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چکیده:
ي وي را تحت بیکاري معضلی است که تمام ابعاد زندگی فرد و خانواده

دهد. پژوهش حاضر با هدف کشف ابعاد گوناگون بیکاري از تأثیر قرار می
اي و ي زمینهمنظر خود بیکاران و شناسایی پیامدهاي آن، با استفاده از نظریه

آباد از توابع شهرستان دلفان روستاي حسني عمیق انجام شد.فن مصاحبه
در استان لرستان، که داراي میزان بیکاري باالتر از میانگین کشوري است، 

مصاحبه با مردان بیکار 17براي انجام پژوهش برگزیده شد. در مجموع، 
مفهوم 117ها استخراج شد. از مفهوم از مصاحبه117روستایی انجام و 

دست آمد. این شش مقوله عبارتند از: الف) ه بهشده، شش مقولاستخراج
کشی؛ د) مقصر دانستن دیگران؛ ه) سازي؛ ج) وقتانزواطلبی؛ ب) خودمحروم

ي هاي نامتعارف کسب ثروت. مقولهاولویت نیازهاي اولیه؛ و) گرایش به روش
هاي است که سایر مقوله"بیکار منزوي و مطرود"مرکزي پژوهش، 

ي دهند که پدیدهکند. نتایج پژوهش نشان میمیشده را تبیین ساخته
بیکاري پیامدهایی ناگوار براي فرد، خانواده و جامعه دارد و در صورت عدم 

وجود آمده، تثبیت و نهادینه مقابله با آن، فرهنگ فقر در زندگی بیکاران به
شود.می

ايینهي زمبیکاري، انزواطلبی، طرد اجتماعی، روستا، نظریهمفاهیم کلیدي:

ي کارشناسی ارشد آقاي میالد رستمی است.نامهاین مقاله، برگرفته از پایان1
ي مسئول)(نویسندهروستایی دانشگاه تهرانيهکارشناس ارشد علوم اجتماعی، گرایش توسع٢
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imanijajarmi@ut.ac.irدانشگاه تهران ي علوم اجتماعیي روستایی دانشکدهگروه توسعهدانشیار٣



95پاییز ،1شماره،یازدهمدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 74

مسألهیانبومقدمه
کار رکن اساسی رشد و توسعه است، که در عین حال، موجب آسایش و رفاه جامعه 

ترین صورت اجتماعی پایدار در حیات شود. اسپینوزا معتقد است که کار، عمیقنیز می
یک آدمی است، که بدون آن نه تولید، نه گسترش، نه ازدیاد وسایل و لوازم زندگی، هیچ

جایی که فرایند توسعه، وابستگی ). از آن46: 1375تصور نخواهند بود (توسلی، قابل
گیري بهینه و مطلوب از منابع انسانی به مستقیم به منابع اقتصادي دارد، پس عدم بهره

يشود، در نتیجه، رشد و توسعهعدم استفاده از امکانات مادي و فیزیکی جامعه منجر می
دنبال آن، بیکاري و در نهایت فقر و محرومیت در جامعه بهیابد واقتصادي تحقق نمی

یابد. بیکاري معلول یک عامل یا متغیر نیست، بلکه علل و عوامل متعددي در گسترش می
پیدایش آن دخیلند. از ناسازگاري انتظارات و توقعات شغلی جویندگان کار با ساختارهاي 

بازار کار و عدم تطابق بین فناوري، عرضه درهاي شغلی قابلدرآمدي گرفته، تا فرصت
آورند. وجود میهاي نیروي کار، همگی صور متفاوتی از بیکاري را بهها و تواناییقابلیت

هاي اساسی اقتصاد جهانی است، بهتوان گفت که بیکاري از جمله مقولهبنابراین، می
یافتگی تلقی وسعههاي مهم تاي که افزایش اشتغال و کاهش بیکاري یکی از شاخصگونه
شود. می

او، مانند طرد اجتماعی و يبیکاري پیامدهاي ناگواري براي فرد بیکار و خانواده
ها پرداخت. اما هاي تعاملی دارد، که الزم است به مطالعه و درك آنمحرومیت از شبکه

این پدیده از نگاه بیکاران، کاري است که کمتر بدان پرداخته شده است و يمطالعه
حاضر از این منظر، بدیع و نو است. يمطالعه

طور ترین مسائل اجتماعی ایران بهطور قطع جزء مهماي است که بهبیکاري پدیده
هاي توسعه در هاي اساسی برنامهیکی از دغدغهطور عام است. خاص و جهان سوم به

هداف مهم، عنوان یکی از اکشور، تالش براي کاهش معضل بیکاري است، که همواره به
مدنظر بوده و اگر درمان نشود، ابعاد اجتماعی و سیاسی وسیعی خواهد داشت. بیکاري یکی 

خود هاي مردم را بهریزان و تودهگذاران، برنامهترین مسائلی است که اذهان سیاستاز مهم
هاي متعددي را نیز به بار ها و آسیبطور قطع هزینهاي که بهمشغول کرده است، پدیده

دهد، مصیبتی ها را مزد یا حقوق تشکیل میورده است و براي افرادي که تنها درآمد آنآ
آورد. است که لطمات فراوانی به بار می
هاي مختلف داراي رشد بوده که طی دورهبهاي روبیکاري در کشور ما پدیده

از افزایش بلندمدت، نشانيهایی بوده است، البته بررسی میزان بیکاري در دورهنوسان
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درصد بوده است. 10ندرت زیر این مسئله دارد. در نیم قرن گذشته، آمار بیکاري کشور به
هاي مختلف نشان داده شده است.در جدول زیر، نرخ بیکاري کشور در دوره

1335-1392يهنرخ بیکاري در ایران طی دور:1جدول 
1335134513551365137013751380138513901392سال

7/22/92/102/142/111/92/142/113/124/10نرخ بیکاري
)منبع: مرکز آمار ایران(

ساله و بیشتر) در سال 10طبق گزارش رسمی مرکز آمار ایران، نرخ بیکاري (جمعیت 
نفر جمعیت 23834551درصد رسید. بر اساس این گزارش، از مجموع 4/10به 1392

8/11همچنین نرخ بیکاري در نقاط شهري ؛بیکار هستندر نف2488372فعال کشور، 
درصد اعالم شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، 0/7درصد و در نقاط روستایی 

1/17معادل 1392و در سال 2/19برابر با 1390نرخ بیکاري در استان لرستان در سال 
در این استان، باالترین نرخ بوده است. طبق این گزارش، با وجود کاهش نرخ بیکاري 

نرخ بیکاري در شهرستان دلفان هاي کشور متعلق به لرستان است.بیکاري در میان استان
نام شده، شهرستان دلفان بیش از طبق آمار ثبت. 1درصد است22از توابع استان لرستان، 

توان ناچیز بودن ترین علت باال بودن بیکاري در لرستان را می. مهمهزار نفر بیکار دارد12
طور اولی در هاي الزم در استان لرستان و بهگذاري دانست. نبود زیرساختسرمایه

سوي این شهرستان تمایل یابند و گذاران کمتر بهشهرستان دلفان موجب شده سرمایه
اي که بسیاري از همین امر سبب محرومیت بیش از حد این شهرستان شده، به گونه

پردازند یا به خرید و فروش مواد مخدر در شهرهاي بزرگ به عملگی میجوانان دلفانی یا 
بیکاري، منشأ بروز اختالالت رفتاري و يمشکل ناشی از پدیده"پردازند. همچنین، می

گردد، که سالمت یک هاي سیاسی میکرداري در سطح جامعه و همچنین بروز تنش
). بنابراین، انجام 9: 1380ن، (دهقا"دهدجامعه را در معرض خطرهاي جدي قرار می

ویژه شهرستان دلفان که از بیکاري مورد بیکاري در استان لرستان و بههایی درپژوهش
تواند در اتخاذ راهبردهاي درست به مسئوالن نماید و میبرد، ضروري میزیاد رنج می

هاي شایان توجهی کند. کمک

.29/10/1392خبري، يهوگوي ویژاستانی افالك، گفتيهشبکعلی باقري، فرماندار دلفان، 1
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ها نیز که اند، و برخی پژوهشکردهها، بیکاري را از منظر کالن بررسیبیشتر پژوهش
صورت کمی مورد کنکاش قرار اند، این مسئله را بهبه بیکاري از دیدگاه خرد پرداخته

اند. در این بین، شناسی نگریستهها نیز بیکاري را از منظر اقتصادي یا رواناند، اکثر آنداده
اند، کمتر آن را از منظر دادهصورت کیفی انجام هایی هم که تحقیق در بیکاري را بهآن

اند. در این بین، خود بیکاران، و درکی که از وضعیت خود (بیکاري) دارند، مطالعه کرده
جاي پژوهشی که بیکاري را از منظر بیکاران مورد کاوش قرار داده باشد، خالی است. به 

شناسایی این توان الگوهایی نوعی را در وضعیت بیکاران شناسایی کرد. رسد مینظر می
ها و اعتقادهاي بیکاران، ما را یاري رساند. تواند در تبیین رفتارها، نگرشالگوهاي نوعی، می

ساز مشکالتی خالی شدن روستاها از نیروي جوان، کارآمد و تولیدکننده و فعال، زمینه
ل حطوري که مایکل تودارو براي اشتغال، راهبردي جامع تدوین کرده و راهحاد است، به
، به455: 1367تودارو، (داندبیکاري شهري را بهبود محیط روستایی میينهایی مسئله

يپژوهشی در سطح خرد با استفاده از روش نظریه).1390،از صیدایی و دیگراننقل
تواند بیکاري را در دنیاي واقعی بکاود، چنین پژوهشی اي و از منظر خود بیکاران میزمینه

کند. هاي بیکاري براي فرد و جامعه را مشخص میخوبی زیانارد و بهریشه در واقعیت د
تواند آگاهی از پیامدهاي بیکاري (اجتماعی، روانی، بهداشتی، اقتصادي و اعتقادي) می

اتخاذ راهبردهاي مناسب و درست را تسهیل کند، زیرا اتخاذ راهبرد مناسب فقط با استفاده 
تواند چنین اطالعاتی را فراهم کند. و این پژوهش میپذیر است از اطالعات صحیح امکان

هاي پژوهش عبارتند از:پرسش
علل مؤثر بیکاري چیستند؟-1
گر مؤثر در بیکاري کدامند؟شرایط مداخله-2
بیکاري چه پیامدهایی دارد؟-3
شود؟بیکاري در کدام کنش و راهبرد متجلی می-4
پیدایش بیکاري چیست؟يزمینه-5

پیشینه پژوهش
هاي فراوانی، چه در داخل کشور و چه در خارج، انجام بیکاري، پژوهشينهدر زمی

هاي بیکاري و اند به علل، عوامل و ریشهشده است. اما این مطالعات بیشتر سعی کرده
هاي روستایی به افزایش رشد آن با توجه به افزایش جمعیت و همچنین افزایش مهاجرت

گیر ري و درك بیکاران نسبت به معضلی که گریبانشهر بپردازند، و کمتر به معناي بیکا
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هاي مربوط به بیکاري به عوامل کالن و ساختاري مسئله اند. در پژوهشهاست، پرداختهآن
گر فردي غفلت شده است.توجه شده و از پژوهش در سطح خرد و کنش

الف) تحقیقات داخلی
مثبتی بین نرخ بیکاري يدهند که رابطهنشان می،)1389فخر (موسایی و گرشاسبی

بیکاري يبیمهيو قاچاق مواد مخدر وجود دارد. بیکاري عالوه بر مخارجی همچون هزینه
هاي مربوط به کاهش مهارت و تخصص نیروي کار و سایر مخارج مستقیم و غیرو هزینه

دیگري نیز هست و يهزینهيکند، دربردارندهمستقیمی که بر اقتصاد جامعه تحمیل می
).1389فخر، (موسایی و گرشاسبیآن افزایش جرایمی چون قاچاق مواد مخدر است

یابی وضع بیکاري و اشتغال کشور از سال ریشه"به ،)1390صیدایی و همکاران (
"اقتصادييگانههاي سهو همچنین بررسی میزان اشتغال در بخش1389تا 1335

ها چند میزان بیکاري در برخی استانه هردهند کاند. نتایج این پژوهش نشان میپرداخته
حال، میزان بیکاري در کشور رقم باالیی را محسوسی را نشان داده، ولی با اینکاهش 

توسعه دارد، و دلیل آن، رشد حالیافته و بیشتر کشورهاي درنسبت به کشورهاي توسعه
هاي تولید رفیتنیروي کار و همچنین پایین بودن ظيروزافزون جمعیت و افزایش عرضه

گردآوري يتحلیلی و کمی و شیوهـاین پژوهش از نوع توصیفیيباشد. روش مطالعهمی
مبتنی بر اي و با استناد به آمارهاي رسمی مرکز آمار ایران و صورت کتابخانهاطالعات به

).1390(صیدایی و همکاران، باشداسناد و مدارك می
ساله) بر نرخ 15-29جمعیتی نسل جوان (به بررسی اثر سهم،)1383احمدیان (

پرداخته است. وي از روش تحلیل 1365- 1380يهاشتغال و بیکاري در ایران طی دور
يههاي وي، نیروي کار فعال جوان طی دورثانویه استفاده کرده است. بر اساس یافته

گوید وضعیت شاغلین جوان درصدي داشته است. او می7/2رشد 1380-1365
درصدي داشته است که در دو بخش 05/2آن است که طی این دوره، رشد يهدهندنشان

باشد، ولی این سهم عرضه و تقاضاي نیروي کار جوان، سهم مردان نسبت به زنان بیشتر می
طی این دوره بین مردان با کاهش و بین زنان با افزایش همراه بوده است. نرخ بیکاري 

درصد رسیده 5/27درصدي همراه بوده است و به مرز 1/2رشد جوانان طی این دوره با 
درصدي نرخ بیکاري 4/8رشد يهدهنداست. وضعیت بازار کار در بخش آموزش عالی نشان

ستان، سیستان زهاي کشور مانند کرمانشاه، خوباشد. نرخ بیکاري برخی استاناین گروه می
80بعاد وخیمی به خود گرفته است. درصد ا20و بلوچستان و لرستان با عبور از مرز 
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درصد داراي تحصیالت عالی 8/16سال قرار دارند و 29تا 15درصد از بیکاران در سنین 
هستند. او مدعی است که بازار کار در شرایط وقت کشور بسیار نابسامان و ناتوان از جذب 

).1383باشد (احمدیان، واردان جویاي کار و شغل میجدید و تازهيهعرض

خارجیب) تحقیقات 
دریافتند که بیکاران داراي عزت نفس ،)1970تیفانی، تیفانی، کووان و تیفانی (

کمتري نسبت به افراد شاغل هستند. همچنین افراد بیکار، در مقایسه با افراد شاغل، اعتقاد 
دیدند، در ارزش خود بسیار تردیدبسیار کمتري به خود داشتند، خود را کمتر مطلوب می
کردند. داشتند و بیشتر احساس دلهره، افسردگی و ناشادي می

نظر گیري در بیکاران اشاره کرده، که بهکاري و فاصلهنیز به پنهان،)1977برایر (
يوابسته"و "خوردهشکست"عنوان هاي جلوگیري از برچسب خوردن بهرسد راهمی

). 1994، 1از فرنهامنقلهستند (به"رفاهی
در پژوهش خود در مارینتال نتایج مهمی ،)1933/1975زارسفلد و زیسل (یهودا، ال

نقل(به"فروپاشی ساختار زمانی"و "کاهش فضاي مثبت روانی"به دست آوردند، از جمله 
محور زندگی روزانه و دید روانی مثبت ). شاغل بودن به ساختار هدف1994، 2از فند

پاشد. بیکاران مارینتال حس ر دوران بیکاري فرو میمحور، دانجامد. این ساختار هدفمی
شود: هاي گوناگونی منجر میداشتن هدف را از دست دادند. از دست دادن شغل به پدیده

هاي بیرونی گیري از فعالیتاندازهاي دور، کنارهکسالت، از دست دادن عالقه به چشم
ناتوانی از به یاد آوردن هاي اجتماعی، قرض گرفتن کتاب، خواندن روزنامه)، (تماس

ها در برابر خود، سه رفتار رایج خانوادهيرخدادها و ... یهودا و همکارانش در مطالعه
اش، نامیده شد. شخص بیکار و خانواده"شدهتسلیم"شناسایی کردند. نوع غالب، بیکاري را 

خوبی تنظیم کنند. آنان تا حد ممکن، زندگی خود را بهخود را به این وضعیت تسلیم می
روند، و در کل از بخت خود راضی هستند. انواع دوم وجوي کار نمیکنند، دیگر به جستمی

اي که هنوز به آینده امیدوار است نامیده شدند. خانواده"گسسته"و "گسستهغیر"و سوم، 
گیرد. نام می"گسستهغیر"دست آورد، اي بهکند که چگونه شغل دوبارهیریزي مو برنامه

اي قوي براي کار دارند و از وضعیت کنونی خود ناراضی هستند. زمانی این افراد هنوز انگیزه

1 Furnham
2 Fend
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عالقگی فراگیرد، این واکنش به بیکاري، اش را ناامیدي و بیکه شخص بیکار و خانواده
). 1994، 1از تی گروتنهویس و میجرزنقلشود (بهنامیده می"گسسته"

بین جرم و بیکاري پرداختند. آنان شاهد يل رابطهبه تحلی،)1990کروس و ویرمن (
افزایش چشمگیر جرایم علیه اموال بودند؛ دیگر انواع جرم ثابت ماندند. مشاهده شد که 

). فارینگتون، گاالفر، مورلی، هماناند (افراد بیکار، بیش از افراد شاغل مرتکب جرم شده
هایی که بیکار هستند، در برههنشان دادند که جوانان لندنی،)1986لجر و وست (سن

).1994، 2از روترنقلآورند (بههاي شاغل بودن، به اعمال بزهکارانه روي میبیش از زمان
دریافتند که بیکاري، اثرات فوري و چشمگیري بر ،)1984تورنبري و کریستینسن (

تر جالبينکتهبر بیکاري است. ـالبته با تأخیرـجرم دارد و جرم نیز داراي اثراتی مهم
تر (کارگران هاي محرومبین بیکاري و جرم در گروهيکه آنان متوجه شدند رابطهاین

).  1994از تی گروتنهویس و میجرز، نقلتر است (بهآبی) قويپوست و یقهسیاه
اش طرد از نهادهاي کنند که مشخصهلوئیس و هرینگتون به فرهنگ فقر اشاره می

بط مستقیم با دوستان، خویشاوندان یا همسایگان و ذهنیت اجتماعی، گسست روا
اي مدت به زندگی، خودانگارهتقدیرگراست. افراد محبوس در فرهنگ فقر، داراي نگاه کوتاه

حقیر، احساس درماندگی و آرزوهاي اندك هستند. لوئیس، تقدیرگرایی و سطح پایین 
ز انگبرسن و انقل، به1968، 3یوئیسداند (لهاي اساسی فرهنگ فقر میآرزوها را از ویژگی

).185: 2006، 4دیگران
بیکاري بلندمدت در هلند انجام داد که يپژوهشی در زمینه،)1990(5انگبرسن

بودند؛ وي با مدت حداقل دو سال بیکار مرد و زن بود که به271مبتنی بر مصاحبه با 
تمایز قائل "6فرهنگ بیکاري"ر تمرکز بر راهبردهاي مبارزه با بیکاري بلندمدت، بین چها

ی دیگر (انگبرسن و وي همچنین در پژوهش؛10و تقدیرگرا9، خودمختار8، فردگرا7شد: همنوا

1 Te Grotenhuis & Meijers
2 Rutter
3 Lewis
4 Engbersen et al
5 Engbersen
6 culture of unemployment
7 conformist
8 individualistic
9 autonomous
10 fatalistic
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گرا، کند: همنوا، مناسکبندي میافراد بیکار را در شش نوع دسته،)2006و همکاران، 
. )1994، از تی گروتنهویس و میجرزنقل(بهگزین، حسابگر، بازرگان و خودمختار زلتع

ها در آنيترین مسائل مورد توجهتوان دریافت که عمدهبا مرور مطالعات پیشین می
گر فردي غفلت عوامل کالن و ساختاري بوده و از پژوهش در سطح خرد و کنشبیکاري، 

وري در ذهنیات افراد بیکار به این کوشد از درون و با غوطه. پژوهش حاضر میشده است
ه بپردازد. لمسئ

شناسی پژوهشروش
هاي ذهنی صدد استخراج نظام معنایی و برساختهدر پژوهش کیفی، محقق در

اي، فرضیهـاند. بنابراین، از تفکر قیاسیطور طبیعی ساختهها است که خود، آن را بهسوژه
رو، جایگاه نظریه در کند. از همینسازي پیشین خودداري میاندیشی نظري و فرضیهجزم

هاي . با توجه به اهداف و پرسشگرایانه متفاوت استکیفی با تحقیق کمی و اثباتتحقیق 
شناختی کیفی انتخاب شد. در پژوهش کیفی، محقق با ورود به پژوهش، رویکرد روش

). این 305: 1389پردازد (نیومن، ها به قصد کشف معانی میوري در دادهمیدان به غوطه
ها، شرایط و نیازهاي افراد مورد بررسی است، رویکرد ضمن آنکه پاسخگوي موقعیت

- 123: 1389کوشد تحلیلی مبتنی بر بافت، بستر و وضعیت ارائه دهد (محمدپور، می
هایی غیر از هاي آن با شیوهپژوهش کیفی در واقع، هر نوع تحقیقی است که یافته. )122
عاتی که خصلت کیفی آید. در مطالدست میگونه کمی کردن بههاي آماري یا هرروش

هاي اصلی اولیه به یکی از دو زبان، زبان فنی پژوهشگر یا زبان روزانه دارند، داده
شوند. پاسخگویان، تولید می

اينظریه زمینه
به دلیل ساخت نظریه از جریان 1ايزمینهيویژه نظریههاي کیفی و بهدر روش

شود، آزمایی معطوف میریهبه نظپژوهش هاي کمی که جریان تحقیق، برعکس روش
اي براي آزمایی وجود ندارد، در واقع هیچ فرضیهچارچوب نظري و مفهومی به معناي نظریه

آزمون وجود ندارد و به همین دلیل این روش بیشتر براي موضوعاتی کاربرد دارد که 
هش پژوها وجود دارد و مطالعات اندکی در مورد موضوع کانونی اطالعات کمی درمورد آن

1 grounded theory
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عنوان رویکرد اصلی اي بهزمینهيانجام شده است. در پژوهش حاضر، از رویکرد نظریه
باز و عمیق استفاده شده است. در واقع، هاي نیمهپژوهش کیفی و نیز از فنون مصاحبه

تواند به معانی و تفسیرهاي مورد نظر ویژه شکل عمیق آن، میکیفی، بهيمصاحبه"
: 1384(بلیکی، "ها از تعامل اجتماعی خودشان نزدیک شودیر آنکنشگران اجتماعی و تعاب

304 .(

اعتبار پژوهش
هاي کیفی، بیشتر بحث اعتبار مطرح است تا پایایی (این موضوع، ناشی از در پژوهش

هاي پژوهش کیفی است). به اعتقاد فلیک، یکی از شناختی و فلسفی روشماهیت هستی
است. منظور وي از اصطالح مذکور، "پذیر کردن گزینشیباور"هاي افزایش اعتبار، روش

قبول است که در پژوهش حاضر، موارد متعددي از هایی قابلقولمستدل کردن متن با نقل
یکی از "در واقع، هاي پژوهش بیان شده است. منظور باورپذیر کردن یافتهها بهآن

هاي مستقیمی از قولنقليهاي، ارائزمینهيها در تحلیل متون نظریهترین روشمهم
ها تر آنچه محقق طی ماهسوي درك سریعهایی که خواننده را بهقولنقل؛پاسخگویان است

).  503: 2006، 1(برنارد"کننددست آورده، هدایت میها تالش و تفکر بهیا سال
اد آبمصاحبه، مردان بیکار روستایی در روستاي حسنحاضر، افراد مورديدر مطالعه

شهرستان دلفان بودند. دلیل انتخاب افرادي که یک سال و بیشتر بیکار بودند، این بود: 
گشتند، بودند یا هنوز مدت زیادي نبود به دنبال شغل میاشخاصی که تازه بیکار شده

سر خوبی تجربه نکرده بودند و هنوز در شرایط پیش از بیکاري به پیامدهاي بیکاري را به
حضوري پژوهشگر به روستاي مورديدسترسی به این افراد، مراجعهيوهبردند. نحمی

گیري هدفمند استفاده و مطالعه و مصاحبه با افراد بیکار بود. در انتخاب این افراد از نمونه
ها، از دهیار روستا کمک گرفته شد. معرفی پژوهشگر توسط دهیار موجب در مراجعه به آن

هاي شدند، البته برخی پرسشها حاضر به مصاحبه گردید و آنافراد برگزیده يجلب عالقه
ها کامل تدریج و طی مصاحبههاي پژوهش بهشدند. پرسشتکمیلی از طریق تلفن پرسیده 

هاي آمد که در مصاحبههاي جدیدي پیش میها، پرسششدند، یعنی طی مصاحبهمی
طور حضوري پرسیده یا بهشد و از افراد پیشین نیز از طریق تلفن بعدي مطرح می

ها از طریق باورپذیر کردن گزینشی انجام شد. پس اعتباربخشی به یافتهيشدند. مسئلهمی

1 Bernard
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ربط حذف شدند و ها به متن، جمالت تکراري یا بیها و تبدیل آنسازي مصاحبهاز پیاده
مانده مورد تحلیل قرار گرفتند.مطالب باقی

مورد مطالعهآمارهاي جمعیتی روستاي:2جدول 
نرخ بیکاريبیکارانشاغالنجمعیت کلتعداد خانوارنام روستاردیف

612901405022/22آبادحسن1
)1389آباد، منبع: طرح هادي روستاي حسن(

هاي پژوهشیافته
ضبط شدند و بعد از شناسایی ابعاد 1393ها که در خرداد سال پس از انجام مصاحبه

با کسانی که در هاي محوري تحقیق، مصاحبهو مشخص شدن پرسشپژوهشيگانهپنج
پرسش هاي موردمعرض این پدیده قرار داشتند آغاز شد، البته شایان ذکر است که حوزه

ها ضبط و در هاي اولیه محدود و به پنج حوزه تقلیل یافتند. مصاحبهتدریج و طی بررسیبه
جمله مورد تحلیل و بررسی بهصورت جملهبهشدند و هر متن با دقت وهمان روز پیاده 

آن جمله یا پاراگراف بود در بخش مربوط به يقرار گرفت و مفهوم مرتبط که نماینده
هاي اضافی، جمالت و شد. پس از حذف جمالت و پاراگرافمفهوم همان برگه یادداشت می

بل آن یادداشت شد. ها در جدول مادر یادداشت و مفهوم مربوط به آن در مقاپاراگراف
ها استخراج شد.مفهوم از مصاحبه117طور کلی، به

سازي)کدگذاري محوري (مدل
هاي اصلی تبدیل شدند. هاي اولیه به مقولهدر این مرحله از پژوهش، مفاهیم و مقوله

آیند بنیانی به حساب میياي و بنیانی تحقیق نظریههاي هستههاي اصلی که مقولهمقوله
گیرند. در این اي، پیامدي و کنشی قرار میواره با شرایط علی، زمینهمدليرابطهدر یک

مرحله، رویکرد مقایسه و پرسش از اهمیت باالیی برخوردار است، و نیاز به بازگشت به 
شود که در این هاي خالی احساس میشوندگان براي پر کردن مفاهیم و مقولهمصاحبه

طور کلی، شش شد. بهها برطرف میتماس تلفنی ابهامحضوري ويمرحله با مراجعه
دست آمد که عبارتند از:مفهومی بهياصلی از پنج حوزهيمقوله

انزواطلبی-
سازيخودمحروم-



83مطالعه بیکاري از نگاه بیکاران روستایی و پیامدهاي ...

کشیوقت-
مقصر دانستن دیگران-
اولویت نیازهاي اولیه-
هاي نامتعارف کسب ثروتیش به روشگرا-

کدگذاري انتخابی
گیري کدگذاري محوري، از طریق نمونهيگانه در مرحلههاي ششپس از ترسیم مدل

ها تأکید دارد و با استفاده از رویکرد شده در مدلنظري که بر بیشترین مفاهیم تکرار
بندي مورد استفاده قرار گرفت، سازي و مقولهمقایسه و پرسش که در تمام مراحل مفهوم

"1نزواطلبی و طرد اجتماعیا"گانه به یک مدل تبدیل شدند و الگوي هاي ششمدل

هاي اصلی و مرکزي پژوهش برگزیده شد. این پدیده تمامی مدليعنوان پدیدهبه
گیرد.برمیگانه را درشش

2مقوله مرکزي: بیکار منزوي و مطرود

نهایی، برآیند کدگذاري انتخابی است. کدگذاري انتخابی بر آخرین قدم در يپدیده
اصلی و تکمیل يد. در این مرحله، ادغام مفاهیم بر محور مقولهتحلیل داللت داروتجزیه
ها و شود که به گسترش و اصالح نیاز دارند، همچنین، یادداشتهایی انجام میمقوله

دهند که باعث پیدایش نمودارها مانند یک آینه، پیچیدگی و عمق تفکري را نشان می
گذاري، از ر روند کدگذاري و عنوان). د217: 1385شود (کوربین و اشتراوس، نظریه می
ها، از ایشان مصاحبه کمک گرفته شد، بدین طریق که در خالل توضیحات آنافراد مورد

اي را براي جمله یا پاراگراف خود انتخاب کنند و در صورت عدم توان شد واژهخواسته می
ها با انتخاب د و آنکرها ارائه میمنفرد یا مرکب را به آنياین کار، پژوهشگر چند واژه

هاي مرکزي برآمده از مصاحبهيشدند. مقولهها، در فرایند کدگذاري دخیل مییکی از واژه
نامیده شد. این پدیده از دو عنصر انزواطلبی و منزوي و مطرودبیکار يگرفته، مقولهصورت

.پردازیمها میطرد اجتماعی تشکیل شده است که به تشریح آن

1 isolation and social exclusion
2 isolated and excluded unemployed
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یانزواطلب-1
شده استخراج گردید. در واقع، هاي ضبطاي است که از مصاحبهانزواطلبی پدیده

مصاحبه افرادي منزوي بودند. البته انزواطلبی این افراد، نزدیک به تمام افراد بیکار مورد
اي خودخواسته بود که بر اساس انتخابی عقالنی و براي جلوگیري از تحقیر و تمسخر پدیده

ند. انزواطلبی براي افراد بیکار راهی است براي مدیریت زندگی، کم کردن گزیددیگران برمی
ها خرج و هزینه و پیشگیري از تخریب اعتماد به نفس. افراد بیکار روستایی در مصاحبه

ها و عدم فشار به خانواده یا اصالً به کردند که براي جلوگیري از افزایش بدهیعنوان می
یابند، زیرا در صورت حضور در این گونه مجالس حضور میاینروند یا کمتر در مهمانی نمی

ها هم افراد صاحب مجلس را به منزل و براي مهمانی دعوت کنند، که در مجالس، باید آن
دانند. ضروري میشوند که آن را براي خود غیرهایی میاین صورت متحمل خرج و هزینه

به انزواطلبی دارند. دلیل آن با توجه به دهد که افراد بیکار میلحاضر نشان میيمطالعه
هاست. البته انزواطلبی افراد بیکار پژوهش حاضر نیز وجود رقابت در جامعه و بین خانواده

نفس. وقتی علت دیگري نیز دارد: دوري از دیگران براي جلوگیري از تحقیر و تخریب عزت
داند که دیگرانِ غیرهم ندارد، میفقر گیر افتاده است و راه فراري يبیکار روستایی در تله
داند اگر با دیگران تعامل گیرند. وي میکنند و حتی او را به سخره میفقیر او را درك نمی
شود، زیرا باید براي حفظ آبرو از دوستان پذیرایی کند، تر میاش سختداشته باشد، زندگی

ولی در جیب داشته باشد که در موارد، پاقوام را به منزل دعوت کند و حتی در غیر از این
دهد به کنجی بخزد و در دنیاي خود و به دور از صورت نیاز سرافکنده نشود. او ترجیح می

گرا زندگی کند. زندگیِ داراي تعامل اندك با دیگران براي شخص فقیر، دیگرانِ مصرف
ا دیگران را به بگذرد. شخص بیکار، تعاملتر از زندگی پرتعامل و البته پراضطراب میآسان

داند. وقتی رساند و این را راهکاري براي گذر از بحران و مدیریت آن میحداقل ممکن می
کوشد گذراند، میها، زندگی را میحساب طویل بدهیفرد بیکار با جیب خالی و صورت

ها، نگرفتن مهمانی، عدم وضعیت زندگی خود را مدیریت کند. عدم حضور در مهمانی
هایی چون عزا یا عروسی و ... راهبردهایی هستند که فرد بیکار براي سمحضور در مرا

گزیند.مدیریت زندگی خود و جلوگیري از تحقیر و تمسخر دیگران برمی

طرد اجتماعی-2
گرفته است. هاي صورتاي شدن، دیگر بعد برآمده از مصاحبهطرد اجتماعی یا حاشیه

ی و رانده شدن به حاشیه جامعه است. فرد بیکار طرد اجتماعی به معناي محرومیت اجتماع
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طور شود. وي بهدلیل وضعیت بد اقتصادي، از بسیاري امکانات اجتماعی محروم میبه
معمول به اطالعات الزم دسترسی ندارد. طرد اجتماعی فرایندي است که در آن، افراد یا 

و منابع گوناگونی محروم ها مند از (دسترسی به) حقوق، فرصتطور نظامکل اجتماع به
هاي مختلف جامعه قرار دارند. این طور معمول در دسترس اعضاي گروهشوند که بهمی

ها و منابع گوناگون براي انسجام اجتماعیِ درونِ گروهی خاص بسیار اهمیت حقوق، فرصت
هاي بهداشتی و ...). نتیجه طرد اجتماعی یا دارند (براي مثال، مسکن، شغل، مراقبت

اي شدن این است که افراد را از مشارکت کامل در حیات اقتصادي، اجتماعی و اشیهح
هاي دارد. این پدیده به مرور موجب منزوي شدن فرد، کاهش فعالیتسیاسی جامعه بازمی

گردد، که از پیامدهاي این هاي اجتماعی میسوي بزهکارياقتصادي و سوق یافتن به
هاي فرهنگو جنایت، ناامنی، هنجارگریزي، تشکیل خردهتوان به افزایش جرم مسئله می

اجتماعی و فرهنگی در بین افراد مطرود اشاره يمتعارض با امنیت جامعه و زوال سرمایه
اجتماعی، شکاف منزلتی و کاهش يکرد. از سوي دیگر، این معضل سبب بروز فاصله

شناسی، شناسی و روانشود. از منظر جامعهگریزي در فرد میاعتماد به نفس و جمع
طرد اجتماعی قابل بحث و بررسی است، بدین معنی که ذهنیت فرد را نسبت به يمسئله
فرد در يجامعه بدبین ساخته و مانع مشارکت طبیعی و خودانگیختهيها و توسعهبرنامه
گردد.هاي توسعه میبرنامه

شرایط علی)الف
گانه تکرار شده است. در هاي ششر مقولهپولی موردي است که در بیشتبیپولی:بی

گرایی به تمام پولی است. امروزه مصرفترین عامل فقر و فالکت بیکاران، بیواقع، مهم
گرایی موجب گرفته است. مصرفبرجهان نفوذ و رخنه کرده و حتی روستاها را هم در

يا درآمدشان، یارانهما که برخی تنهيپولی چون افراد مطالعهپول و کمشود افراد بیمی
گفتند اگر پول داشتند پرداختی دولت بود زندگی سختی را بگذرانند. ایشان می

اي دایر کنند، تراکتور بخرند و کشاورزي خود را رونق دهند یا حتی توانستند مغازهمی
دونم چکار کنم، همه درا رو زدم پولی دیگه نمیهاي دیگران را اجاره کنند (از بیزمین

خوام برم تهران پیش یکی از فامیالمون موادفروشی تا ببینم این ده نداشته، حاال میفای
ساله). 34شه / وضعیت تموم می

پولی عدم امنیت اقتصادي که تا حد زیادي ناشی از بیاحساس عدم امنیت اقتصادي:
، )1997قول اینگلهارت (شخص، رفع نیازهاي اولیه یا بهشود اولویتاست موجب می
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ها، هایی دارد که در صورت ارضاي آنگوید، شخص اولویتباشد. او می1نیازهاي بقا
یابند، یعنی پس از ارضاي نیازهاي اولیه، رفع نیازهاي نیازهاي دیگري برایش اولویت می

هاي افراد در کشورهاي گیرند. به این دلیل است که اولویتثانوي در اولویت فرد قرار می
با هم تفاوت دارند. عدم امنیت اقتصادي موجب تبدیل شدن ارضاي ثروتمند و فقیر 

دونم شود (من از دو سه ماه دیگه خبر ندارم، نمینیازهاي اولیه به اولویت اول بیکاران می
ساله).44شه، ممکنه تا اون موقع به گدایی بیفتم / وضعم چطور می

هاي زیادي بودند، و بدهیمطالعه داراي بیکاران موردترس ناشی از افزایش بدهی:
اي ها براي رفع نیازهاي خود چارهدیدند. آنها ناتوان میخود را هم از پرداخت این بدهی

که نیازهایشان را مسکوت بگذارند. بنابراین، جز قرض گرفتن نداشتند، مگر این
تونم دردودانستند (میسازي را راهبردي مناسب براي غلبه بر این وضع میخودمحروم

شه زن خواد و باعث میتحمل کنم، دیگه بهش عادت کردم، اگه برم دکتر، پول زیادي می
ساله).44و بچم خیلی اذیت بشن / 

1 survival needs
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بیکار منزوي و مطرود:1مدل 

)هاي پژوهشمنبع: یافته(

و احساس تبعیض وجود محرومیت در شهرستان دلفانمحرومیت و احساس تبعیض:
نزد افراد بیکار، موجب بدبین شدن به دیگران و ناامیدي از کمک دیگران و دولت است. 

روند و میگذاران هستند، در خود فروافراد بیکار روستایی که ناامید از دولت و سرمایه

شرایط علی
پولیبی-
عدم امنیت -

اقتصادي
ترس ناشی از -

افزایش بدهی
و محرومیت-

احساس تبعیض
ش تعامل با کاه-

اندیگر
عدم مدیریت-

زمان 
بدهکاري زیاد-
عدم امید به آینده-
احساس -

افتادگی از عقب
زندگی

ضعف تسهیالت -
روستا

زمینه
اي روست-

آبادحسن
میزان
شدت
زمانیهدور

پدیده

انزواطلبی و طرد -
اجتماعی

گرشرایط مداخله
بد شرایط-

اقتصادي
گذاري هسرمای-

دولت، اندك 
بخش خصوصی و 

در جامعۀ مدنی
شهرستان

جویی بین رقابت-
هاخانواده

نداشتن ساختار -
زمانی

راهبرده

اندازها و مصرف پس-
هادارایی

سازيخودمحروم-
مهاجرتتمایل به -
کشیوقت-
هاي گرایش به روش-

نامتعارف کسب 
ثروت

پیامدها
عالقگی به بی-

مطالعه
عالقگی به ورزشیب-
از دست دادن -

سالمت
سوءتغذیه-
اختالف و فروپاشی -

در خانواده
قارتاحساس ح-
احساس شرم و -

خجالت
کاهش اعتماد به -

نفس
عدم اهمیت به راز و -

و دعانیاز 
کوتاه شدن افق -

زمانی
رها کردن کشاورزي-
دولتاعتمادي بهبی-

و دیگران
تقدیرگرایی-
اعتیاد-
آرامش روانیعدم -
احساس تنفر از -

روستایی بودن
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هاي نامشروع خود بیابند، ولو از راهيکوشند خودشان راهی براي موفقیت خود و جامعهمی
اگه تبعیض نبود که من باید االن سر کار بودم، فالنی و من با هم مدرك گرفتیم، ولی اونو (

ساله). 26بردن سرکار و من بیکار موندم / 
مصاحبه، کاهش تعامل را راهی براي فرار از بیکاران موردکاهش تعامل با دیگران:

ان بد است و وسایل گفتند که وضع زندگیشکردند. آنان میتحقیر و تمسخر عنوان می
منزلشان بسیار فقیرانه است، جیبشان همواره خالی است و بسیار محتاج هستند. به همین 

زده نشوند و هم دهند کمتر در چشم دیگران ظاهر شوند تا هم خجالتدالیل ترجیح می
دونن آمدم با خیلی از دوستام کم شده، اونام سراغ من نمیان، چون میوتحقیر (رفت

بعد من ندارم که خرج يهندارم که ازشون پذیرایی کنم یا اگه اونا خرج کنن، دفعهیچی 
ساله).28کنم / 

افراد بیکار داراي وقت آزاد فراوان هستند و گذراندن این ناتوانی در مدیریت زمان:
هاي فراوانی براي گذران این وقت ها اقدامها معضلی جدي است. آنوقت زیاد براي آن

این وقت آزاد زیاد، بسیار براي فرد مضر است و در نهایت موجب تباه شدن کنند. می
تونم خاموشش کنم شود (تلویزیونمون نزدیکه بسوزه، همش روشنه، نمیزندگی شخص می

ساله).30آره، از بیکاري چکار کنم / چون طاقتم نمی
مطالعه موردبدهکاري زیاد از جمله علل مؤثر بر هنجارگریزي افراد بدهکاري زیاد:

هاي معمولی و متعارف هایشان بسیار زیاد است و از راهگفتند که بدهیها میبود. آن
هایی چون قاچاق، خرید و فروش مواد و بنابراین، گزینه؛ها را تسویه کنندتوانند آننمی

که جلو فامیال کم نیارم کرد (در طول ماه برا اینوجوي گنج از ذهنشان عبور میجست
دم بابت بِدهیا، ولی بدهیام چی دستم میاد رو میگیرم و آخر ماه هرم پول قرض میرمی

ساله).36شن / شن، فقط یه خورده کمتر میصاف نمی
خصوص بیکاران بلندمدت، بسیار امید به آینده در افراد بیکار، بهعدم امید به آینده:

اي براي دیدند. هیچ انگیزهها میسختیها آینده را تار و سرشار از مشکالت و پایین بود. آن
دیدند. برخی نیز تالش و کوشش نداشتند و خود را درگیر تله محرومیت چمبرز می

(اگه نرمدیدند هاي نامشروع کسب ثروت میخود و رهایی از فقر را در راهيآینده
شاید مونم و چشمم به دست این و اون که طوري میشم، همینفروشی، هیچی نمیخالف

ساله). 26کمکم بکنن / دلشون برام تنگ بشه و
افراد بیکاري که بیش از یک سال از بیکاریشان افتادگی از زندگی:احساس عقب

پایان اند. آنان زندگی را رقابتی بیکردند از بقیه و جامعه جا ماندهگذشت احساس میمی
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(ما همش به فکر سیر کردن بازداي از حرکت بایستد میکس لحظهدانستند که هرمی
ساید داره و ... ما ازبايدي داره، یخچال سایدسیوقت فالنی تو خونش الشکممونیم، اون

ساله). این مورد و دو علت 36افتادگیا رو زود جبران کنم / اونا عقب افتادیم، باید این عقب
ایی چون دزدي و هشوند. راهپیشین در کنار هم موجب گرایش فرد به هنجارگریزي می

خود است، که البته در بسیاري يهاي فرد براي تضمین آیندهموادفروشی از جمله گزینه
شوند.موارد موجب نابود شدن زندگی فرد می

مطالعه نبود کتابخانه و تاالر ورزشی موجب در روستاي موردضعف تسهیالت روستا:
یکاري نتوانند به مطالعه در اماکن مند به مطالعه و ورزش در زمان بشد افراد عالقهمی

ها به مطالعه افزوده شود، یا ورزش آنيمربوط بپردازند، بر دانش خود بیفزایند و بر عالقه
سوي مواد مخدر و دود و دم هم نروند. کنند و تن خود را سالم نگه دارند تا به

گرشرایط مداخله)ب
ویژه استان لرستان و شهرستان بهشرایط بد اقتصادي کشور و شرایط بد اقتصادي:
گذارد. مستقیم بر انتخاب راهبردهاي افراد بیکار تأثیر میطور غیردلفان، عاملی است که به

(زمان انجام پژوهش) موجب کاهش 1392و 1391هاي رکود تورمی در ایران طی سال
. زیرا بر اساس درآمد و قدرت خرید افراد شد که البته اثر آن بر فقرا بیش از اغنیا بود

خوراك افراد فقیر از کل درآمدشان در مقایسه يضریب انگل، با افزایش تورم، سهم هزینه
یابد، یعنی افراد فقیر میزان بیشتري از درآمد خود را صرف تر بسیار افزایش میبا افراد غنی
ت نخسيکنند. بنابراین، بیشترین خسارت از وضعیت بد اقتصادي در وهلهخوراك می

افراد فقیر است.يمتوجه
دیگر عامل واسط که مدنی:يگذاري اندك دولت، بخش خصوصی و جامعهسرمایه

گذاري اندك شود، سرمایهمطالعه میموجب انتخاب راهبردهایی از سوي بیکاران مورد
گذاري اندك و عدم مدنی در شهرستان است. سرمایهيدولت، بخش خصوصی و جامعه

ها در شهرستان موجب غلیان بیکار در دلفان شده و البته و شرکتهاوجود کارخانه
ناامیدي افراد از کمک دولت را نیز در پی داشته است.

عاملی میانجی که موجب انتخاب راهبردهایی چون ها:جویی بین خانوادهرقابت
چشمی بین هموشود، وجود رقابت و چشمهاي نامتعارف کسب ثروت میگرایش به روش

وجود آمده و بر سر مصرف بیشتر است موجب ها بههاست. رقابتی که بین خانوادهخانواده
تر در جامعه از اعتبار و احترام بیشتري برخوردار باشد. بنابراین، افراد شده خانواده پرمصرف
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گیرند به هر طریق که شده خرید کنند و به اصطالح براي سرافکنده نشدن تصمیم می
دهند یا با گرایش به هاي خود را افزایش میها یا بدهی. آن"اورندکم نی"خودشان 

کنند (ما همش به فکر سیر قانونی کسب ثروت، با زندگی خود قمار میهاي غیرروش
ساید داره وبايدي داره، یخچال سایدسیوقت فالنی تو خونش الکردن شکممونیم، اون

ساله).36افتادگیا رو زود جبران کنم / ب... ما از اونا عقب افتادیم، باید این عق
شود فرد برنامه موجب مینداشتن کاري منظم و فعالیتی بانداشتن ساختار زمانی:

مستقیم بر طور غیربیکار فاقد ساختار زمانی باشد. عدم ساختار زمانی عاملی است که به
نند در یک ساعت آینده داها که نمیانتخاب راهبردها توسط افراد بیکار اثرگذار است. آن

شوند (چند روز پیش عموم یه ضبط حوصلگی و خستگی میباید چه کنند، بسیار دچار بی
آورد پیشم که خراب بود و گفت تا درستش کنم، شب نشستم تا نزدیکاي سحر روش کار 

ساله).27کردم / 

هاراهبردها / کنش)ج
زندگی نیاز به پول دارد. زمانی که او فرد براي گذراندن ها:اندازها و داراییمصرف پس

فاقد منبع درآمد باشد، مجبور است به هر طریقی که شده پول تهیه کند. اگر وي داراي 
ها را مصرف کند تا مجبور به قرض گرفتن دهد آنانداز یا دارایی باشد، ترجیح میپس

اندکی دارند یا اصالً فاقد انداز یا دارایی نشود. بدین ترتیب، افراد بیکار بلندمدت عمدتاً پس
کشن خورم، اونام دارن ته میاندازام میها هستند (از وقتی بیکار شدم همش دارم از پسآن

ساله)، (دیگه هیچی برامون نمونده، یه گاو داشتیم که اونم هفته پیش 36ولی مجبورم / 
ساله).48فروختیمش / 

سیار نزد افراد بیکار مشاهده سازي راهبردي است که بخودمحرومسازي:خودمحروم
بینی نسبت به وضعیت خود و البته بدبینی نسبت به آینده، ترجیح ها با واقعشود. آنمی
ها را نادیده بگیرند، دهند بسیاري موارد یا نیازها را براي خود و خانواده رفع نکنند و آنمی

بین باشند، آینده خوشها مستلزم مصرف پول است. اگر این افراد نسبت به زیرا رفع آن
هاي خود را تسویه گیرند، به این امید که در آینده با بهبود شرایط، بدهیپول قرض می

ها بسیاري چیزها را از خود دریغ کنند شود آنکنند. اما بدبینی نسبت به آینده موجب می
شه، خودم که ندارم، اگه هم(هفت ماهه دیسک کمر دارم، حدود بیست میلیون هزینه
ساله).34قرض بگیرم دیگه باید هیچی نخوریم و از گرسنگی بمیریم / 
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ها تکرار شده بود. اي است که بسیار در مصاحبهمهاجرت پدیدهتمایل به مهاجرت:
گفتند. تعداد مطالعه یا قصد مهاجرت داشتند یا از مهاجرت دیگران سخن میافراد مورد

شمار بود. اقدام به مهاجرت عمدتاً و انگشتافرادي که قصد مهاجرت نداشتند بسیار اندك
گرفت که افراد از شرایط خود در روستا راضی نبودند و کشاورزي را بدین دلیل صورت می

ها زندگی در عالوه، آندانستند. بهها را تأمین کند، نمیهاي آنشغلی مناسب که هزینه
دانستند. البته افراد ز روستا میتر و مزایاي موجود در شهر را بسیار بیشتر اشهر را راحت

آوردند و برخی نیز به تولیدي و کاذب روي میروستایی در شهر عمدتاً به مشاغل غیر
چی بمونم هیچ جا که کاري برا من وجود نداره، هررفتند (اینقانونی میدنبال مشاغل غیر

ساله).33شه، باید برم تهران یا بندر / فرجی نمی
یکار براي گذراندن وقت آزاد خود که بسیار زیاد است، به کارها و افراد بکشی:وقت

کشی قرار داد. ها را ذیل مفهوم وقتتوان آنآورند که در کل میهایی روي میفعالیت
مدت هدف (البته با هدف گذراندن وقت)، تماشاي طوالنیهاي بیاعمالی چون پرسه زدن

توان در میان افراد بیکار به وفور مشاهده کرد میتلویزیون، کشیدن تریاك و قلیان و ... را 
کنم تا بگذره ولی آخر سر بازم کاري میدونم اصالً چکار کنم، هرنمی؛(همش بیکارم

ساله).30بینم وقت آزادم زیاده / می
هاي افتادگیاین راهبرد براي جبران عقبهاي نامتعارف کسب ثروت:گرایش به روش

فهمد از زندگی عقب شود. وقتی فرد بیکار مییکار انتخاب میشده توسط افراد بدرك
اش هستند، راهی افتاده است و همگی با سرعت بسیار در حال پیشی گرفتن از او و خانواده

تواند از مسیرهاي عادي به کند هرگز نمیجز انتخاب مسیرهاي میانبر ندارد، زیرا تصور می
هایی چون قاچاق مواد مخدر مصاحبه روشد موردافتادگان برسد. به همین دلیل افراپیش

کردند (من که دیگه توان وجوي گنج را بسیار ذکر مییا خرید و فروش آن، دزدي و جست
فروشی، تصمیم دارم کار کردن ندارم، سوادم که ندارم، پس فقط یا باید برم گدایی یا قاچاق

شه من از ولی آخرش باعث میساله)، (دزدي درسته که خطر داره،44این تازگیا برم / 
ساله). 30این وضعیت خالص بشم / 

پیامدها)د
عالقگی به مطالعه یکی از پیامدهاي بیکاري است. افراد مورد بیعالقگی به مطالعه:بی

دانستند. افراد معدودي هم که مصاحبه عمدتاً مطالعه نداشتند و آن را کاري بیهوده می
دادند. افراد بیکار، نداشتن پول براي شی این کار را انجام میکمطالعه داشتند، براي وقت
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مطالعه را دلیل خود براي عدم مطالعه ذکر يخرید کتاب و روزنامه و نداشتن حوصله
خواد خونم، این چیزا دل خوش می(اگه کتاب و روزنامه رو مجانیم بهم بدن نمیکردندمی

ساله).27که ما نداریم / 
ها عالقگی به ورزش نزد بسیاري از بیکاران مشاهده شد. آنبیزش:عالقگی به وربی

عالقگی به ورزش زدگی از شرایط خود را دلیل بینامناسب و ناکافی و خجالتيتغذیه
دهند کشند، ترجیح میگفتند چون از وضعیت محقر خود خجالت میها میدانستند. آنمی

ها در مورد وضعیت خود، زیرا نیدن نظرات آندر حال شر انزوا باشند نه در میان جمع و د
هاي اي هم به ورزشدانستند، البته این افراد عالقهورزش را موجب معاشرت با دیگران می

حوصلگی ناشی حالی و بیرسد وضعیت نامناسب تغذیه و بیانفرادي نداشتند که به نظر می
کنم، تو خونه میل هم عالقگی است (خوشم نمیاد ورزشبد موجب این بیياز تغذیه

ساله).27داریم اما اصالً خوشم نمیاد / 
شود افراد بیکاري که سازي موجب میخودمحروميپدیدهاز دست دادن سالمت:

داراي مرضی پرهزینه هستند و توان مالی آن را هم ندارند، با درد خود زندگی کنند و آن 
به فکر رفع دیگر نیازهاي خانواده را تحمل کنند. براي درمان مرض خود اقدام نکنند و

ها حادتر شود و سالمت خود را از شود در بلندمدت مرض آنباشند. این تصمیم موجب می
جز دندوناي جلوییم بقیه دندونام خرابن، به زور یه غذاي ساده رو هم دست بدهند (به

ي کافی بخورم و تونم غذاخورم، وضع بدنیم رو ببینید که چقد الغرم، برا اینه که نمیمی
ساله).27تونم خوب بِجوم / خورم نمیمقدار کمی رو هم که می

تغذیه نیز اعمال افراد بیکار در جهت خودپرهیزي و دریغ از خود به سوءتغذیه:سوء
بینند، سعی انجامند. بیکاران روستایی که بسیاري اعمال و مصارف را براي خود دور میمی

توجهی به ها دارند. مواردي از این قبیل عبارتند از: بیي آنتوجهی و عدم ارضادر بی
هاي ناکافی غذا (بعضی از غذاهامونو از انرژي و وعدهتغذیه، خوردن غذاهاي تکراري و کم

خَریم تا شیم بخریم، زیاد نمیداریم، غذاهایی رو هم که مجبور میخودمون برمیيمزرعه
ساله).34م و همش قرضه / پولش زیاد نشه، چون ما که پول نداری

وقتی فرد بیکار ناتوان از کسب درآمد باشد یا بسیار در اختالف و فروپاشی در خانواده:
کم و پس از مدتی اي چون تماشاي تلویزیون بپردازد، کمخانه بماند و به کارهاي بیهوده

کنند و حتی بهشود و اختالفات در خانواده سر باز میسر بگومگو با اعضاي خانواده باز می
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شوند. در برخی موارد طی انجام پژوهش، طالق یا نشدنی تبدیل میتدریج به مسائلی حل
دونم چکار کنم، بعضی وقتا با زنم درگیر درخواست طالق مشاهده شد (از بیکاري نمی

شم، البته سر چیزاي الکی، خدا رحم کرد که بزرگا نذاشتن، وگرنه داشتیم جدا می
ساله).33شدیم / می

احساس حقارت یکی از پیامدهاي روانی بیکاري است که موجب احساس حقارت:
بحث دچار احساسی ناخوشایند شوند که به موجب آن، شخص تصور شود افراد موردمی
انگارند (جا موندم، خیلی هم کند بسیار حقیر است و دیگران نیز او را حقیر و خوار میمی

شبم و بقیه به فکر سفر به شیراز و اصفهان یا شمال، من در م. من به فکر ناندبد جا مون
ساله).30برابر اونا هیچم / 

این مورد نیز یکی دیگر از پیامدهاي روانی بیکاري است. احساس شرم و خجالت:
هاي عمومی حاضر که در مکاندلیل وضع ناخوشایند و فقر اقتصادي خود، از اینافراد به

کنند. زیرا وضع کشند و احساس شرم مییگران بپردازند، خجالت میشوند یا به تعامل با د
دانند (وقتی از کنار چند نفر رد دانند و آن را باعث خواري میخود را وضعی آبرومندانه نمی

کنم، چون زنن، منم احساس خجالت میمن حرف میيکنم دارن دربارهشم فکر میمی
ساله). 36زنن / میفقر من حرف يکنم دارن دربارهفکر می

دلیل احساس حقارت و مطالعه بهبیکاران روستایی موردکاهش اعتماد به نفس:
نوعی در دام خودخوارانگاري دهند و بهشرم، اعتماد به نفس خود را نیز از دست می

ها دشوار است. اگر شخص اعتماد به نفس نداشته افتند که خروج از آن بسیار براي آنمی
خوبی با دیگران معاشرت کند و همیشه در موضع تواند در پی شغل برود، بهیباشد، نم

شه برم به رسد (روم نمیضعف و زیردست خواهد بود و در بسیاري موارد به حق خود نمی
ساله).27خورم / ترسم بگه من به هیچ دردي نمییکی بگم منو ببره سر کار، می

ل رفتن اعتقادات یکی از پیامدهاي وخیم و تحلیعدم اهمیت به راز و نیاز و دعا:
دلیل کردند که بهها عنوان میشایان توجه فرد بیکار است. افراد مورد بحث در مصاحبه

پایان، رمقی برایشان اضطراب برآمده از عدم امنیت اقتصادي، فقر، گرسنگی و مشکالت بی
فتند که بیکاري اثري بر گماند که به تکالیف دینی بپردازند، البته برخی نیز مینمی

ها نداشته و همچنان مانند گذشته تکالیف دینی و مذهبی خود را به جاي اعتقادات آن
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آورند، اما تعداد این گروه بسیار کمتر از گروه نخست بود (نماز خوندن شکم سیر می
تونی یه روز غذا ساله)، (وقتی هیچی نداري برا افطار بخوري چطوري می30خواد / می

ساله).27خوري و روزه بگیري / ن
تواند براي فردي که از رفع نیازهاي آنی خود ناتوان است، نمیکوتاه شدن افق زمانی:

ریزي کند و به دوردست بنگرد. او مشغول زمان حال است و به فکر نان شب. آینده برنامه
اي بریزد. او مهاش برناخود و خانوادهيتواند براي چند سال آیندهچنین فردي هرگز نمی

کنم، دارم با همواره در زمان حال محبوس است (فعالً که به تکمیل ساختمونم فکر می
سازمش، حاال چطوري باید این بدهیا رو پس بدم، هنوز ور میور و اونقرض گرفتن از این
ساله).30بهش فکر نکردم / 

ردند که یا کشاورزي کمصاحبه عنوان میبسیاري از افراد موردرها کردن کشاورزي:
گفتند که براي پرداختن به اند. ایشان میهاي خود را اجاره دادهاند و یا زمینرا رها کرده

توانند از سازمان مربوطه (جهاد کشاورزي به کود و سم نیاز دارند و این دو نهاده را نمی
حث کود و سمی را زعم این افراد، سازمان مورد بکشاورزي) به نرخ دولتی تحویل بگیرند. به

ها فروشد و کشاورز مجبور است آنفرستد، میکه دولت براي کشاورزان و به نرخ دولتی می
گفتند که کشاورزي براي ها در کل میتر در بازار آزاد خریداري کند. آنرا به قیمتی گران

ن بهتر از اقتصادي ندارد و با شرایط فعلی، پرداختن به کارگري روزمزد برایشايها صرفهآن
کشاورزي است (االن دو ساله دیگه کشت و کارو کنار گذاشتم، چون خرجاش بیشتر از 

ساله). 48درآمداشه / 
گفتند که اعتمادي به دولت بیکاران روستایی میاعتمادي به دولت و دیگران:بی

دام شده را استخکند و افراد سفارشندارند، دولت در استخدام افراد ناعادالنه عمل می
ها را سفارش کند، پشت در کند و روستاییان متقاضی کار که هیچ شخصی نیست آنمی

ها را رد کند و در گفتند وقتی دولت نخواسته آنمانند و بیکار. برخی هم میاستخدام می
اند اند و سبب شدهها گفتههاي آناند، دیگرانِ حسود و بدخواه از بديشرف استخدام بوده

بحث به ود را تغییر دهد. به همین دلیل است که بسیاري از افراد مورددولت تصمیم خ
بازي اعتماد هستند (دولت که این همه پارتیدیگران، اعم از دولت و اقوام، بدبین و بی
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ساله) (اعتمادي به فامیالمم ندارم، چون فکر 27کنه، باید به چیش اعتماد کنم / می
ساله).26م / خوان من موفق باشکنم اونا نمیمی

ها و عدم توان خروج از این اعتمادي به دیگران، مقصر دانستن آنبیتقدیرگرایی:
ها که کنترلی بر شرایط خود ندارند و شود بیکاران تقدیرگرا شوند، آنوضع موجب می
ها را در این ورطه انداخته است، پس از تالش فراوان براي خروج از این دست روزگار آن

انگارند. کشند و هر چه روزگار برایشان پیش آرد را خوش میاز تالش میوضعیت، دست
شود (امیدي به تقدیرگرایی براي توسعه بسیار مضر است و یکی از موانع آن محسوب می

ساله).35چیز ندارم، منتظر موندم ببینم چی پیش میاد / کس و هیچهیچ
شود، اعتیاد گیر شخص بیکار میپیامد وخیمی که در بسیاري موارد گریباناعتیاد:

است. فرد بیکار با وقت آزاد فراوان براي گذراندن زمان به اعمالی چون کشیدن قلیان و 
چه برایش به ارمغان آورد تا زمانی را پاي دود و دم صرف کند، اما آنتریاك روي می

و دم (تا آید، گرفتار شدن در آن است و پس از آن کشیده شدن اجباري به پاي دود می
تونم نکشم، گذره ولی دیگه نمیگذشت، حاالم میکشیدیم یکی دو ساعت میقلیونی می

ساله).29گذره / قلیون اموراتم نمیبی
فردي که مدام مضطرب است که نکند اتفاقی بیفتد و او مجبور عدم آرامش روانی:

ند و ... وي همواره شود پول سنگینی هزینه کند، نکند بدهکاران به دنبال طلب خود بیای
آید. خواب بیرون میخوابد و صبح با اکراه از تختها با اضطراب میمضطرب است و شب

اي است که وي پس از بیکاري گم کرده است (از وقتی تصمیم گرفتم آرامش روانی تحفه
ساله).27ترسم، استرس دارم / برم قاچاق، همش دو دلم، می

واپسین پیامدي که براي بیکاري روستاییان ذکر احساس تنفر از روستایی بودن:
شود، احساس تنفر از روستایی بودن است. روستا نه امکاناتی در حد شهر دارد، نه حتی می

مطالعه، روستا جز بیکاري هیچ چیز زعم افراد موردآرامشی که در گذشته داشته را دارد. به
دانستند، ح و آرامش دارند، مناسب میندارد و روستا را براي افراد ثروتمندي که قصد تفری

شود گفتند که روستایی بودن موجب میها میمعاش دارند. آنينه خودشان که دغدغه
که دانستند (از اینها را بسیار زرنگ و پرنیرنگ میدیگران حقشان را بخورند، زیرا شهري



95پاییز ،1شماره،یازدهمدوره،اجتماعیتوسعهفصلنامه 96

رفتم اي، اگه میگیجا نه کاري هست، نه زندکشم، اینکنم خجالت میتو روستا زندگی می
ساله).30شد / شهر وضعم بهتر می

گیرينتیجه
اي تنگاتنگ با دیگر ابعاد ترین بعد زندگی اقتصادي فرد است که رابطهبیکاري مهم

گوید اقتصاد، زیربنا و عناصر گوید. او میاي که مارکس میزندگی وي دارد، البته نه به گونه
لتوسر با زیرکی اصالح کرد، وي گفت که این عناصر در دیگر روبنا هستند. این نظر را آ

شوند، البته او نیز در تحلیل نهایی اي متقابل با هم قرار دارند و از یکدیگر متأثر میرابطه
کهچه مسلم است این). به هر حال، آن1389دهد (کرایب، کنندگی را به اقتصاد میتعیین

د، یعنی فرهنگ، سیاست و ایدئولوژي، قرار دارد. اي متقابل با دیگر ابعااقتصاد در رابطه
شوند و تغییر در یک بنابراین، اگر اقتصاد دچار مشکل باشد، دیگر ابعاد نیز دچار مشکل می

یابد. فرد بیکار که از نظر اقتصادي در سختی هاي دیگر تسري میسرعت به بخشبخش به
بیند. او به دلیل وضع بد پولی میو مشقت است، تمام زندگی خود را تحت تأثیر فقر و بی

اي حقیر، روابط اجتماعی گسسته، اعتقاداتی اقتصادي خود، عزت نفسی پایین، خودانگاره
اي بدون آرامش دارد و دچار هنجارگریزي است. ضعیف و خانواده

مهمی چون يآمار بیکاري حاکی از نرخ باالي این مسئله در کشور است. مسئله
توجهی دولتمردان سازد، متأسفانه مورد بیندگی فرد و جامعه را متأثر میبیکاري که تمام ز

کشور قرار گرفته است. وجود روند فعلی، یعنی باال بودن نرخ بیکاري موجب تثبیت 
شود که اسکار لوئیس از آن با عنوان فرهنگ فقر یاد هاي زندگی فقیرانه در افراد میویژگی

اش طرد از نهادهاي کنند که مشخصههنگی اشاره میکند. لوئیس و هرینگتون به فرمی
اجتماعی، گسست روابط مستقیم با دوستان، خویشاوندان یا همسایگان و ذهنیت 

اي مدت به زندگی، خودانگارهتقدیرگراست. افراد محبوس در فرهنگ فقر، داراي نگاه کوتاه
ی و سطح پایین حقیر، احساس درماندگی و آرزوهاي اندك هستند. لوئیس، تقدیرگرای

از انگبرسن و نقلبه؛1968داند (لیوئیس، هاي اساسی فرهنگ فقر میآرزوها را از ویژگی
گوید که افراد بیکار لوئیس میي). پژوهش حاضر نیز با تأیید نظریه185: 2006دیگران، 

شوند، پس از مدتی زندگی در فقر و بیکاري دچار گسست روابط با دوستان و اقوام می
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گزینند. در گردد و از نهادهاي اجتماعی دوري مییت تقدیرگرا بر آنان مستولی میذهن
واقع، پژوهش حاضر وجود فرهنگ فقر در میان بیکاران روستایی شهرستان دلفان را تأیید 

کند. این شهرستان که عمر چندانی ندارد و کمتر از پنجاه سال است که به شهرستان می
فقر بوده است. شرایط اقلیمی سرد که داراي روزهاي یخبندان تبدیل شده، از ابتدا دچار

بسیار زیادي است نیز موجب شده کشاورزي در این شهرستان با روش سنتی بازدهی 
چندانی نداشته باشد و فرد روستایی که نگرشی سنتی دارد، کشاورزي را رها کند و به 

اي به و کمک مشاورهکارهاي دیگر از جمله عملگی بپردازد. در صورت ورود دولت
هاي نوین کشاورزي و آبیاري آگاه کرد و با پرداخت وام ها را از روشتوان آنروستاییان می

دانند مند شود. همگان مینهایی آن بهرهيها را در این راه یاري رساند تا کشور از ثمرهآن
اند، در مند شدههاي کشور، مانند تهران، مرکزي و اصفهان، از صنایع بهرهبرخی استان

اي متوسط هم برد و کارخانهسر میحالی که استانی چون لرستان در فقر و محرومیت به
ها و مناطق محروم در آن فعال نیست. در صورتی که دولت از این پس، صنعت را در استان

تر از حال اي روشنهایی نظیر دلفان آیندهتوان امید داشت که شهرستانتوزیع کند، می
شته باشند.دا

مثبتی بین نرخ بیکاري يدهند که رابطهنشان می،)1389فخر (موسایی و گرشاسبی
بیکاري يبیمهيو قاچاق مواد مخدر وجود دارد. بیکاري عالوه بر مخارجی همچون هزینه

هاي مربوط به کاهش مهارت و تخصص نیروي کار و سایر مخارج مستقیم و غیرو هزینه
دیگري نیز هست و يهزینهيدارندهبرکند، درتصاد جامعه تحمیل میمستقیمی که بر اق

به تحلیل ،)1990آن افزایش جرایمی چون قاچاق مواد مخدر است. کروس و ویرمن (
گیر جرایم علیه اموال بودند. بین جرم و بیکاري پرداختند. آنان شاهد افزایش چشميرابطه

از تی نقلاند (بهاد شاغل مرتکب جرم شدهمشاهده شد که افراد بیکار، بیش از افر
دریافتند که بیکاري، ،)1984). تورنبري و کریستینسن (1994گروتنهویس و میجرز، 

بر ـالبته با تأخیرـاثرات فوري و چشمگیري بر جرم دارد و جرم نیز داراي اثراتی مهم
کند. افراد یید میهاي فوق را به نوعی تأبیکاري است. پژوهش حاضر نیز نتایج پژوهش

گفتند که براي کسب پول قصد دارند از وسایل نامشروعی چون دزدي و بیکار روستایی می
قاچاق مواد مخدر استفاده کنند. آنان به دلیل ناامیدي از یافتن شغلی آبرومندانه و نیز به 
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خود را آورند، تا از این طریق کمبودهاي مالیقانونی میتحریک دیگران رو به کارهاي غیر
شود، تا حد چه موجب گرایش افراد روستایی به جرم و بزه میجبران کنند. در واقع، آن
زیادي فقر و بیکاري است.

گرایش افراد بیکار به اعمال مجرمانه و یا حتی عملگی براي کسب درآمد، معضلی 
شهر النویژه مهاجرت به تهران که این کدیگر را نیز در خود دارد و آن مهاجرت است، به

گوید که مهاجرت، معضلی مهم است و می،)1380برد. دهقان (بسیار از این پدیده رنج می
هاي باشد و فقدان فرصتاصلی آن در نبود اشتغال و وجود بیکاري در روستاها میيریشه

ترین عامل تأثیرگذار در کشاورزي، مهمهاي کشاورزي و غیرشغلی مناسب در بخش
). روستاي 1390از صیدایی و دیگران، نقلرود (بهناحیه به شمار میمهاجرت روستاییان

مورد مطالعه در گذشته داراي جمعیتی بسیار بیشتر از میزان فعلی بود، اما بسیاري از افراد 
این روستا به دلیل رکود و وضع بد اقتصادي روستا، یا به شهر نورآباد یا به شهرهاي بزرگی 

گفتند ها میبسیاري از ساکنان فعلی این روستا نیز در مصاحبهاند.چون تهران کوچ کرده
که اگر وضع به همین منوال باشد روستا را ترك خواهند کرد. 

دریافتند که بیکاران داراي عزت نفس،)1970تیفانی، تیفانی، کووان و تیفانی (
اد شاغل، اعتقاد همچنین افراد بیکار، در مقایسه با افر؛کمتري نسبت به افراد شاغل هستند

دیدند، در ارزش خود بسیار تردید خود داشتند، خود را کمتر مطلوب میبسیار کمتري به
) نیز به 1977کردند. برایر (داشتند و بیشتر احساس دلهره، افسردگی و ناشادي می

هاي جلوگیري از رسد راهنظر میگیري در بیکاران اشاره کرده، که بهکاري و فاصلهپنهان
از نقلهستند (به"رفاهیيوابسته"و "خوردهشکست"عنوان فرد سب خوردن بهبرچ

نهایی، يتحقیق حاضر و بعدي از مقولهيگانههاي شش). یکی از مقوله1994فرنهام، 
مطالعه به دلیل وضع اقتصادي ناخوشایند خود ترجیح انزواطلبی است. بیکاران مورد

کمتر با دیگران معاشرت کنند و شرایط زندگی خود را از دادند از اجتماع دوري گزینند،می
هاي ناخوشایندي چون احساس دلهره (از دیگران پنهان کنند. این افراد داراي احساس

بر و ...)، احساس افسردگی (به دلیل هزینهيطلبکاران، وقوع حادثهياحتمال مراجعه
س بودند.معنی و تکراري و ...) و عدم اعتماد به نفکارهاي بی
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در پژوهش خود در مارینتال نتایج مهمی ،)1933/1975یهودا، الزارسفلد و زیسل (
نقل(به"فروپاشی ساختار زمانی"و "کاهش فضاي مثبت روانی"دست آوردند، از جمله به

شناختی مثبت محور زندگی روزانه و دید روان). شاغل بودن به ساختار هدف1994از فند، 
پاشد. بیکاران مارینتال حس میمحور، در دوران بیکاري فروساختار هدفانجامد. این می

شود: هاي گوناگونی منجر میداشتن هدف را از دست دادند. از دست دادن شغل به پدیده
هاي بیرونی گیري از فعالیتاندازهاي دور، کنارهکسالت، از دست دادن عالقه به چشم

خواندن روزنامه)، ناتوانی از به یاد آوردن هاي اجتماعی، قرض گرفتن کتاب،(تماس
یهودا و همکارانش يمطالعهحاضر نیز مانند بیکاران مورديرخدادها و ... بیکاران مطالعه

حوصلگی یا کسالت داشتند، افق زمانی دچار فروپاشی ساختار زمانی بودند. آنان احساس بی
گزیدند و ... در میگرفتند، عزلتمیهاي بیرونی کنارهدیدند، از فعالیتخود را دور نمی

شود. فرد بیکار به هاي فرد با دیگران میواقع، بیکاري و فقر موجب کاهش روابط و تماس
دهد، دچار افسردگی دلیل بیکاري و نداشتن درآمد، سرزندگی و نشاط خود را از دست می

ستند، مانند تفریح و هایی است که مناسب روحیه و روان هشود و کمتر به فکر فعالیتمی
سفر. او نه توان مالی پرداختن به روان خود را دارد نه رمق آن را. این فرد با مسائل روانی 

شود. تر میروز ضعیفکند و روانش روزبهوپنجه نرم میبسیاري دست
ها در برابر بیکاري را خود، سه رفتار رایج خانوادهيیهودا و همکارانش در مطالعه

اش، خود را به نامیده شد. شخص بیکار و خانواده"شدهتسلیم"ردند. نوع غالب، شناسایی ک
کنند، خوبی تنظیم میکنند. آنان تا حد ممکن، زندگی خود را بهاین وضعیت تسلیم می

روند، و در کل از بخت خود راضی هستند. انواع دوم و سوم، وجوي کار نمیدیگر به جست
اي که هنوز به آینده امیدوار است و ده شدند. خانوادهنامی"گسسته"و "گسستهغیر"

گیرد. نام می"گسستهغیر"دست آورد، اي بهکند که چگونه شغل دوبارهریزي میبرنامه
اند. زمانی که اي قوي براي کار دارند و از وضعیت کنونی خود ناراضیاین افراد هنوز انگیزه

عالقگی فراگیرد، این واکنش به بیکاري، اش را ناامیدي و بیشخص بیکار و خانواده
تسلیم"). رفتارهاي 1994از تی گروتنهویس و میجرز، نقلشود (بهنامیده می"گسسته"

در پژوهش حاضر مشاهده شدند. برخی افراد تسلیم روزگار بودند و در "گسسته"و "شده
شان تسلیم خانوادهپذیرفتند. ایشان و زد را میچه بخت برایشان رقم میانزواي خود هر
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دانستند و با کشاورزي محدود خود، معنی میوجوي کار را فعالیتی بیتقدیر بودند، جست
کردند. اشخاص گسسته در پژوهش حاضر افرادي بودند نمیري را سپري میوزندگی بخور

انداختندها تقصیر را به گردن دیگران میدانستند. آنکه دیگران را مقصر بیکاري خود می
دانستند. آنان از یافتن شغلی آبرومندانه و خود را قربانی روابط و تبعیض و حسادت می

کس بدبین بودند و همواره دانستند. آنان به همهناامید بودند و آن را براي خود محال می
چینی براي آنان هستند.کردند دیگران در حال توطئهفکر می
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