیاناشترال غیررسمی می

بع آن تت دریافتی از سوی دولا و بهنادرسا از تولید ناخالص داخلی، کاهش میزان مالیا
ها، تاثیر بر توزیع درآمد و افزایش اختيف طبقاتی و کاهش دولا گذاریتاثیر بر سیاسا

رفاه اجتماعی از پیامدهای منفی اشترال غیررسمی اسا. با توجه به اهمیا این موضوع در 
ر ایران هری و روستایی دپژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر اشترال غیررسمی شاغلین ش

 گیری از شاخصبدین منظور در ابتدا با بهره پرداخته شد. 1398تا  1392های طی سال
های طرح هزینه و درآمد خانوارهای های اجتماعی و پردازش بر ریزدادهمحرومیا از بیمه

اله س 64تا  15شهری و روستایی در بازه زمانی مورد بررسی، نوع اشترال تمامی شاغلین 
رال سپس سهم اشت موجود در نمونه مشخص و شاغلین غیررسمی از رسمی تفکیک شدند.

گیری صورت کشوری و استانی اندازهغیررسمی از کل اشترال در مناطق شهری و روستایی به
های اجتماعی شاغلین در مناطق شد. در ادامه، ساختار اشترال غیررسمی براساس ویژگی

وتحلیل قرار گرفا و در پایان برآورد الگوی پژوهش با متریر یهشهری و روستایی مورد تجز
های شبه تابلویی و به روش اثرات تصادفی در رگرسیون محدود بر مبنای داده وابسته

ساله شهری و  64تا  15برای شاغلین  1398و  1392های لجستیک در قالبی جداگانه در سال
 روستایی انجام شد.

 1/45طور متوسط به 1398تا  1392های دهد در فاصله سالنشان میها پردازش اولیه داده 
شاغلین غیررسمی جای  درصد از شاغلین روستایی در زمره 6/74درصد از شاغلین شهری و 
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اند. همچنین در بازه زمانی مورد بررسی سهم اشترال غیررسمی از کل اشترال در مناطق داشته
 ی روند کاهشی داشته اسا. شهری تقریبا ثابا و در مناطق روستای

 طور متوسط باالترین میزان ازدهد که بهها نشان میتوزیع اشترال غیررسمی در استان 
های آذربایجان غربی، کردستان و شاغلین غیررسمی در مناطق شهری در استان

ان های آذربایجان غربی، کردستان و خراسوبلوچستان و در مناطق روستایی در استانسیستان
محروم  های مرزی واند. این یافته بیانگر آن اسا که شاغلین در استانمالی قرار گرفتهش

کشور، مستعد فعالیا در بخش غیررسمی هستند. همچنین میزان اشترال غیررسمی در تمامی 
 ها در نقاط روستایی بیش از نقاط شهری اسا. استان

آن  ای موردمطالعه حکایا ازهتوزیع اشترال غیررسمی برحسف جنسیا شاغلین در سال 
دارد که میزان اشترال غیررسمی در مردان شهری همواره بیش از زنان شهری اسا. این میزان 

 در زنان روستایی همواره بیش از مردان روستایی اسا. 
ی دهد که میزان اشترال غیررسمتوزیع اشترال غیررسمی برحسف سن شاغلین نشان می 

و باالتر در حال افزایش اسا.  55سال در حال کاهش و از سنین  54تا  10در شاغلین شهری 
سال در حال کاهش و  44تا  10عيوه بر این، میزان اشترال غیررسمی در شاغلین روستایی 

و باالتر در حال افزایش اسا. توزیع اشترال غیررسمی بر حسف تحصیيت  45از سنین 
می در میان شاغلین شهری و روستایی شاغلین حاکی از آن اسا که میزان اشترال غیررس

کرده اسا. همچنین کمترین سهم از اشترال غیررسمی سواد بیش از شاغلین تحصیلبی
مربوط به شاغلینی اسا که تحصیيت دانشگاهی در مقطع تحصیيت تکمیلی دارند. توزیع 
اشترال غیررسمی برحسف وضعیا تاهل شاغلین نشانگر آن اسا که در مناطق شهری و 
روستایی میزان اشترال غیررسمی در میان شاغلین غیر متاهل همواره بیش از شاغلین متاهل 

 اسا.
در مناطق شهری نشان  1398و  1392های در سال نتایج حاصل از برآورد الگوی پژوهش 
دهد که جنسیا افراد شاغل كمرد بودن( بر احتمال حضور آنان در بخش غیررسمی تاثیر می

و مجذور سن شاغلین به ترتیف اثر منفی و م با بر احتمال حضور آنان در  مستقیم دارد. سن
شکل میان سن افراد شاغل و احتمال حضور  Uرابطه  دهندهبخش غیررسمی دارد که نشان

آنان در بخش غیررسمی اسا. سطچ تحصیيت شاغلین اثر معکوس بر احتمال حضور 
لین با اثری معکوس بر احتمال حضور شاغلین در بخش غیررسمی دارد. همچنین تاهل شاغ
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غیر از متریر جنسیا نوع اثرگذاری هر یک از آنان در بخش غیررسمی همراه اسا. به
های شاغلین بر احتمال حضور آنان در بخش غیررسمی در مناطق روستایی مشابه با ویژگی

رآوردی یف بها در مناطق شهری اسا. تنها تفاوت موجود در ضراترثیر هر یک از این ویژگی
ی اثرگذاری متریرهای بیان شده بر الگوی پژوهش در نقاط شهری و روستایی در اندازه

 احتمال حضور شاغلین در بخش غیررسمی اسا. 
نتایج حاصل از آزمون تفاضل میانگین میان ضرایف برآوردی الگوی پژوهش در مناطق  

ش سن شاغلین در کاهش بیانگر آن اسا که اثر افزای 1398شهری و روستایی در سال 
احتمال اشترال غیررسمی در مناطق شهری بیش از مناطق روستایی اسا. ارتقای سطوح 
تحصیلی شاغلین در مناطق شهری بیش از مناطق روستایی در کاهش احتمال اشترال 
غیررسمی موثر اسا. عيوه بر این، متاهل بودن شاغلین در مناطق شهری نسبا به مناطق 

 کاهد. زان بیشتری از احتمال اشترال غیررسمی شاغلین میروستایی به می
شود تا در ها پیشنهاد میهای حاصل از توصیف و تحلیل دادهبرمبنای یافته 

ین های مرزی و محروم، شاغلها توجه بیشتری به شاغلین در استانها و نظارتگذاریسیاسا
سواد سواد و کمشاغلین بیسیار باال و و زنان شاغل روستایی، شاغلین با سنین بسیار پایین و ب

 شود تا از این مجرا، هم بستر حمایا از این اقشار به علا مستعد بودن قرارگیری در زمره
های ناشی از آثار مخرب اشترال غیررسمی بر شاغلین غیررسمی فراهم شود و هم از آسیف

 دولا و جامعه کاسته شود.

 تعارض منافع
 .تعارض منافع وجود ندارد

 سپاسگزاري
 هایبخش رد غیررسمی اشترال تحلیل تجزیه و محاسبه» پژوهشی طرح از برگرفته مقاله این  
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