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1فروشیدرشهررشتگیریدستهایشکلزمینه

4، مهرداد توکلی راد3اصغر سعیدی ، علی2هوشنگ نایبی
 

 81/70/8933تاريخ پذيرش:   81/70/8931تاريخ دريافت:  

 چکیده 

بهصورگوناگوندرزیستشودکهایمحسوبمیهایمتداولودیرینهفروشی،ازجملهفعالیتدست

براینشهریبهوقوعمی پیوندد؛ پدیدهتواندستمیاساس، درمدیریتشهریفروشیرا ایاثرگذار

هدفشناساییزمینه با اینپژوهش، فروشیدرشهررشتانجامهایمختلفبروزدستتلقیکرد.

ازای است؛ زیستۀگروهنشده تجربۀ اتخاذروشتحقیقکیفی، استبا تالششده بارو، هایدرگیر

دست فروشی شود ارائه شامل عمدتاً شهری ها،فروشدستکه مأموران و مدیران و اند.خریداران

،گرفتنازشیوۀتحلیلتماتیکمصاحبهوبهره13گیریهدفمندوانجاممنظوربااستفادهازنمونهبدین

بندیشدهمفاهیممهمطبقه گیریهایشکلدهدکهزمینههایاینپژوهشنشانمینتایجیافتهاند.

مؤلفهدست تأثیر تحت میفروشی که است گوناگونی های در را آنها زمینهتوان دسته هایسه

اندکهباعثهمپیوندخوردههابهنحویباقرارداد.اینزمینهکنندهوتشدیدکنندهایجادکننده،ترغیب

دستمی باشد،شود داشته بر در را مخربی یا متناقضمثبت پیامدهای شهری حیات در فروشی

محتملطوریبه را جامعه سطح در پدیده این وقوع اجتماعی، و فردی گوناگون شرایط تحت که

نمایندزۀاقدامبدانفعالیترابیشترمیدیگرباداشتنتأمیننیازهایامنافعافرادانگیسازندوازسویمی

شود.فروشیبروزآندرسطحجامعهتشدیدمیبخشیبهدستودرنهایت،باتداوم

دستزمینهواژگان کلیدی:  دستهای شهری،فروشی، مدیران و مأموران خریداران، فروشان،

مدیریتشهری
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«فروشانشهررشتایروابطاجتماعیدستحلیلشبکهت»شناسیتحتعنواناینمقاله،برگرفتهازرسالۀدکترایجامعه3

 استکهدرپردیسالبرزدانشگاهتهرانانجامشدهاست

hnayebi@utacirدانشیاردانشکدۀعلوماجتماعی،دانشگاهتهران،نویسندۀمسئول،پستالکترونیکی:2
saeidi@utacirدانشیاردانشکدۀعلوماجتماعی،دانشگاهتهران،پستالکترونیکی:1
tavakolirad@utacirشناسی،پردیسالبرز،دانشگاهتهران،پستالکترونیکی:دانشجویدکترایجامعه4
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 مقدمه و بیان مسئله

تحتتأثیرقراردادهبههایاخیرکهدردههاستایجهانیفروشیپدیدهدست شدتمدیریتشهریرا

نیافته،درابعادیمتفاوت،مسائلیگوناگونیافتهیاتوسعهاست.اینپدیدهدرتمامیکشورهااعمازتوسعه

قرارهایاقتصادیواجتماعیگرانحوزهاساسبررسیآنبسیارموردتوجهتحلیلبراینبهوجودآوردهو

فروشی،بهاتخاذرویکردهاییمتناقضازسویطورکلی،رویاروییپژوهشگرانباپدیدۀدستگرفتهاست.به

زاایتهدیدآمیزوآسیبمثابهپدیدهفروشیبهآنهامنجرشدهاست.برخیازآنهابانگاهیبدبینانه،ازدست

می بدیاد فرصتو دیدگاهیمثبتآنرا با برخیدیگر و هایبخشاقتصادیلیبرایناکارآمدیکنند

می دسترسمی عمدتاً دارند پدیده این به بدبینانه نگاهی که کسانی بهدانند. را وفروشی جرم عنوان

شغلمختل ایجادکنندۀ شهری، نظم اقتصادیمیکنندۀ عرصۀ در نامولد بنابراین،هایکاذبو انگارند؛

دست و پیگرد برخورد، شایستۀ را میفروشان )بهومیکجریمه 3دانند ،2112 عده2222-2221: اما ای(

دست ارزشمندخواندن با بهدیگر آن از یادفروشی، بیکاری تبعیضو فقر، با برایمقابله فرصتی مثابه

میمی پستوصیه دستکنند؛ که بهنمایند آندلیلمحرومیتفروشان با اقتصادیکه هایاجتماعیو

(.322-2،2111:321)هینوننموردترحم،لطفوحمایتقرارگیرندروبرویندهموارهباید

رشددستدردهه پدیدههایاخیر، فروشییکیاز است. ایرانبوده کار بازار هرچندهایعجیبدر

میزاندست آمارهایارائهآماریدقیقاز برخیاز اما ندارد ایرانوجود مشاغلفروشیدر درزمینۀ شده

ایگواهیبرایرشداینپدیدهدرطولسالندتااندازهتواغیررسمیمی خصوصدراینهایگذشتهباشد.

و3134هایهایمجلسشورایاسالمیدرگزارشیتحتعنوانواکاویاشتغالدرسالمرکزپژوهش

درصدیداشته23اشتغالغیررسمیدرایرانسهم3132تا3114هایطیسالداردکهعنوانمی3132

میلیوننفر1/3دهدکهباوجودتأکیدآمارهایرسمیوافزایشاینمرکز،شواهدنشانمیبهگفتۀاست.

نگرند،چراکهدرطول،افکارعمومیبهاینموضوعبادیدۀتردیدمی3132و3134هایشاغالندرسال

نفربهجمعیتشاغلهزار221دهندکههاافزایشاشتغالغیررسمیراشاهدیم.آمارهانشانمیاینسال

 سال 3134کشور است شده افزوده حدود تعداد این از 21که معادل به124درصد نفر هزار

وواسطۀشغلشانهیچنوعبیمه)شاغالنیکهبه غیررسمی شاغالن هزار132درصدمعادل42ایندارند(

شدهدرسالغالناضافههزارنفربهشا232باافزایششدهاست.همچنیننفربهشاغالنرسمیاضافه

-3132:4اند)درصدبوده23درصدومشاغلغیررسمی)فاقدبیمه(23مشاغلرسمی)دارایبیمه(3132

دست31 بخشغیررسمیتاحدودیکثرتاشتغالدر افزایششاغالندر به(. عنوانیکیازفروشیرا

می آشکار ما برای آن عابریسازد.اشکال هر آمارها این از بهفارغ و شهرها چهرۀ امروزه ویژهکه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1 Bhowmik 
2 Heinonen 
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شدتتغییرکردهودرشهرهاراباگذشتهمقایسهکندبهاینباورخواهدرسیدکهسیمایشهرهابهکالن

خیابان از دستبرخی تعداد مغازهها تعداد از حتی فعالیتفروشان تعدد است. شده بیشتر نیز هایداران

اماکنعمدست بهفروشیدرسطحمعابریا تبعاتگوناگونیرا اثراتو استاینپدیده ومیسببشده

فروشیدرایرانرغماثراتگوناگونمنبعثازاینپدیدهبایدتأکیدداشتکهدستعلیهمراهداشتهباشد.

هاییجدیدشود،بلکهشکلتنهابیشترمیهایاتدابیرناکارآمد،هرروزنهبهدلیلرهاشدگییااتخاذسیاست

 میمتنوعو خود به بهتر گفتکه باید درواقع، دسترغمقدمتگیرد. فرهنگایرانی،دیرینۀ فروشیدر

برنامه شکست ندارد. وجود آن به نسبت جامع شناختی هنوز طرحمتأسفانه یا پدیدۀها مرتبط های

دستدست شتابان رشد آن متعاقب و براینفروشی ادعاست؛ بر شاهدی افروشی قبل تدویناساس، ز

ومؤثردرارتباطبادستهایقابلبرنامه بایدزمینهاجرا هایاابعادمختلفوقوعاینپدیدهرافروشیابتدا

گیریازآنراارائهنمود.شناساییکردتابتواندرمطالعاتبعدیراهکارهایمطلوببهره

ترینشهرهایشمالیپرجمعیتفروشیدرشهررشت،یکیازپدیدۀدستکنکاشدراینپژوهشبه

هایفرهنگی،اقتصادیوجمعیتیدربینشهرهایشمالیکشوررشتیکیازقطبایرانیپرداختهاست.

شهرهایکشورهایگذشتهجزءکالنآید.درسطحفضاهایعمومیاینشهرکهطیسالحسابمیبه

دیگر،دراینشهرباعبارتهبودهاست؛بهرشدهمراروندیروبهفروشیباهایدستگردیدهاست،فعالیت

نیزباالبودنهزینه بازارهایمحلیوهفتگیو تعطیلیبرخیاز هایخریداریوتوجهبهرشدبیکاری،

وفورهایمختلفعمومیشهربهفروشیبهشکلپراکندهومجتمعدرمحدودهاجارۀامالکتجاری،دست

بهظهورمسائلیجدیددربرقراریتوجهیکهپیداکردهاست،تنوعقابلتعددوشود؛بنابراین،بادیدهمی

بهامریضروریبدلکردهجانبهوعمیقدراینهایهمهکهبررسینظمشهریمنجرشدهاست بارهرا

دادندنبالپاسخفروشیدرشهررشت،بهرویدست.اینمطالعهبادرنظرداشتنمسائلگوناگونپیشاست

افتد؟البتهبرایفروشیبهچهشکلیاتفاقمیهایحاصلازدستینسؤالاساسیاستکهفعالیتبها

نیازاستکهذیلآنسؤالیافتنپاسخ هاییدیگرنیزپرسیدههایمناسببهسؤالبنیادیناینمطالعه،

فروشاندرالیلیدستشوند؟بهچهدفروشیمیهاییباعثوقوعپدیدۀدستشود؛ازجملهاینکهچهزمینه

فعالیت چنین انجام به موردمطالعه ترغیبمیجامعۀ تشدیدهایی گسترشیا دالیل درنهایت، و شوند؟

کدامدست پرسشفروشی این میاند؟ زمینهها شناسایی در زیادی حدود تا وقوعتوانند مختلف های

فروشیبهماکمککنند.هایمنبعثازدستفعالیت

 یپیشینۀ تجرب

دست دربارۀ مختلفی خارجی و داخلی پژوهشتحقیقات در است. شده انجام داخلی،فروشی های

دست مختلف ابعاد و اثرات به داشتهپژوهشگران اشاره شهری جامعۀ در امرفروشی همین که اند
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زمینهتاحدودیمی آشکارسازدهایدستتوانددورنماییروشناز برایما ایرانرا شیخیفروشیدر . 

(3123 عنوان با پژوهشی در دست»( پیامدهای و کالنعلل در تهرانفروشی شهر از« پس

فقدانتخصصحرفههایگردآوریوتحلیلدادهتجزیه عواملیهمچونمهاجرت، درآمدهایشده، ای،

دست بیباالی بهفروشی، را باال تکفل بار و تأهل بهسوادی، گرایش در تأثیرگذار دالیل عنوان

شفیعیماسولهدست انجامپیمایشیدرشهررشتنشانداده3134) فروشیمطرحکردهاست. نیزبا )

هایشغلیرسمیهایروستابهشهر،نبودفرصتاستکهعواملینظیررشدجمعیت،افزایشمهاجرت

اند.برخیازفروشیمؤثربودهگیریدستهایاقتصادیخیابانییاشکلوغیره،دررشدشتابانفعالیت

داشته تأکید پدیده این منفی تبعات و اثرات به داخلی دراینمطالعات میاند. پژوهشزمینه به توان

فروشیورشدعرضۀکاالهایقاچاقواز(اشارهکردکهنتایجشبیانگررابطۀدست3111فرد)صالحی

بهپژوهشصادقینایینیوهمکارانتواناینطریقپیامدآشکاراینپدیدهاست.ازمطالعاتدیگرمی

ناهنجاری3112) دربارۀ دست( از تبلوریافته بههای آلودگیفروشی تبلیغاتویژه از ناشی صوتی های

(کهبهعلل3123زاده)فروشندگانخیابانیدرمعابرعمومیاشارهکرد.همچنینتحقیقکلدیوشفائی

دستشکل نامتوازن مکانگیری در میهایفروشی تأکید رشدپرتجمع برای بستری را آن و کنند

دانند.ها(میفروشنماها)مانندمتکدیان،قاچاقفروشفعالیتدست

دست که استوارند استدالل این بر داخلی تحقیقات از پدیدهبعضی کهفروشی، است دووجهی ای

صالحیمی برایمثال، باشد؛ امریسودمند هم و امریمضر هم مرصوصی)تواند و این3112فر به )

نمیاندکهدستنتیجهرسیده ازمنظرتبعاتنامطلوبوزیانفروشیرا بارشنگریستوفقطتوانصرفاً

می بلکه آورد، شمار به بهیکتهدید آن از کالنتوان اقتصاد در یکفرصت کرد.عنوان یاد شهرها

دست به گرایش دالیل و مؤثر عوامل درخصوص )فروشی، آجرلو و فسایی بیان3133صادقی با )

فروشیدرشهرتهرانباتأکیدبرزنانهایدستعنوانشکلیجدیدازگونهفروشیدرفضایمتروبهدست

دست پدیدۀ پاره فروشی،و خودگردانی، و خودرئیسی همچون دستوقتدالیلی شغل فروشی،بودن

نیازبهسرمایۀکالن،امکانانجامکارگروهی،جوی،عدمتغییراتروزمزدبودن،پتانسیلوجودخریدار،عدم

بهدستعدم نیزدرتمایلآنها آزادیورودوخروجبهاینشغلرا فروشینیازبهتخصصوسابقۀکار،

دانسته طالبمؤثر دست3134) پوراند. جامعۀ دو است کوشیده میدانی مطالعۀ با نیز و( مترو فروشان

فروشانوایبررسیکند.اودرصددآشکارکردنتجربۀزیستۀدستررابارویکردمقایسهفروشانبازادست

درون دستمایهبازگویی کلی تجزیههای است. بوده هدف جامعۀ دید از یافتهفروشی اینوتحلیل های

درون چهار دستتحقیق، تیپولوژی تعامالت، )عرصۀ کلی جذابیتمایۀ دستفروشان، وهای فروشی

قصرانوضعموجود(بازیرطبقاتمختلفرانشاندادهاست.م
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مطالعاتخارجیگوناگونینیزانجامشدهدربارۀدست اشارهمیفروشی، کنیم.اندکهبهبرخیازآنها

فروشیخیابانی،اَشکالیمتعدددارد(باانجامپژوهشیمیدانینشاندادهاستکهدست3331)3جانآلبرت

کنندۀکاالهایفروشان،عرضهیابانییکیازانواعآناست.اوتأکیدکردهاستکهدستهایخکهواسطه

میصرفهبرایمردمکمبهمقرون تائودرآمدندکههمینامرسببرشدروزافزونآنها نیز2112)2گردد. )

دست کامالًوجود زندگی و شهری فضاهای کیفیت و مناسب مدیریت شهری، طراحی در را فروشان

مشارکتفروشندگانپوشاکدر»(نیزدرتحقیقیدیگرباعنوان2132انگارد.حسنوعلم)ضروریمی

دست میدانی بررسی محلی: بنگالدشاقتصاد داکا شهر پوشاک فروشی اهمیتبه« بر دیگری نوعی

کردهدست یافتهفروشیتأکید آناستکهدستاند. حاکیاز هایآنها وفروشاننقشیمهمدر اقتصاد

می محلیبنگالدشایفا کاالهایارزانجامعۀ ارائۀ با زیرا کمکنند، و واسطهتر گریهموارهکردننظام

(بامقایسۀ2132)1آورند.تیملسینابرخورداررافراهممیزمینۀبقایاجتماعیواقتصادیاقشارناتوانوکم

فروشیاینواقعیتستکهدرمتنمعیشتدستفروشیباکارکشاورزی،تأکیدکردهاهایدستظرفیت

هایمالیوانسانیدسترسیدارندودرقیاسباکشاورزان،بهترفروشانبهسرمایهشودکهدستهویدامی

ایمهمکهبایددرروندمرورادبیاتپژوهشیخارجیهایمالیخودراافزایشدهند.نکتهتوانندداراییمی

-گونهکهتاحدودیدرسطورباالبهآناشارهشدهمان-هبسیاریازمحققاندرنظرگرفتایناستک

هایکنند؛برایمثال،بسیاریازپژوهشهایگوناگونمعرفیمیمثابهاشتغالیباقابلیتفروشیرابهدست

دست خوداشتغالیخارجی، و کارآفرینی توسعۀ کاهشبیکاری، فقر، با مقابله برای ظرفیتی را ،فروشی

گویدفقرشدیدونبودکارپردرآمددرمناطقروستاییو(می2112)4دانند؛بهومیکگردشگریوغیرهمی

به را افراد از بسیاری کوچک، شهرهای در بههمچنین شهرها در معیشت و کار سمتسوی به ویژه

دهد.فروشیسوقمیدست

زایشدرآمددر»ایباعنواننتشارمقاله(باا2133)2فروشینیزادهیکاریبودندستدرخصوصمؤثر

اشارهکردهاستکهفروشندگیخیابانی،«فروشانکاتماندو)نپال(بخشغیررسمی،مطالعۀموردیدست

هایکرد.برخیازپژوهشعنوانشکلغیررسمیکارآفرینییادشکلیازکارآفرینیاستوبایدازآنبه

دست با مرتبط تنوجهانی بر شکلعفروشی، یا کردهپذیری تأکید پدیده این نوین مثال،یابی برای اند؛

ابعادیجدیدازاینپدیدهراآشکارساختهاست.اینپژوهشبراین(طییکبررسی،2132)2پاالسیوس

داشتهاستکههم دستاستداللاصرار از اشکالیجدید تغییراتشهری، پیدازمانبا فروشینیزظهور

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1John Albert 
2Ta 

3 Timalsina 

4Bhowmik 

5 Adhikari 

6 Palacios 
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فروشانسببشدهاستآنهابهنمایشگرهایکوچکجدیددرنظامیابیجدیددستت.اینهویتاسکرده

دارایویژگیسرمایه که کارداریبدلشوند متفاوتکاال، عرضۀ ازقبیلجذبمشتریانمختلف، هایی

خودنظم اضافی، و بیشینهفشرده و عمل، آزادی و نشاندهندگی تحقیق این نتیجۀ است. سود سازی

اندیشینمود.فروشیبایدتغییرکندوبایدبرایکارآمدترکردنآنچارههانسبتبهدستدهدکهدیدگاهمی

فروشی،بهیکداراییمهمهمچونسرمایۀنمایدکهموفقیتدردست(اشارهمی2132)3انجایا راستادراین

چنینمشاغلیموفقیتیحاصل بدونآندر که دارد بهشکلنمیاجتماعینیاز باید اینسرمایه گردد.

فروشان،خریدارانومدیرانشهریتوزیعگردد.متوازنبیندست

هایداخلیوحتیبرخیازمطالعاتخارجی،ازانسجامالزمباتوجهبهآنچهازنظرگذشت،پژوهش

قابلیتاجراییاندوحتیگاهیاوقاتراهکارهایارائهبهرهبی جانبآنها از همهشده از و ندارد را الزم

مدنظرقرارندادهتراینکهآنهادیدگاهمهم اند.همینامرهمسببهایتمامیافراددرگیربااینپدیدهرا

فروشیهمچناندرمدیریتشهریپایداربماند.شدهاستمشکالتمالزمبادست

محوری از یکی اینکه بر تأکید با پژوهش، تداوماین دالیل ازترین حاصل اجتماعی مسائل

فروشیترینراهکارکنترلدستفروشیدرمدیریتشهری،نبودِشناختجامعدربارۀآناست،مهمدست

شناساییابعادوزمینهوبهره درگامنخست، گیرییاهایمختلفمؤثردرشکلگیریمطلوبازآنرا

داند.بهاینمنظور،بهتلفدرگیربااینپدیدهمیهایافرادمخرشدآندرجامعۀشهریباشناختدیدگاه

باارائۀیافتههایبروزاینپدیدهدریکیازکالنزمینه هایشهرهایایران)شهررشت(پرداختهاستتا

مناسب،بسترهایالزمرابرایارائۀتحقیقاتمطلوبوجامعبعدیفراهمکند.

 مالحظات مفهومی

شودکهدرهاییراشاملمیفعالیت2هایاقتصادغیررسمیترینفعالیتیکیازمهمعنوانفروشیبهدست

ازهزینه قوانیناداریدرخصوصآنفعاالناینپدیده از هایتولیدوفروشمحصوالتاجتنابکرده،

سیستم مالیو اعتبار قراردادهایکاری، مجوزهایتجاری، اجتماعیمستثنروابطمالکیت، اهایتأمین

(.درواقع،ایننوعفعالیت،قسمتیازاقتصاداستکهعامالنشمالیات3112:2گردند)نواحودیگران،می

معموالًدراقتصادرسمیثبتنمیگرفته،هایصورتارزشفعالیتکنندووبیمهپرداختنمی گردد،زیرا

ماز )عرب ندارد آن بر نظارتی دولت و است مخفی اقتصادی یکفعالیت یزدی، 3112ار :32-32.)

فروش،فروشندگانخیابانی،ور،چرچی،طواق،خردهگرد،پیلههاییازقبیلدورهفروشیدرایرانباواژهدست

هایمتفاوتیکهنسبتبهآنوجوددارد،تعریفشرابرایرو،دیدگاهگروغیرهمتردافاستوازاینبساط

می مشکل محققی دهر همۀ از فارغ دستشواریسازد. تعریف در موجود چنینهای دهخدا فروشی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1 Njaya 

2 Informal Economy 
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همچنینویبهنقل«.فروشاستایکاالبردست،درکویوبازارهابفروشد،دستآنکهپاره»گوید:می

ناظم دستاز ایناالطبا تعریفمیفروشیرا گونه پیلهخرده»کند: هرفروشیو به را خود متاع وریکه

ا مشتریبخواهد بفروشدقدریکه باشد، خیلیکم )گرچه ج3122« ،1 به212: گفت(. باید طورکلی،

فضاهایعمومیمیفروشانافرادیدست خیابانیا به محلکارشانرا که بهاند با و گرفتندستآورند

صورتروانوشناوریاثابتوکردنبساطشاندرسطحبرخیمعابرونقاطپرترددشهربهاجناسیاپهن

اندکهمکانثابتودائمیندارند(.اینافرادکاسبانی422-3،2111:421یاتموکنند)مرارمعاشمیساکنا

فروشاندرفضاهای(.دست3131:13جایدیگربروند)رنانیودیگران،توانندازجاییبهراحتیمیوبه

قیمتپایین،شهروندانراترغیبکنندوباتأکیدبرفروشبهطورمرتباجناسخودراتبلیغمیعمومیبه

نمایند.وجوشمیکنندتاازآنهاخریدکنندوازاینطریقفضاهایشهریراپرجنبمی

دستهمان شد، تأکید بخشادبیاتپژوهشنیز در که پدیدهطور استکهفروشی، ایدووجهی

مؤثرآنبایدایندودیدگاهراجانبهوتوأمانباعثایجاددودیدگاهمتضادشدهاستودرشناختهمه

درنظرداشت:

3 دیدگاه مثبت.( بنگریممیاگر اینپدیده کارکردیمثبتبه دیدگاه استداللتوانیماینبا گونه

بنابراین،احتماالًطورمستمروبادوامدرمحیطاجتماعیپیرامونمادیدهمیکنیمکهاینپدیدهبه شود؛

تأمینمیبدینمعناستکهکارکردید نیازهایجامعهرا 2کند)ریچووگومزاردو ،2131 (؛322-324:

ایعمومیوضروریدرجامعۀشهریاستکهباتأمینفروشی،پدیدهدیگر،باایندیدگاه،دستعبارتبه

فراهممی افراد برایبرخیاز تعادلرا ایجاد امکانحفظیا مینیازهایجامعه، ایننیازها از توانآورد.

کسب و کارآفرینی رشد ارزان، کاالهای خرید درآمد، کسب اشتغال، اموریهمچون عنوان وکارتحت

سوتو )دی کرد یاد 1خانوادگی ،3313 :322 رویکرددراین(. اتخاذ با پژوهشگران از برخی میان

تضادجامعه دستشناختی میگرا، شهر در تغییر مؤثر عامالن را مفروشان که مناسباتیانگارند توانند

)هارویدانندفاقدامتیازمیگذاروهایتأثیرشهریرادگرگونکنند.اینافراد،فروشندگانخیابانیراگروه

مری و 3133فیلد، حداقل(41-42: داشتن همچنین و خود بقای حفظ برای زندگیکه یک های

مقاومتمی بنابراین،شرافتمندانهواخالقیبسیار میکنند؛ با آنها نظمعنوانگروهتواناز هایتغییردر

(.3133:223شهرینامبرد)بیات،

توانبهآننسبتفروشی،کارکردهایمنفینیزمیرغمپیامدهایمثبتدستعلیدیدگاه منفی.(2

ازجملهموارد منفیداد.گسترشفروشکاالیقاچاقوعرضۀکاالهایغیربهداشتیوایجادبازارسیاه،

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1Yatmo 

2 Recio & Gomez 

3 De Soto 
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طریقدست ممکناستاز نظریهفروشیاستکه کند. پیدا نمو و نگاهیمنفیبهنشر با پردازانیکه

دست میمفهوم فروشی عمدتاً پردازند دستاچندان برای غیررسمیرزشی مشاغل صاحبان یا فروشان

به و قائلنیستند دستاساسبراینعنوانفاعالنتغییر مفاصوالً با مشاغل»اهیمیهمچونفروشانرا

(.4-3121:2کنند)اکبری،خطابمی«لومپنپرولتاریا»یا«لمپنیسم»،«کاذب

 تحقیق   روش

شیوه از موضوع، ماهیت بنابر پژوهش این پژوهشدر درواقع،های است؛ شده استفاده کیفی های

اتخاذرویکرداکتشافیدراینبودنابعادمختلفموضوعمطالعه،نبودِادبیاتتحقیقمنسجمونیزناشناخته

روش از استفاده اجتنابپژوهش را کیفی براینهای ساخت؛ ازناپذیر استفاده پژوهش این در اساس،

باتوجهبهاولیاتجربۀزیستۀافراددرگیربادستها،تجاربدستدیدگاه فروشیموردتوجهبودهاست.

هاییمتنوعهمچونمشاهده،شتالششدهاستازتکنیککنندگانپژوهشرایطمیدانمطالعهومشارکت

نیمه و باز یادداشتسازمانمصاحبۀ و اینطریقبتوانادراکمنظم،یافته از تا شود گرفته برداریبهره

هاومعانیمتفاوتافرادموردمطالعهنسبتبهپدیدۀموردنظررابهدستآورد.تجربه

 کنندگان  مشارکت

مراحلابتدایی وضعیتدستدر مشاهدۀ رشت)بهپژوهشبا شهر اماکنپرتردد خصوصدرفروشیدر

یاخیابان مستقیم شکل به که افرادی شد روشن مطهری( خیابان و رشت شهرداری به منتهی های

مغازه عابران، شامل عمدتاً که متعددند بسیار درگیرند پدیده این با خریداران،غیرمستقیم داران،

بنابراین،باتوجهبهشرایطتحقیقجهتکشفزمینهأمورانومدیرانشهرداریفروشان،مدست هاواند؛

دست فعالیت وقوع مختلف مبسترهای افراد از دسته سه با دستفروشی، پدیدۀ با یعنیرتبط فروشی

فروشدست(3 2ها، و خریداران شهرداری1( مأموران و مدیران مشارکتبه( تحقیقعنوان کنندگان

هاینابنسبتکنندگاندراینتحقیقسببشدامکانحصولبهیافتهصاحبهشدهاست.تنوعمشارکتم

کنندگان،گیریدراینمطالعهباتوجهبهتعددمشارکتبهاهدافوسؤاالتتحقیقفراهمآید.شیوۀنمونه

گیریبااستفادهازنمونهبودهاست.2گیریهدفمندونمونه3گیریآسانیادردسترسبهدوصورتنمونه

 دردسترس، یا بهشدهمطالعهافرادیآسان که اهدافاند چارچوب در و داشتند دسترسقرار در راحتی

اینامکانگیریازنمونهتحقیقازاطالعاتالزمبرخورداربودند.همچنینبابهره فراهمگیریهدفمند،

(1،2111:231)چارمز«محوریمطالعهمؤثرهستندافرادیکهدرفهممسئلۀپژوهشوپدیده»شدکه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1 Convenienc of Opportunistic Sampling 

2Purposive Sampling 

3Charmaz 
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ایجدیدادامهحصولتجربههاوعدمگیریتااشباعدادهذکراستکهروندنمونهدسترسباشند.شایانقابل

هایمدیرومأمورشهرداریباویژگی1خریدارو33فروش،دست32با3مصاحبه13طورکلی،بهیافت.

مشاهدهاست.قابل3جدولشمارۀاستکهمشخصاتشاندرمتفاوتانجامشده

 . مشخصات مصاحبه شوندگان1جدول شمارۀ 

 فروشان دست

 تعداد دفعات مصاحبه سطح تحصیالت جنسیت )به سال( سابقۀ فعالیت شماره

 3 سوادبی زن 2 3-3

 2 راهنمایی مرد 2 3-2

 3 دیپلم مرد 2 3-1

 3 راهنمایی مرد 1 3-4

 3 کارشناسی زن 3 3-2

 2 دیپلمفوق مرد 1 3-2

 3 دیپلمفوق زن 2 3-2

 3 دیپلم مرد 2 3-1

 3 دیپلم مرد 4 3-3

 3 ابتدایی زن 1 3-31

 2 سوادبی زن 2 3-33

 2 کارشناسی مرد 3 3-32

 خریداران

 تعداد دفعات مصاحبه سطح تحصیالت جنسیت سن شماره

 3 کارشناسیارشد)دانشجو( زن 13 2-3

 3 کارشناسی مرد 22 2-2

 3 کارشناسی مرد 12 2-1

 3 دیپلم زن 42 2-4

 3 دیپلم زن 21 2-2

 3 دیپلم مرد 43 2-2

 3 دیپلمفوق زن 12 2-2

 3 کارشناسی زن 12 2-1

 3 دیپلم مرد 23 2-3

 2 دیپلم زن 21 2-31

 2 کارشناسی مرد 22 2-33

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
شدهاستهاباتوجهبهسطحاطالعاتشاننسبتبهموضوعتحقیقبیشازیکمصاحبهانجامازبرخیازنمونه3
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 . مشخصات مصاحبه شوندگان1جدول شمارۀ 

 مأموران شهریمدیران و 

 تعداد دفعات مصاحبه سطح تحصیالت جنسیت )به سال( سابقۀ فعالیت شماره

 3 کارشناسیارشد مرد 2 1-3

 2 کارشناسیارشد مرد 32 1-2

 2 دیپلم مرد 2 1-1

 3 دیپلم مرد 21 1-4

 3 کارشناسی مرد 1 1-2

 2 دیپلمفوق مرد 33 1-2

 3 کارشناسیارشد مرد 3 1-2

 3 دیپلم دمر 34 1-1

ها  تحلیل داده

اساس،باتنظیموتحلیلشدهاست؛براین3هایحاصلبراساسشیوۀتحلیلتماتیکدراینپژوهشداده

شدهسعیشدهاستابتدامفاهیماصلیوبااهمیتپاالیشهایانجامشناساییواستخراجکدهایمصاحبه

گیریازتحلیلتماتیکابتدادیگر،بابهرهعبارتئهشود؛بهبندیآنهامضامیناصلیاراگرددوبعدباطبقه

جمع دادهبه کل روشآوری از استفاده و کدگذاری با بعد شده، پرداخته ها همچون شناسایی»هایی

تفاوتشباهت و هاها » مرتب»و و سازیبرش طبقه« بهبه کدهای ودستبندی گردیده اقدام آمده

فروشیدرشهرگیریدستهایشکلشناسیاززمینهشدنمفاهیماصلی،نوعیسنخدرنهایت،بامشخص

رشتارائهشدهاست.

 کیفیت تحقیق

هایخاصخودرادارد.برایدستیابیبهکیفیتمناسبتحقیقکیفیتتحقیقدرمطالعاتکیفیدشواری

 فرایند بخشیدر اعتماد اعتبارپذیریو که سعیشد اینمطالعه دردر گیرد. قرار توجه پژوهشمورد

به شد. اتخاذ گوناگون راهبردهای تحقیق اعتبارپذیری به دستیابی برای حاضر باتحقیق بهتر عبارت

برایگردآوریداده غیره و مشاهده مصاحبه، نظیر ابزار نوع چندین از بازبینیمداوماستفاده نیز و  ها

 به رسیدن آوریاطالعاتموردنظرتاومبینتحلیلوجمعمدا هایوبرگشترفت و آمدهدستبه هایداده

حدودیامکاناعتباربخشیبهیافته اشباع نقطۀ البتهبرایباالتراطالعاتیتا فراهمشد. هایتحقیقرا

تجربیاتحاصل بودنمیزاناعتبارپذیریتحقیقسعیشدعالوهبراقدامهایگفتهشدهبهخودارزیابیاز

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1 Thematic Analysis 
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ودریافتنظراتآنهابهرهگرفته امر دادننتایجتحقیقبهمتخصصانوهشونیزنشانشدهدرحینپژ

 اجرای فرایندهایساختمندبرای ایجاد ها،مصاحبه جریان دقیق دیگر،سعیگردیدباهدایتشود.ازسوی

 تاحدودیتحقیق فرایند در اولیه و تکراری هایداده نتایج همسانی نقطۀ به رسیدن همگراو هایمصاحبه

گردد. پژوهشفراهماعتمادبخشی افزایش هایزمینه

 ها یافته

تجزیه مصاحبهدستهایبهوتحلیلعمیقدادهبا وارسیدقیقمشاهداتو اینپژوهشو در هایآمده

دستمختلفمی پدیدۀ وقوع زمینهتوانگفتدر دسته بروزفروشیسه به که دارند وجود هایوابسته

انداز:هاعبارتشوند.اینزمینهرسطحجامعۀشهریمنجرمیاثراتیمتعددد

اند؛فروشیدخیلهاییکهدرایجاددست.زمینه3

کنند؛فروشانراترغیببهانجاماینفعالیتمیهاییکهدست.زمینه2

گردند.فروشیدرسطحجامعهمیهایدستهاییکهباعثتشدیدفعالیت.زمینه1

 فروشی ی ایجادکنندۀ پدیدۀ دستها  زمینه

زمینهبه از منظور دستطورکلی، ایجادکنندۀ های موجبشکلبسترهاییفروشی، درنهایت که گیریاند

فروشیمیشغلدست تجزیهشوند. میدستوتحلیلدقیقاطالعاتبهبا دوتواناینزمینهآمده در را ها

ایم.کهدرادامهبهآنپرداخته(خریدارانفهرستکرد2فروشانو(دست3سطح

 فروشان فروشی از منظر دست های ایجادکنندۀ دست  زمینه

دست منظر از که دستبسترهاییرا پدیدۀ وقوع میفروشانبه میفروشیمنجر دستۀشود دو توانبه

هایساختاریبهشرحزیرتقسیمکرد:هایانگیزشیوزمینهزمینه

هایزمینهفروشان.  فروشی از منظر دست ی ایجادکنندۀ دستهای انگیزش  زمینهالف( 

کند.درفروشیرادرافرادایجادمیگیردکهشوقاقدامبهدستهاییرادربرمیآندستهازمؤلفه انگیزشی

ایم.ترینآنهااشارهکردهادامهبهبرخیازمهم

دستاجبار. به که کسانی از میبخشزیادی فروشی و بهپردازند را آن نهاییبعضاً عنوانشغل

هایشغلیمناسبیاکسبدرآمدکافیدرمشاغلدیگرراازجملهعواملیامکانفرصتاند،عدمبرگزیده

دستدانسته به اقدام از ناگزیر را آنها که درایناند است. کرده اظهاراتفروشی از برخی خصوص

قراراست:شوندگانازاینمصاحبه

(.3-3«)امروکردمکهیککارِخوبپیداکنمولینشدمنتمامسعی»

(.4-3«)کشمجوریزحمتمیمنازناچاریدارمتوکوچهوخیاباناین»
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ایمابایدکارکنیموپولدربیاریموشرمندۀزنوبچهنشیم،بهترازایندیگهنتونستیمشغلِدیگه»

(.2-3«)پیداکنیم

درآمدشکفافزندگیمنونمیمنکشاورزیهمدارمولیب» اگهایندستهخدا فروشینباشهده،

(.3-3«)چرخهزندگیمناصالًنمی

اگریکیازعواملاساسیدستعادت فروشیوشیوعآندربینفقراوتنگدستانجامعۀشهری،.

دهیبهریوپاسخشودکهبرخیافرادنهازرویناچاروشنیمشاهدهمینیازواجباربودهاست،امروزبه

نیازهایضروریوآنیخود،بلکهبراثرعادتونیزکسبسودیکهاینشغلدارد،بهفعالیتدرآنراغب

بهمی بهعبارتگردند؛ ابتدا شایددر اینافراد بحراندیگر، با دستدلیلمواجهه فروشیراهایاقتصادی،

برایجبرانخسارت تأمیراهکاریمفید مرتفعننیازهایحیاتیمیهایمالییا با اما شدنآندانستند

دالیلمختلفبه همچنانبه کسبمنفعتمسائل، عادتو بهشکلویژه آن، هایاقتصادیحاصلاز

تواننداینسادگینمیفروشانامروزبهدستکشند.ایندستهازفروشیدستنمیمقطعییاپایدارازدست

چراکهبها کنند، رها بهکنندگانمصاحبهبرخیازاظهاراتمشارکت اند.ینشغلانسگرفتهکاررا قرارها

زیراست:

(.2-3«)مننیازمبرمیبهدرآمداینشغلندارمولیخبدیگهعادتکردمبهش»

(.2-3«)ترپولدرمیاریدردسریهستش.نهمالیاتمیدینهاجاره،راحتفروشیشغلبیدست»

کهدیگهجاافتادمبرامعادیشد.گفتمواینشغلخیلیسختبودولیوقتیاوایلبرایمنکارت»

(.31-3«)توجیبیزنوبچهروباهاشدرمیارمچراولشکنم.الاقلشپول

مشارکتتفنن و سرگرمی. برخیاز اظهار عدهبنابر برایکسبایدستکنندگان، نه فروشیرا

انگیزه و بهسود بلکه مالی، رهای کردهعنوان انتخاب فراغتشان اوقات پرکردن جهت اند؛اهبردی

بهعبارتبه افراد برخی دستدیگر، زنان، وسیلهویژه را اوقاتفراغتفروشی برایگذران از گریز وای

اندوازاینراهشاندنبالکاهشمیزانافسردگیفروشیبهآنهابادستانگارند.خانهمی بارفضایکسالت

خألمی عاطفیخواهند مالیهایروانیو ضرر یا مواقعکسبسود بیشتر در بنابراین، کنند؛ پر را شان

برایشاناصالًاهمیتیندارد.

هایکسبدرآمداستکهزمینۀترینراهالوصولترینوسهلفروشییکیازآساندستنگری. آینده

خصوصایکهبایددراینسازد.نکتهممیاندازجهتتأمینمنابعمالیدرمواقعبحرانیونیازرافراهپس

رویکردیفروشیاقداممینگرانهبهدستمدنظرداشتایناستکهافرادیکهبادیدآینده کنند،معموالً

گیریازمزایاییآنیبهره3صورتکهبااتخاذراهبردکامرواییمعوقمحوربهاینشغلدارند؛بدینبرنامه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1Deferred Gratification 
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دست خو)حاصلاز میفروشی( فدایآینده را منابعکسبد و منافعکنند که برایاهدافآینده را شده

میبه ارمغان به بیشتری میمراتب ذخیره آورد )کوئن، 3111نمایند از121. برخی نمونه، برای (؛

اند:بارهچنیناذعانکردهپاسخگویاندراین

(.4-1«)تونهمرحمباشهدخودشمیکنهاگهزخمیبهزندگیبخورهدرحفروشیخیلیکمکمیدست»

کهکیازفرداشخبرهداره؟!اگهاتفاقیفرداخدایینکردهبیفته،دیگهکسیحامیکسینیست،چون»

(.4-3«)هاندارنکهکمککننداالنواقعاًخیلی

(.3-3«)ی؟هرکیبایدبهفکرفرداشباشهتاگرفتارنشه،درستهکهمناالناحتیاجندارمولیفرداچ»

بهپولشنیازداشتمولیاالنفقطبرایپسفروشیمیاوایلکهدست» اینکارروکردمواقعاً انداز

(.33-3«)کنممی

فروشیفروشیدراینپژوهشگفتهشدکهاگردست.درتعریفمفهومدستسوءاستفاده و طمع

اد،باارائۀکاالهاینامرغوب،قاچاقوخارجازبعدمنفیلحاظگرددقطعاًشغلیکاذباست.بسیاریازافر

ورزیغیراخالقیازاینشغلراازهنجارهایقانونیوکسبسودهایفراوان،زمینۀسوءاستفادهوطمع

می فراهم )صرامی، 3122آورند قابل32-3: یا کالن سود درواقع، دست(. از برخی که فروشانتوجهی

کنند،زمینهسوءزطریقارائهیافروشچنینکاالیاخدماتیکسبمینماها(افروشدیگردستعبارت)به

استفادهآنانازمشتریانرابهاشکالمختلففراهممیکند.

فرهنگتنبلیسببمیپروری. تنبلی و تن دستغلبۀ بسیاریاز جستجویشود فروشانهرگز

برند،ییرشغلدراضطرابونگرانیبهسرمیشغلیدیگریابهترراتصورنکنند.اینافرادهموارهبرایتغ

به نداشتنروحیۀخطرپذیری، نیز و آنها وجود تردیددر تحصیلشغلچراکهغلبۀشکو سادگیاجازۀ

اند:زمینهافرادموردمطالعهچنیناظهارداشتهدهد.درایندیگریرابهآنهانمی

(.3-3)«تونستیمانجامبدیمکاریمیازاینبهتردیگهچه»

(.1-3«)حرفۀچندانیبلدنیستم.اینشغلکهدردسرندارهچراالکیولشکنم»

(.1-3«)کردیمشد.مابایدشکممونرویهطوریسیرمیهارورفتیمازایندیگهبهترنمیماهمۀراه»

دست» برگردیم باید باز بزنیم رو دیگری شغلی هر اگه اقتصادی اوضاع این با با اینفروشی.

(.32-3«)فروشیحداقلیهدرآمدبخورونمیردرمیاریمدست

فروشان فروشی از منظر دست ساختاری ایجادکنندۀ دست های  زمینهب(

وابستهبهزمینهفروشیبهانتخابدست هاییاستکهاقدامبهایننوعفعالیتاقتصادیراعنوانشغل،

اظهاراتپاسخگویانمحتملمی به توجه با میسازد. متعددیرا موارد خصوصمطرحکرد.تواندراین،

فروشی،بیکاریونداشتنشغلاست.ایندودهیبهدستهایساختاریدرشکلترینزمینهیکیازمهم



 

 

 

 

 

3131،پاییزوزمستان2،شماره31بررسیمسائلاجتماعیایران،دوره  221

 

 

فروشیشود؛بنابراین،انتخابدستمؤلفهتوأمانموجبضعفمالیودشواریتأمینمعیشتدرافرادمی

به برایفرد میمحتملعنوانشغلرا گیالنبهتر در البته ایناستانکهسازد. دلیلوضعیتشغلیدر

بیکاریفصلیپدیده صیادیمبتنیاست، کشاورزیو بر صیاداندرعمدتاً کشاورزانو ایرایجاست.

زمینهبرهه درنتیجه، بیکارند؛ سال ایام از فعالیتای جهت الزم دستهای بر مبتنی برایهای فروشی

اوقاتبیکاریونیزکسبدرآمددربینآنهابسیاررایجاست.پرکردن

ازازسوی نداشتنسرمایهمواردمهمدرایجاددستدیگر، کافیبرایاشتغالدرفروشی، هایالزمیا

استعده باعثشده اینامر است. دستمشاغلدیگر از کنندکهزمینۀفروشیبهای، عنوانشغلییاد

درآیندهفراهمآوردنشغلپذیرفتهدستهتانتخابیابهکسبسرمایۀاولیهج شدهدراقتصادرسمیرا

مغازهمی و کاسبان از بسیاری زمینهآورد. فعلی، شغلیداران اساسی دستهای مدیون را فروشیشان

فروشیازسویشاغالندراینبخشمنجرهایساختاریدیگریکهبهانتخابدستدانند.اززمینهمی

دایرۀانتخابمشاغلغیردستمی اینمورد، تخصصومهارتاست. نداشتنِ برایافرادشود، فروشیرا

میتنگ دستتر از برخی البته دستکند، در اشتغال مهارتفروشان، برای فرصتی را اندوزیفروشی

3سازند.ترمیآسانانگارندوباکسبتجربهازاینطریق،زمینۀورودبهاقتصادرسمیرابرایخویشمی

دست از علیبرخی )پذیرفتهفروشان اولیه شغل در اشتغال دلیلرغم به رسمی( اقتصاد در شده

دستکافی اول، شغل درآمد ناکافینبودن درآمد برای مکملی را میفروشی سؤالیشان اینجا در دانند.

می مطرح که دستاساسی چرا که است این یشود نخستین از یکی محتملفروشی انتخابا هاترین

عنوانشغلاولیاچندمبرایبیکارانیاافرادبادرآمدنامکفیاست؟درپاسخبایدگفتعلتاساسی،به

مناسب سطحسرمایهدرآمد به توجه با اینشغل مشاغلدارد.تریاستکه سایر با مقایسه گذاریدر

تکلفوورشکستگینیزازجم بار تأهل، اینلهمواردیناتوانیجسمی، برایجاد اندکهبسترهایالزمرا

بهدلیلشرایطکهالزمۀوجودیانسانکارازآنجایی2آورند.فعالیتفراهممی اینافراد اشتغالاست، و

که-هاراشانچارۀدیگریجزانتخاباینشغلندارند.درشکلزیراینزمینهخاصفیزیکیواجتماعی

توانمشاهدهکرد.می-هستندتنیدهنیزبسیاردرهم

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
 قراراست:زمینهازاینکنندگاندراینبرخیاظهاراتمشارکت3
(2-2«)فروشیشروعکردندهااولبادستفروشیروبادیدِبدیدید،خیلینبایددست»
(4-1«)فروشیپلۀاولپرتابآنهابودشناسمکهدستهارومیمنخیلی»
(2-1«)فروشیجورکردندهاسرمایۀاالنشغلشونروبادستخواد،خبخیلیایمیهرشغلییهسرمایه»
خصوصاشارهکرد:شوندگاندراینهایمصاحبهقولتوانبهبرخیازنقلایمثال،میبر2
(4-3«)دهفروشی[رانمیشرایطجسمیوسنیمندیگهاجازۀکاردیگریغیرازاین]دست»
(2-3«)فروشیکنمتونممثلگذشتهبناییکنم،مجبورمکهدستمندیسککمرشدیددارمدیگهنمی»
(2-2«)فروشیداشتهباشندخورناچارندکهچندتاشغلازجملهدستهمهسرعائلهونانبااین»
(2-3«)کنم،چیکارکنمبایدشکمزنوبچهروسیرکنمفروشیمیاموعصرتاشبدارمدستمنروزهاکارخانه»
(31-3«)کنمکهازمنبخریدادم،االنتوخیاباندارممنتمیامروازدستدطورینبودوسریهاشتباه،همۀزندگیمنقبالًروزگارماین»
(33-3«)امروازدستدادمکهتمامسرمایهفروشی[بکنم،چونمنناچارماینکاررو]دست»
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 فروشان فروشی از منظر دست های ساختاری ایجادکنندۀ دست  . زمینه1شکل شمارۀ 

فروشی از منظر خریداران ایجادکنندۀ دست های  زمینه

مهم از خریداران یا مؤلفهمشتریان شکلترین دستهای به عمومیدهی معابر سطح در اند.فروشی

اندکهدرادامهبرخیازآنهاعنوانبسترهایایجادایننوعفعالیتعنوانکردهادیرابهخریدارانعواملزی

اند:ذکرشده

درتئوریتقاضا بهمقدارمحصولیاخدمتیاطالقمی. تقاضا شودکهبرایهایاقتصادیمعموالً

به تقاضا مقدار مطلوبباشد. میخریداران تقاضا قانون قیمتاست. ثابتگشدتتابع با سایروید بودن

قیمت در قیمتعوامل، در و کمتر قانونهایباالتقاضا برعکس، و بود خواهد بیشتر هایپایینتقاضا

بودنسایرشرایط،مقدارعرضهوابستهبهقیمتاستودرقیمتباالترعرضهگویدکهباثابتعرضهمی

بنابیشترودرقیمتپایین ریشهدرنیروهایترعرضهکمترخواهدبود؛ رابطۀبینعرضهوتقاضا براین،

 )منکیو، تخصیصمنابعدارد 3112پشتپردۀ شهروندانبه22-31: بسیاریاز بالفعلبا(. و بالقوه طور

گیرند.فروشی،برایتهیۀکاالیاخدماتازاینطریقبهرهمیهاوتنوعمحصوالتدستتوجهبهظرفیت

دست مشتریانفروشان پیامبرای همۀ که دارند ازکاالیی خرید معایب درخصوص زنهاردهنده های

هابودنقیمتتنوعکاالها،ارزانراحتیبگذرند.تواندقانعشانکندکهازخریدآنبهفروشانهمنمیدست

پاسخ و دستیابیآسان زمینۀ برایمشتریان، دسترسیآسان فراهمو را آتی یا تقاضاهایآنی به دهی

اظهاراتبرخیازکنند.فروشیگرایشپیدامیسیلیعظیمازافرادبهدستترتیب،هرروزردوبدینآومی

تأملاست:خصوصقابلهادراینرساناطالع

همینمغازه» نمیدارها آدم میگن، قیمت خودشان برای ازجوری میشه مجبور کنه، اعتماد تونه

(.2-2«)فروشبخرهدست

« خیلی دستشون دستمردم از خرید کنند، تنظیم رو خرجشون و دخل باید بیشترفروشتنگه، ها

(.3-2«)صرفه،چونارزونمیدنمی
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دستدست» نیست... دیروز و امروز مال میفروشی کمک زندگیفروشی تا اونا به راکنه شون

(.31-2«)بچرخونند

خریدارانکاالهایعرضهنیاز. توسطدستبسیاریاز شده بهافرادیتنگدستفروشان، که ناچاراند

کیفیتپایینمی با قیمتارزانبایستکاالهای و خیابانیتر فروشندگان را نیاز این که نمایند تهیه تر

میبه پاسخ راحتی دستعبارتبهدهند؛ هزینهدیگر، اینکه دلیل به ملک،فروشان اجارۀ به مربوط های

باقیمتیپایینکنند،معموعوارضومالیاتپرداختنمی کاالیشانرا کنند.آنهاهاعرضهمیترازمغازهالً

تکمیلکنندودوبارهمجبورنباشندحتیتخفیفهممی دهندتابتواننددرپایانکارروزانه،فروششانرا

ود.شاینامرموجباستقبالقشرمتوسطوپایینجامعهازاینفعالیتمیاجناسشانرابهخانهبرگردانند.

هایدردسترسافرادجهتتهیۀدیگر،دردورانرکوداقتصادیوکاهشقدرتخرید،یکیازگزینهازسوی

هایهاوخیابانفروشانمستقردرکوچهمحصوالتوخدماتموردنیاز،استفادهازکاالهاییاستکهدست

هایسطحهاومغازهروشگاهنبودنخریددرفکنند.همچنینسیطرۀفرهنگعجلهوآسانشهریارائهمی

نیزسنگینشهر)براثرمسائلینظیرپراکندگیکاالهایعرضه و بسیاریازشهرهاشده بودنترافیکدر

مکانیمناسبونیزارائۀبسیاریازمحصوالتدردلیلموقعیتفروشیبهشهرها(،دستخصوصکالنبه

انتخابص نیز زمانمناسبو در و یاریمییکخیابانمحدود مشتریاننیازمند به رسانند؛حیحکاال،

دهیوحتیرشدآنرادرسطحجامعهاحتمالشکلفروشان،بنابراین،سهولتدسترسیخریدارانبهدست

می میبیشتر شکلزیر در زمینهکند. دستهایشکلتوان از برایخرید مشتریان نیاز رادهی فروشان

مشاهدهکرد.

 
 فروشی ازمنظر خریداران ایجادکنندۀ دست های  مینهز. 2شکل شمارۀ 
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دستترحم دربرمی. را مختلفی اقشار عواطفمشتریانفروشان احساساتو آنها از برخی که گیرند

تحریکمی دربیندستخیابانیرا معلولینوبیمارانهستندکهکند. سالخوردگان، کودکان، فروشانفقرا،

حسنوع افرادگاهیبه خدماتعرضهدوستی یا کاالها از دامنمیجهتخرید بدینشده و طریقزنند

تقریباًخریدارانیکهدراینآورند.نمادهایمستحکمیازهمبستگیاجتماعیرادرجامعۀشهریپدیدارمی

ند:کندلیلترحمخریدمیفروشانبهپژوهشباآنهامصاحبهشدهاست،تأکیدداشتنددربرخیمواقعازدست

کنند.بایدکمکشونکردوگرنهممکنهکهبهفروشانیهستندکهباسیلیصورتشونراسرخمیدست»

(.3-2«)هزارکارخالفبیفتند

دارنددستخیلی» برایاینکهگدایینکنند هستند روفروشیمیها نظرمنبایددستاینا به کنند.

(.1-2«)گرفت

ایبعضی» ناچاریمیانتو سر از دستها از منایندسته نظر به هایشریفیفروشانآدمنشغل.

(.31-2«)هستندوبایدحمایتشونکرد

 فروشی کنندۀ فعالیت دست های ترغیب  زمینه

هاییجدیدازآنیقیناًبهایندلیلاستیابیوایجادشکلفروشیوتداومآندربسترتاریخیاتنوعدست

برایفعاالنشداشتهاستکهدرادامهبخشیازآنهاکنندههاییترغیبههایازمینکهاینشغلجذابیت

اند:تشریحشده

عنوانیکیازفروشی،ازجملهمشاغلآسانیاستکههموارهافرادجویایکاربهدستسهولت کار.

اینفعالیتاقتصادیبهدلیلتفاوتهایدردسترسازآنبهرهمیگزینه مشاغلبرند. همچونهایشبا

کاردرانتخابشغلوتأثیرسابقۀهایآموزشیپیچیده،عدمنیازبهتخصصیامهارتوگذراندندورهعدم

هایناشیازآن(فرصتیبرایبرخیبودنازهرگونهفعالیتشدیدبدنیوسختیبودنکار)عاریسبک

آورد.افراد،جهتکسبمعاشآسانفراهممی

دستجابجایی آسان مکانی فروشنده. بهفروش، راحتیایاستکهمکانثابتودائمینداردو

حملیجاییسریعوآسان،کاالوخدماتمحدودوقابلجایدیگربرود.علتاینجابهتواندازجاییبهمی

شدهتوسطآنهاست.برنبودنمکانتصرففروشانباخودبههمراهدارندونیزهزینهاستکهاکثردست

دنبالبیشترینمشتریانجهتفروششودآنهاهموارهباتوجهبهشرایطمکانیبههاسببمییتاینمز

محصوالتوخدماتشانباشند.

کنندکهبهشکلفروشانکاالهاوخدماتیعرضهمیمعموالًدستارائۀ کاالهای متنوع و خاص. 

اندکهبودنکاالهاازجملهمواردینونیزنایاببودبودن،موردنیازبالقوهبرایشانمشتریانیوجوددارد.ارزان

فروشانازخواروبارونیازهایخوراکیروزانهگرفتهتادستکشانند.فروشانمیسویدستخریدارانرابه
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شدهازسویآنها،بهدالیلیکنند.بسیاریازکاالهایعرضهخانگی،قطعاتصنعتیوداروعرضهمیلوازم

کند.بودن،مشتریانخیابانیرابهسهولتبهسمتخودجذبمینایاببودنوهمچونجدید

بهدلیلماهیتشوشیوۀارائۀ.دستکسب درآمد آسان فروشیازجملهمشاغلیاستکهمعموالً

گرددوهمینعاملبسیاریافرادراسرعتبهفروشوکسبدرآمدمنجرمیمحصوالتوخدماتخودبه

کند.ترغیبمیبهفعالیتدراینشغل

دستهای کالن گذاری نیاز به سرمایه عدم فضاهای. فقطبخشیکوچکاز فروشیازآنجاکه

می اینامرناچارمیتوانداشغالنمایدبهعمومیرا ارائهکند. وخدماتبسیارمحدودیرا بایستکاالها

البتهبایدتأکیدشودمیزانسرمایهموجبمی بهسرمایهگذاریدرآنپایینباشد. نیاز هایمحدود،نمود

آنتواندبهکند،چراکههرفردیباهرسطحتواناقتصادیمیترمیدراینشغلراگستردهدامنۀفعالیت

ازسوی آسیببپردازد. بهدلیلسرمایههایناشیازعدمدیگر، بسیارکسبمنفعتاقتصادیرا گذاریکم،

نماید.کمتریاناچیزمی

میمیتفاقد رس توأمان خصیصه این به. یکنقیضهتواند یا یکمزیت دست عنوان فروشیدر

فروشانمالیات،عوارضواجارۀمکاننپردازند؛نیافتناینشغلسببشدهاستدستمطرحشود.رسمیت

دیرابهترازمجاریرسمیبهبازارارائهنمایندوبدینطریقمشتریانزیادرنتیجه،کاالهایخودراارزان

شودنظارتوکنترلیدقیقبرگونهمشاغلسببمینبودنایندیگر،رسمیسمتخودجذبکنند.ازسوی

فروشانصورتنگیرد.عرضهوکمّیتکاالنزددست

دردوحالتانعطافپذیری.  انعطاف پذیریپذیریدرزمانفعالیتونیزانعطافاینویژگیمعموالً

تغییرشدرجابه میجاییو پیدا انعطافغلنمود زمانفعالیتبدانمعناستکهاینشغلکند. پذیریدر

پارههیچ معموالً و ندارد محدودیتزمانی ماهیتشایجادوقتگونه اخاللیدر حضور، زمانکم یا بودن

خصشودتنظیمساعاتکاریدراختیارشپذیریزمانیسببمیدیگر،بایدگفتانعطافعبارتکند؛بهنمی

هایآیدکهبتوانندپسازفراغتازفعالیتباشدوبدینطریقاینامکانبرایبرخیازافرادفراهممی

دست به تحصیل( یا دیگر مشاغل )همچون ازسویمختلف شوند. مشغول شغلفروشی این در دیگر،

تواندنوعدتتقاضامیآسانیباتوجهبهعالقهوشگذاری،فردبهدلیلمحدودیتعرضۀکاالوسرمایهبه

جابه بنابراین، تغییردهد؛ را فروشیخود جنسِ آنراحتوسهلاستوکاالیا تغییرشغلدر جاییو

پیامدهایاقتصادیمنفیکمتریبرایفردبهبارخواهدآورد.
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دکننوعیازاشتغالمبتنیبراستقاللکاریاستکهدرآن،فردبرایخودکارمیفرمایی.  خویش

ایهایاقتصادیفروشینیزدرزمرۀفعالیت(.دست3،3332:13)جویسووایکوکارفرمایخویشاست

فرددرایننوعمشاغلکمترزیرسلطۀکارفرماقرارمی گیردکهجنبۀخوداستخدامیوخودرئیسیدارد.

خویشبرحسباصلخوداتکاییبرتوانمدیریتیواستعداداقتصادیگیردوباآزادیعملباتکیهقرارمی

عنوانکارگرفروشانهستندکهبهشکلمنفردیاگروهیبهدنبالکسبدرآمداست.البتهبرخیازدستبه

می یامحصوالتدیگرانرا دائمیکاالها نوعیفروشندوالجرمچندانآزادیعملندارندوبهروزانهیا

اند.وابستهبهکارفرمایخویش

.گسترۀسنیوجنسیتیاینفعالیتاقتصادیبسیاروسیعاست.ت سنی و جنسیتینبودِ محدودی

آوردنبهاینشغلراازجانبهرفردیهایشغلییاامکانرویاینامربیشازهرعاملدیگریجذابیت

تواننددرهرگروهسنیبدانهایسنینیستوافرادمیفروشیتابعمحدودیتسازد.دستترمیمحتمل

هایجنسیتیمبتنینیست.درفروشیازجملهمشاغلیاستکهبرمحدودیتدیگر،دستبپردازند.ازطرف

برخیمواردوضوحمیبسترفضاهایعمومیبه در کهزناندوشادوشمردانوبعضاً توانمشاهدهکرد

اند.فروشیمشغولترازآنهاآزادانهبهدستبیشتروفعال

 فروشی پدیدۀ دست های تشدیدکنندۀ  زمینه

هادرسطوحخردوفروشی،برخیازمؤلفههایدرگیرباپدیدۀدستازنگاهبرخیمدیرانوحتیسایرگروه

اقدامبهفعالیتدستکالنسببمی حمایتازآندرجامعهتشدیدشودوبدینگردد صورتفروشییا

 انداز:ترینآنهاعبارتازمهمازپیشتضمینگردد.برخیماندگاریآندرسطحجامعهبیش

روزبههای اقتصادی نبودِ توجه اصولی به بخش خدمات بخش گسترده. میروز وتر شود

گریبسیارمهیاست؛درنتیجه،زمینهبرایرشدمشاغلغیررسمیدیگر،شرایطبرایداللیوواسطهازسوی

به دستو خاص بهطور است؛ آماده بسیار عبارتفروشی دستدیگر، کارکردهایتداوم مولود فروشی،

سیستمنامناسببخش زمانیکه برایهایاقتصادیاست. توانالزم یا کارایی اقتصادی، هایرسمی

سرزندگیحیاتاقتصادیجامعهوافرادرانداشتهباشند،افرادبهشکلخودکاربرایبقایخویش،اقدامبه

 کنند.فروشی(میهدستطورویژایجادوگسترشمشاغلغیررسمی)به

هاییافتنشغلبرایافرادجویایکاردربخشزمینهوقتیهای شغلی مناسب.  فقدان ظرفیت

ماند.آمارهادربارۀمیزانبیکاریدرایجزاشتغالدربخشغیررسمینمییقینچارهرسمیفراهمنباشدبه

فروشینوعیلمساستایناستکهدستبلکشورواستانگیالنبسیارمتناقضاستاماآنچهکامالًقا

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1 Joyce & Voytek 
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هایاقتصادی،توانجذبلشگربیکارانرااست؛بدانمعناکهبسیاریازنهادهاوبنگاهتحمیل اشتغال

حالوقتی انتخابندارند. باالییاست، حد در یا سیرصعودیدارد جامعهوکشور کهمیزانبیکاراندر

دورازانتظارنخواهدبود.فروشیاجباریمشاغلغیررسمیودست

شایعبرخوردهای قهری و سلبی دست. پدیدۀ با برخورد ازتریننوع استفاده کشور، فروشیدر

بهروش است. سلبی و قهری هزینههای از جدا روش این شهرداریکارگیری برای زیاد وهای ها

غیرازفروشیباشد،بهبحراندستاندیشیمناسبیبرایحلهایقضایی،هرگزنتوانستهاستچارهسیستم

فراخ باتوجهبهوجودنظامتنبیهیکهدرزمینۀمقابلهباعبارتترنمودهاست؛بهاینکهگسترۀآنرا دیگر،

شهرداریدست ازسوی میفروشان اعمال میها مشاهده همچنان نهشود، که تعدادکنیم از تنها

شود.درواقع،سرکوبوبرخوردهایزبرشمارآنهاافزودهمیروفروشانکاستهنشدهاست،بلکهروزبهدست

قهریجزنتیجۀمعکوس،چیزیدیگریدربرنداشتهاست.

نظامنبودِ مدیریت صحیح بازار و نظام دادوستد شهری شهرها از بسیاری در اصوالً .

سامان یا تنظیم شهریاز سازماندادوستد نیست. ازقبیلدهیمناسببرخوردار تعزیرات،هایی اصناف،

شهرداری معدنوتجارت، صنعت، یکدیگربهداشت، بیشتراوقاتبا وغیرههرکدامبهطریقیکهدر ها

استبسیاریاز ایننابسامانیسببشده شهریدارندو بازار برخوردهایمتفاوتیبا هماهنگنیستند،

هارابرازه،مالیاتوعوارضوسایرهزینهدارانضعیفکهبارسنگیناجارۀمغخصوصمغازهدارانبهمغازه

بهدوشمی اینکشند، پایداریدر توان بازار مدیریتصحیح ودلیلنبودِ باشند نداشته مشاغلرا گونه

دوانکشان یا دستکشان به افزایشمالیاتفروشیرویدوان مسائلیهمچون رشدآورند. عوارض، و

هایانشعاباتآب،برق،گازوتلفن،سختیوبهایسنگین،افزایشهزینهرهها،اجامارکتگونۀهایپرقارچ

حراجی کسب، دستهایبیدشواریگرفتنجواز همه غیره و برنامه مشاغلدستهممیبه تا دهند

هارانداشتهباشند؛بهگرفتهدربازارشهریچندانتابوتحملاینآشفتگیرسمیوکوچکتازهشکل

فروشانونیزنبودِکنترلونظارتصحیحدرنظامبازارشهری،گر،نبودِساماندهیمناسبدستسخنیدی

کند.فروشیراتقویتمیتقاضابرایورودبهدست

زمینهقیمت عادت به خرید کاالی ارزان یکیاز دست. تشدید در فروشی،هایفرهنگیمهم

توانگفتبسیاریقیمتاست.میرایخریدکاالهایارزانشدهدرفرهنگایرانیبتمایلیاعادتنهادینه

به افراد بیاز قیمتدلیل بر نهادهایرسمی ضعفنظارت یا رسمی خرید مراکز از برخی به اعتمادی

انگارند؛بنابراین،برایخریدقیمتمیفروشانرافروشندگانمنصفودارایکاالهایباارزانکاالها،دست

م مراجعه آنها قیمتنهاییکاالهایدستیبه هایجانبیونکردنهزینهدلیلپرداختفروشانبهکنند.

پایینبودنهزینهدرنتیجهکمتر پسپاسخگویمناسبودردسترسترازمشاغلهمها ترازرسمیاست.
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قیمتمناسب جستجویکاالهایبا خریدارانیاستکهدر نقلبرایآندستهاز تناقولاند. زهایدو

توجهاست:خصوصقابلشوندگاندراینمصاحبه

وقتیببینمدستهاشوبررسیمیمنهمیشهقبلازخریدقیمت» ترمیدهفروشازهمهارزونکنم.

(.2-2«)خرمخبازاونمی

(.4-1«)کشونندهامیفروشهاروبهسمتدستهاشوندارندمشتریدارهاباقیمتمغازه»

فروشیدربینبسیاریازعلتاقدامبهدستنیازهای معیشتی و رفاهی.  ناتوانایی از تأمین

می روی فعالیت این به که نیازهایکسانی تأمین برای جایگزین یا مناسب راهکاری نیافتن آورند،

فروشانرادلیلنداشتنتمکنمالی،خریدازدستدیگر،بسیاریازخریدارانبهشاناست.ازسویضروری

دانند.شانمیناسببرایتأمینکاالهایاساسیوموردنیازخودوخانوادهراهکاریم

دست.فروشی پذیرش فرهنگ دست پدیدۀ به عمیق سطحی در متوجهاگر بنگریم، فروشی

دستمی افراد، بسیاریاز نگاه ودر قبیحنیست.فروشیپدیدهشویمکهدرفرهنگما ایغیراخالقییا

قدمتوفروشدرجایتفرهنگخریدوفروشازدس جایکشورمادربسترتاریخینهادینهشدهاست.

پدیدهسابقۀطوالنیدست ایغیررسمیدراقتصادعنوانکرد؛فروشیسببشدهاستدیگرنتوانآنرا

فروشیلحاظنشدهاستامادرعرفدیگر،هرچنددرقوانینکشورجایگاهیمشخصبرایدستعبارتبه

پذیردوفروشانرامیکهجامعهدستشدهاست.حالوقتیفروشیکامالًپذیرفتهامعه،دستهایجوارزش

انگاردمبارزهوسرکوبتنهامایۀتخریبفرهنگیخویش،بلکهبخشیازفرهنگخودمیوجودآنهارانه

نتیجهخواهدماند.آنبی

.یکیازفروشان ز دستنفوذان ا  ها و ذی های ضمنی و آشکار خریداران، رسانه حمایت

رشددست استحمایتگروهبسترهایجدیدیکهدر اثرگذار افرادذیفروشیبسیار نفوذ،هایمدنییا

به فعالیتویژهرسانهبرخیخریدارانو نهادهاهایمختلفاز افرادو ایندستهاز عملکرد هایآنهاست.

فروشاندربسیاریازمواقعباشکستهیدستدهایسامانموجبشدهاستهرگونهمقابلهیاحتیطرح

کنندگانوخریدارانسودمنداستهموارهحمایتآنهارادرفروشیازآنجاکهبرایمصرفروبروشود.دست

فروشیآساننخواهدبود.پیدارد؛بنابراین،باوجودچنینحامیانقوی،جلوگیریازرشدوتوسعۀدست

 گیری بحث و نتیجه

دهنده،فروشیدرچارچوبسهدستهزمینۀشکلگیریدستدهدکهبسترشکلتحقیقنشانمینتایجاین

ویژگیترغیب اینهاییمنحصربهکنندهوتشدیدکننده، فردبهاینپدیدهدرجامعۀشهریبخشیدهاست.

بهپدیدههادستزمینه ایمختلفدراندکهضمنبرخورداریازکارکردهبدلکردهپیچیدهایفروشیرا

افسارگسیخته و بهشکلیمتنوع پیوسته برخیحیاتشهری، در سیمایشهریرشدیناهمگونو در



 

 

 

 

 

3131،پاییزوزمستان2،شماره31بررسیمسائلاجتماعیایران،دوره  222

 

 

هایمتنوعفروشیشدهاست،زمینهمواردوسیعدارد.طبقنتایجتحقیقآنچهباعثظهوروگسترشدست

درسطحشهرتضادگونهوویژهوخاصاینپدیدهدرزیستشهریبودهاستکهبهخلقکارکردهایی

 است؛ عبارتبهرشتانجامیده فروشانقرارحدوحصردستشهررشتپیوستهدرمعرضهجومبیدیگر،

 که بافعالیتدارد پژوهشگرانیکه است. داشته منفیگوناگونیبرایاینشهر تبعاتمثبتو هایشان

نگریسته پدیده این به مثبت میدیدگاهی تأکید اند که درتدسکنند گوناگونی کارکردهای فروشی،

بهزمینه فرهنگیوحتیسیاسیدارد، اجتماعی، فروشیکهازمنظراقتصادی،دستنحویهایاقتصادی،

هایاقتصادیدرجامعهومشکالتمالیافراداست.همچنینازمنظراجتماعی،سطحبخشبحرانالتیام

دهد.ازمنظرفرهنگینیزباارائۀمحصوالتافرادکاهشمیدلیلاشتغالهاوانحرافاجتماعیرابهآسیب

صنایع ظرفیتبومیو نمایشمیدستی، به بومیرا سیاسیهایفرهنگیو منظر از درنهایت، و گذارد

اینکارکردهابهنحویدرنتایجاینتحقیقنیزمحرزسازد.هایانسجامووحدتجامعهرافراهممیزمینه

بوده اما اثراتمثبتیکهدستداند. گیریهایمختلفشکلفروشیازطریقزمینهرکنار اثراتاشدارد،

درونزمینهمنفی از قابلاشنیز آنکامالً درشهرهایمختلفایجاد ایناثراتمنفیرا است. مشاهده

می زشترشت معبر، سد ایجاد همچون متعدد عناوین تحت توان ایجاد شهری، سیمای انواعکردن

مخاطراتهایزیستآلودگی انواع بروز کیفامنیتی)تکدی محیطی، جیبگری، قاچاقموادقاپی، زنیو

تولید فرار مخدر(، عرضۀکاالهای فروش مالیات، از زباله،  و غیرمجاز، کسبنامرغوبو وکاراختاللدر

وغیرهبیانکرد.واحدهایصنفی

منفی پیامدهای همۀ وجود پدیدبا دستاین گفت باید شهر، سطح در بخشه  و فعال فروشان

فضای در را خدمات کاالهاو از گسترده طیفی به دسترسی که اندشهری غیررسمی وجوشاقتصادپرجنب

دیگر،بیانآورند؛بنابراین،خودراهمچونیکضرورتمتبلورکردهاست؛بهمی فراهم مردم برای عمومی

صاحب ایبسیاریاز دستنظرانبر که اقتصادینیستنباورند خوشایند یکپدیدۀ امافروشیهرچند

می )روتأکید دید هم را سکه روی آن باید که اسکینرورزند و 3ئور ،2134 :2 موارد،(. از بسیاری در

هایجایشیوهشانبهاستکهاقشارفرودستجامعهبرایگذرانزندگیحلیشرافتمندانهفروشیراهدست

 برمینامناسب )دیگر گزینند دیوید، 3122دراکاکیسو این313: برای چون عمدتاً  جامعه از بخش (.

طوروبه غیررسمی بخش در اقتصادفراهمنیست،آنهامجبورند رسمی و امن بخش هایشغلیدرفرصت

(.2112:2221شوند)بهومیک،فروشیمشغولخاصدست

فروشی،بیشازآنکهپیامدهایادرکنترلیامهاردسترسدتأملایناستکهبهنظرمینکتۀقابل

هایمتعددبروزآندلیلبسترهاوزمینهفروشیبهنتایجآنمهمباشد،رشدناهمگونوافسارگسیختۀدست

مشارکت بسیاریاز اهمیتاست. داشتندکهفرازوفرودحائز اینتحقیقاصرار هایگوناگونکنندگاندر

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــ
1Roever & Skinner 
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حلمبارزهبافشارهایاقتصادینمودپیداعنوانیکراهفروشیبهنسببشدهاستدستاقتصادیدرایرا

شدنافرادازیافتنیکموقعیتشغلیمناسبهادرایجادشغلودلسرددیگر،ناتوانیدولتعبارتکند؛به

کافی)به نیز و برایجوانانجویایکار( رویژه به سالگذشته، چند در انفجارگونۀنبودندستمزدها شد

هایافضاهایشهریمنجرشدهاست.فروشیدرسطحخیاباندست

مدتیقیندرمیانمدتاثراتیمطلوبداشتهباشدامابهفروشیهرچندممکناستدرکوتاهرشددست

هاومعضالتزیادیروبروخواهدکرد؛پسبرایبرخورداثربخشوبلندمدتمدیریتشهریرابابحران

دس افزایشتبا کنار در داشتکه مدنظر هم را نکته این باید البته تالشنمود. همواره باید فروشی

فروشی،مواردیهمچونسهولتکار،جابجاییآسانمکانی،امکانارائۀکاالهایمتنوعهایدستفعالیت

عدم آسان، درآمد کسب خاص، سرمایهو به رسمیگذارینیاز کالن، خویشهای مایی،فرنبودن،

میانعطاف سبب جنسیتی و سنی محدودیت نبودِ و دستپذیری درشود و مختلف اشکال به فروشی

ترمواجهنماید.هاییجدیتواندمدیریتشهریراباچالشهاییمتنوعبروزپیداکندکهمیزمینه

زاده،کلدیوشفائی؛3111فرد،صالحیهایاینپژوهش،همسوبانتایجبرخیمطالعاتدیگر)یافته

3123 علم، حسنو 2132؛ بهومیک، 2112؛ بهگسترشدست(، اقتصادفروشیرا یکمسکندر مثابه

سامانمی برای که ازداند استفاده برای مناسب تدبیر اندیشید. تدابیری باید زودتر هرچه آن دهی

دستظرفیت مثبت یافهای خواهد تحقق زمانی شهری مدیریت در ازفروشی مطلوب شناختی که ت

ایاستکهبرایکاهشآن،درفروشیزاییدۀمسائلعدیدهدیگر،دستعبارتبهفروشیکسبگردد؛دست

زمینهگامنخستمی هایمختلفبروزآندرجوامعشهرینظربایستبهدالیلگسترشاینپدیدهیا

 زمینهکرد. بتوانماهیتو اگر برکنشدرواقع، دستهاهایوقوع شناسایینمودیحاصلاز فروشیرا

میبه دستیقین مهار با توان متناسبریزیبرنامهفروشی، اقدامات و صحیح مدیریت مؤثر، راهای

اتخاذکرد.زمینهدراین

ویژگی به توجه با دقتداشتکه باید زمینهالبته ایران، فرهنگیدر هایهایمختلفجغرافیاییو

همچنینبایدتأکیدنمودکهیکیازدالیلشینیزمیفروگیریدستشکل تواندمتعددومتفاوتباشد.

هایدرگیربااینتوجهبههمۀگروهفروشی،عدمنبودنبسیاریازمطالعاتمرتبطبادستاساسیثمربخش

است. بوده برحسباستنتاجبهپدیده اینپژوهشبایدگفتکهاینظریحاصلطورکلی، از هبرایشده

ظرفیت و بررسیمطلوبابعاد منظربایستدستفروشیمیهایگوناگوندستشناختو از فروشیرا

داران،عابرانوخریدارانموردتوجهفروشان،مدیران،مأموران،مغازهتمامیافراددرگیردرآنازقبیلدست

توجهتواننتایجیقابلهبهشکلخاصمیهایگوناگونافراددرگیربااینپدیدقرارداد.بامقایسۀدیدگاه

ترتبیینکرد.فروشیراجامعهایامضراتدستارائهدادوظرفیت
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