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Abstract 
Similar to many other countries, Iran has witnessed growth in youth 
unemployment over recent years.The purpose of this study is to understand the 
sociological causes of youth unemployment. This is a qualitative research and its 
participants are 19unemployed youth in Kermanshah citywho have been selected 
by purposive and theoretical sampling. Data collection tool is in-depth interview 
.Data analysis was performed using Strauss and Corbin's grounded theory 
method, which includes open, axial and selective coding. The results show that 
youth unemployment factors include 104 concepts, 33 subcategories, 11 main 
categories and a core category entitled "dual structural unemployment and low 
employability". The results showed that job-seeking youth due to causal 
conditions such as mismanagement and lack of systematization for job creation, 
inadequate job contexts, Sexism; Underlying conditions such as family 
constraints on access to employment and inefficiency and low quality of human 
capital and intervention conditions such as job misconceptions and rural 
repulsion are faced with a dual structural unemployment and low 
employability.In such a situation, people use two contradictory action strategies 
such as passivity and inefficiency and self-efficacy and the desire to change or 
cope with the problem of unemployment.The need for synergy and 
comprehensive support of relevant and responsible institutions in order to 
improve the business environment and increase job opportunities for young 
people in Kermanshah is a serious recommendation of this study. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
Kermanshah Province, as one of the 
border provinces of Iran, is one of the most 
problematic regions in the country in 
terms of employment, so that in recent 
years, it has had the most unemployment 
problems. Statistics show that job 
opportunities are scarce in spite of the 
high capacities of this province in terms of 
natural and human resources, strategic 
location, border markets, production of 
livestock products and conversion 
industries, abundant mines, international 
airport with the capacity of becoming an 
airport city, access to the national railway, 
being on the route to pilgrimage sites in 
Iraq, many historical monuments, tourist 
attractions and agricultural hubs. 

The reports of the Statistics Center of 
Iran in the first six months of 2017 has 
declared Kermanshah Province as a 
province with the most rate of 
unemployment in the country with an 
index of more than 20% and this is not the 
first time that Kermanshah is at the top of 
the unemployment table in Iran. However, 
in the past 18 years, this province has had 
the first rank of unemployment 15 times. 
While the optimal global unemployment 
rate is between 2 to 3 percent and in Iran 
it is 12 percent, Kermanshah province,  
with an unemployment rate of 18.6 percent 
in 2014 and 22.1 percent in 2015 had the 
highest unemployment rate in the 
country. According to the official data of 
the labor force plan of the Statistics 
Center of Iran in 2019, the youth 
unemployment rate in this province is 
32.8%. Thus, the central question is, from 
the perspective of young people 
experiencing unemployment, what factors 
are behind this phenomenon. 

2. Data and method 
The present qualitative research is based 
on grounded theory. In this paper, 
sampling started purposefully and 
continued until the level of data 
saturation. After saturation, 19 in-depth 
interviews were conducted with 
unemployed youth in Kermanshah over a 
period of 3 months from July to September 
2018. The sample people have entered the 
field of research with 4 characteristics: 1- 
They were in the age range of 20-34 years 
old; 2- They were interviewed voluntarily; 
3- They lived in Kermanshah; 4- They were 
from both sexual groups with different 
characteristics including open, axial and 
selective coding. 

3. Results 
Findings include 104 concepts, 33 
subcategories, 11 main categories and a 
core category entitled dual structural 
unemployment and low employability, 
which were presented in a paradigm 
model. The results showed that young job 
seekers had problems such as 
institutional-managerial weakness, lack of 
systematization to create jobs, sexism, 
underlying conditions such as family 
constraints, poor quality of human capital 
and intervention conditions such as 
incorrect job valuation and rural repulsion 
experience of the phenomenon of 
unemployment. In the face of 
unemployment and the action strategies 
of the youth of Kermanshah, we are facing 
the problem of unemployment with two 
different groups. The strategy of a group 
of respondents is passivity and 
inefficiency, including false hope, 
stagnation and turning to inefficient and 
temporary jobs. Another group has 
adopted a positive strategy by orienting 
the desire for change and progress, and by 
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changing job expectations, changing 
lifestyles and self-esteem, they have tried 
to reduce the consequences of 
unemployment and seek ways out of this 
situation. According to the respondents of 
this study, the general consequences of 
unemployment are the erosion of capital 
and social trust and underdevelopment of 
the province, which will include capital 
loss, social anomie, political 
consequences, labor market turmoil, 
poverty, and population challenges. 

4. Conclusion 
  The need for synergy and comprehensive 
support of relevant and responsible 
institutions to improve the business 
environment and increase job 
opportunities for young people in 
Kermanshah is a serious recommendation 
of this article. Efforts to eliminate or 
reduce the problem of unemployment 
should be one of the goals and priorities in 
the development plans of the country and 
the province; otherwise its negative social, 
political and cultural effects are 
undeniable and inevitable. 
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 چکیده
. است  بوده  جوانان  بیکاری  رشد  شاهد  اخیر  سالهای  طی  نیز  ایران  دیگر،  کشورهای  از  بسیاری  مشابه

 و  کیفی  یشیوه  به  کرمانشاه  شهر  بیکار  جوانان  بیکاری  علل  شناختی  جامعه  فهم  مقاله،  این  هدف
ت  ای  زمینه   نظریه  بارویکرد ر  جوانان  از  نفر  19  کنندگانمشارکت.  اس ند  کرمانشاهی  بیکا   به   که  هست

.  است  عمیق  مصاحبه  هاداده  آوریجمع  ابزار.  اندشده  انتخاب  نظری   و  هدفمند  گیرینمونه  روش
 شامل  که  است  گرفته  انجام  کوربین  و  استراوس  ایزمینه  ینظریه  روش  کمک  با  هاداده  تحلیل

 شامل  جوانان بیکاری عوامل که  است این از حاکی نتایج. باشدمی گزینشی و  محوری باز، کدگذاری 
وله  11  مقوله،  زیر  33  مفهوم،  104 ن،  با  هسته   یمقوله  یک  و  اصلی  یمق یکاری   یدوگانه  عنوا  ب

 نتایج.  شد  ارائه  پارادایمی  مدل  قالب   در  مطالعه  این  در  که  است  پایین  پذیری  اشتغال  و  ساختاری
ل  به  کار  جویای  جوانان  داد  نشان ی  ضعف  جمله  از  علّی  شرایط  دلی م  عدم  مدیریتی،-نهاد   مندی نظا

دگی  هایمحدودیت  قبیل  از  ایزمینه  شرایط  زدگی؛  جنسیت  شغل،  ایجاد  جهت  پایین   کیفیت  ،  خانوا
یمداخله  شرایط  و  انسانی   سرمایه   با   روستایی،  یدافعه  و  شغلی  نادرست  گذاری  ارزش  همچون  گر

ل  و  ساختاری  بیکاری  یدوگانه اجه  پایین  پذیری  اشتغا   دو   با  افراد  وضعیتی  چنین  در .  هستند  مو
  مقابله   یا  و  آمدن   کنار  به  پیشرفت  و  تغییر  به  میل  و   ناکارآمدی  و  انفعال  چون  متناقض  کنشی  راهبرد

ئله  با یکاری  یمس  و  مرتبط  نهادهای  جانبههمه  حمایت  و  افزاییهم  ضرورت.  کنندمی  اقدام  خود  ب
تای  در  مسئول سب  فضای  بهبود   راس   کرمانشاه   در  جوانان   شغلی  هایفرصت  افزایش  و  کار  و  ک

 . است مقاله این جدی یتوصیه

 کلیدواژه ها: 
ن،بیکاری  ساختاری، جوانا

 پایین،روش پذیری اشتغال
 .شهرکرمانشاه کیفی،
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 مقدمه  1
ی  اقتصاد   مهم  موضوعات  جمله   از ی  کاریب  و  اشتغال 

  و   اشتغال   ش یافزا   که ی  اگونه   به  است،ی  هرکشور
ی  هاشاخص   ازی  ک ی  عنوان   بهی  کاریب  کاهش

:  1380،)ارگاس  شود یمی  تلق   جوامع ی  افتگیتوسعه
  حساب   به  منزلت  پری  ازیامت  تنها  نه  شتغال ا  (.4

ی  ک ی  عنوان   به  و  بقاستی  برای  ضرورت  بلکه،  دیآیم
  : 1383  ماهر،)  شود ی م  شناخته   بشر  حقوق   وجوه  از

همه د(.  51 نشان    یر  اطالعات  و  آمار  جهان،  مناطق 
که افراد جوان در مقایم   ، افراد میانسال با   سهیدهد 

  ز یها نآن   یشغل  تیفیدارند و ک  یباالتر  یکاریسطح ب
از    ی ک ی  جوانان   است.  یسن   یهاگروه   ریتر از سا ن ییپا

برا  یهاهیسرما توسعه  دنیرس  یمهم    و   داریپا ی  به 
  کشور   هری  اجتماع   وی  اقتصاد  ،یفرهنگ ی  بالندگ

  منجر   ، یاقتصاد  تبعات  از  جدا  آنان ی  کاریب.  هستند
  ش ی افزا   و  نیوالد  به  آنان  شتریبی  وابستگ   شیافزا  به

  و   انحرافات   ش ی افزا  فقر،  تداوم به    خانواده   بر   فشار 
ی  های ماریب  اد،یاعت  طالق،؛  لیقب  ازی  اجتماع   مسائل

انجامد  ی م   ازدواجر  د  ریتأخ   ه،یروی ب   مهاجرت   ،یروان
ی  بیکاری به عنوان یک پدیده   (. 478:  1383یی،  )رضا

نگران  که  کنندهبسیار  است  سالیانی  اجتماعی،  ی 
و متأسفانه  دامن  و کشور ایران شده است  گیر مردم 

دارد   گسترش  به  روی  نیز  سال  به  سال 
 (.  221: 1380)وحیدی،

به   کرمانشاه   استان ی عن  هم  ی  هااستان  از ی  کوان 
مناطق کشور    نیتردار هئلمس  از ی  ک مرزنشین کشور ی

گونه به  است  اشتغال  نظر  سال  ی  ااز  چند  در  که 
رده   ریاخ در  که    یی هااستان  یهمواره  داشته  قرار 

ب  ن یشتریب آرا دارند  ی کاریمشکل   اشتغال   جاد یا ر  ما. 
  منابع ی  باالی  هاتیظرف  به  توجه  با  استاناین    در

  مرز،   ک یاستراتژ    تیموقع  ، یانسان  ،یعیطب
فرآوردهمرز ی  هابازارچه تولید  صنایع  ی،  و  دامی  های 

المللی با ظرفیت  تبدیلی، معادن فراوان، فرودگاه بین 
دسترسی   منطقه،  مرکز  و  فرودگاهی  شهر  به  تبدیل 
تردد   مسیر  در  داشتن  قرار  سراسری،  آهن  راه  به 

جاذب فراوان،  تاریخی  آثار  عتبات،  های  ه زائران 
و  گردش  توریستی  و    قابل   عددی  کشاورز  قطبگری 

می ستینی  قبول هرکدام  شکوفایی  که  یک  ،  تواند 
حال،   این  با  بزند.  رقم  را  اقتصادی    براساس تحول 

آمار    یهاگزارش  یماهه   شش  در  ،(1396)  ران یا مرکز 
  ش یب  شاخص  با   را  کرمانشاه  استان  1396  سال   اول 

  است   کرده  اعالم  کشورر  شه  ن یکارتریب  درصد   20  از
  جدول ر  صد  در  کرمانشاه  که  ستین  بار  نیاول  ن یا  و

در  ندینشی م ی  کاریب استان  این  بلکه  سال    18، 
رکورد   15گذشته   است. بار  بوده  کشور  بیکاری    دار 

و  درصد   22/ 1با نرخ   1395استان کرمانشاه در سال 
  یرتبهی،  کاریب  درصد 18/ 6  نرخ   با   1394  سال در  

ب در    . است  کرده   کسب کشور    در   رای  کارینخست 
بین   بیکاری  مطلوب  جهانی  نرخ  که    3تا    2حالی 

ایران   در  و  جدول   12درصد  است.  نرخ    1درصد 
سال  در  را  کرمانشاه  استان  بیکاری  و  های  مشارکت 

می   1398و    1396و    1395 براساس  نشان  دهد. 
نیروی طرح  رسمی،  ایران  اطالعات  آمار  مرکز  کار 

بیکاری  1398) نرخ  استان  (،  این  در    8/32جوانان 
که   است  این  محوری  سوال  رو،  ازاین  است.  درصد 
را   آن  که  افرادی  دیدگاه  از  کرمانشاه  شهر  در  بیکاری 

 تجربه می کنند، در چه عواملی ریشه دارد؟
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 1395- 96کرمانشاه بر حسب جنس:  نرخ مشارکت و بیکاری استان   1  جدول 

 شرح  سال 
اقتصادی*  جوانان  نرخ بیکاری*  نرخ مشارکت  1-24نرخ بیکاری   ساله  5

 زن مرد مرد و زن  زن مرد مرد و زن  زن مرد مرد و زن 

1395 
 2/44 4/25 2/29 7/20 10/ 5 4/12 9/14 1/64 4/29 کل کشور

9/3 استان کرمانشاه  8 3/63 7 /14 22 6/21 9/23 1/3 8 39 9/33 

1396 
 7/43 2/24 4/28 19/ 8 2/10 1/12 16 5/64 3/40 کل کشور

5/4 استان کرمانشاه  1 65 1/1 8 6/21 4/20 8/2 5 1/42 9/3 8 4/52 

1398 
8/4 کل کشور 0 4/65 0/16 4/10 6/8 2/1 8 5/26 9/23 4/37 

5/2 2/12 14 9/19 0/70 8/44 استان کرمانشاه  0 8/32 8/33 5/2 7 
ایران، طرح آمارگیری نیروی کار  مأخذ: مرکز آمار 

برای جمعیت   1* نماگرهای فوق  تر محاسبه شده است.  0  ساله و بیش
 

جهت   چندین  از  جوانان  بیکاری  موضوع  به  پرداختن 
شاخص  برخی  اساس  بر  است.  اهمیت    از   هاحائز 

  رشد  و   سهم  افزایش   و   بارتکفل  کاهش   جمله
ی  نیمه  در  ایران  فعالیت،  سنین  در  جمعیت

این    1380دهه است،  شده  جمعیتی  پنجره  فاز  وارد 
مي  باز  دهه  چهار  مدت  به  - 30سال   از   و   ماندفرصت 

جمعیت  مرحله   آغاز  با  بعد  به  1425 سالخوردگی  ی 
  یپنجره   کنونی   شرایط  در.  شد  خواهد   بسته  تدریج به

توسعه و  رشد  براي  بستري    اقتصادي   یجمعيتي 
مي  محسوب    فرصت   از  برداری بهره .  شودکشور 

و  پنجره  اقتصادی  فرصت  به  آن  تبدیل  و  جمعیتی  ی 
بهبود   جوانان،  توانمندسازی  مستلزم  اجتماعی 

سرمایه  فرصت کیفیت  گسترش  و  انسانی  های  ی 
شغلی، حذف موانع ساختاری جذب نیروی کار جوان  

با  است.  کار  بازار  به  ورود  برای  آنان  نمودن  آماده    و 
ی ملی و استان  این حال، همچنان بیکاری یک مسئله

و   دولت  که  است  این  نیازمند  و   است  کرمانشاه 
بخش خصوصی برای رفع این مشکل گامهای اساسی  
بردارند. در غیر این صورت با تداوم نرخ باالی بیکاری  

و توسعهجوانان نه تنها پنجره  رشد  به  جمعیتی  ی  ی 
بل کند،  نمی  کمک  کشور  دلیل  اقتصادی  به  که 

این   و  کشور  رو  پیش  سالخورده  جمعیتی  ساختار 

اجتماعی   اقتصادی،  چالشهای  و  مسائل  با  استان  
 متعددی روبه رو خواهند شد. 

محققان زیادی وضعیت اشتغال و بیکاری را مورد  
داده  قرار  بیشتراین  توجه  که  در  اند  مطالعات 

ریشه 1های:  حوزه شناخت،  وضعیّت  ـ  بررسی  و  یابی 
دوره اشتغ یا  ملی،  سطح  در  بیکاری  و  زمانی  ال  ی 

ـ  3ی بین بیکاری و انواع جرائم  ـ بررسی رابطه2خاص  
بیکاری   پیامدهای  و  آثار  وضعیّت  4بررسی  بررسی  ـ 

برحسب   آموختگان  دانش  بیکاری  و  اشتغال 
روش  با  و  تحصیالت  سن،  و  جنسیت،  کمی  های 

ی ی اولیهپیمایشی انجام شده است.زمینه و پیشینه 
همه ب در  می یکاری  یکسان  مناطق  سه  ی  از  و  باشد 

رویه و شدید جمعیت، بحران اقتصادی  علّت رشد بی 
شده   تشکیل  تکنولوژیکی  تحوالت  و  تغییر  و 

دلیل  62:  1385است)کیانمهر، به  حال،  این  با   .)
پدیده  به  پیچیدگی  در  گوناگونی  عوامل  بیکاری،  ی 

مشکالت   علّی  پیچیدگی  دارند  تأثیر  آن  آمدن  وجود 
تعامل   و  نزدیکی  دلیل  به  جوانان  بیکاری  به  مربوط 

جریان پدیده  و  آموزشی،  ها  آماری،  اقتصادی،  های 
می نهادی  و  فرهنگی  و  خانوادگی،  ترکیب  این  باشد. 

پدیده  و  عوامل  منطقهتلفیق  به  منطقه  یک  از  ی  ها 
متفاوت   دیگر  کشور  به  کشور  یک  از  غالباً  و  دیگر 
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موقعیت   و  شرایط  به  توجه  با  افراد  همچنین  است. 
آموزشی،   جغرافیایی،  فرهنگی،  اجتماعی،  اقتصادی، 

می  دارند  قرار  آن  در  که  عوامل  نهادی  و  دالیل  توانند 
شان را بیان کنند که درک  متعدد مؤثر در بیکار بودن 

به مستلزم  آن  تفسیر  است    و  کیفی  روش  کارگیری 
ها و عواملی  تا افراد به صورت مبسوط و عمیق زمینه

آن  دستیابی  عدم  در  که  فرصت را  به  شغلی  ها  های 
با در   دهند.  بحث قرار  را مورد  به سزایی دارند  نقش 

ی پیش رو، روش  نظر گرفتن این مالحظات در مقاله
زمینه رویکرد  و  تا  کیفی  شده  گرفته  کار  به  ای 

زمینه  توصیفی بسترهای  و  شرایط  از  ساز عمیق 
دهد.   ارائه  کرمانشاه  شهر  جوانان  بین  در  بیکاری 

مطالعه اصلی  فهم  سؤال  که  است  این  حاضر  ی 
زمینه علل  از  این  جوانان  نتایج  چیست؟  بیکاری  ساز 

زمینه در  ساز  پژوهش  زمینه  عوامل  شناخت  ی 
پیامد شناسایی  همچنین  و  زیانبار  بیکاری  اثرات  و  ها 

نحوهنا و  جامعه  در  آن  از  مواجهه شی  با  ی  جوانان  ی 
می  آگاه بیکاری  در  مهمی  نقش  سازی تواند 

سازمانخانواده  جامعه،  قانونگذار  ها،  متولی  های 
آینده   در  از گسترش بیکاری جوانان  جهت جلوگیری 

برنامه در  نیز  و  باشد  توسعه ریزیداشته  ای های 
 . کشور و استان کرمانشاه مفید واقع شود

 چارچوب مفهومی تحقیق 2
راهنمایی    یها به منزلهدر تحقیقات کیفی، از نظریه

نظری برای تفسیر و تبیین بیشتر ابعاد موضوع مورد  
می  استفاده  نظری  حساسیت  و  در  مطالعه  شود. 

از  برخی  تئوریاینجا  و  پایه نظریات  کلی  های  و  ای 
بیکاری  و  اشتغال  مبحث  به  داده    مربوط  شرح 

 شود.  می

 تعریف مفهوم بیکاری:  2.1
گفته   شخصی  به  "بیکار"  عمومی،  تعریف  یک  در 

اما  می کار،  جویای  و  است  اشتغال  سن  در  که  شود 
های خود که حداقل دستمزد  کاری متناسب با توانایی 

نمی  نماید،  تأمین  را  انتظارش  یابد  مورد 
عبارت  221:  1380)وحیدی، بیکاری  دیگر،  عبارت  به   .)

 
1. Social Construction Theory 

اعم  ا نیستند،  شاغل  که  افرادی  تمام  مجموع  از  ست 
جدیدند   شغل  به  دستیابی  جریان  در  که  کسانی  از 
دستمزدهای   با  شغل  یافتن  به  نسبت  که  آنان  یا 

زاده،   )رعیت  نیستند  قادر  واقعی  و  :  1393متعارف 
می 153 تقسیم  مختلفی  انواع  به  بیکاری    - 1شود:  (. 

مدرن.   فنّاوری  از  ناشی  اتفاقی  2بیکاری  بیکاری  ـ  
کارگری.   اعتصابات  یا  حوادث  از  بیکاری  3ناشی  ـ 

می  وجود  به  زمانی  ارادی(:  )غیر  که  عمومی  آید 
جمعیّت فعّال آماده کار کردن با شرایط موجود است  

نمی  قادر  کار  یافتن  به  پنهان:  4باشند.  ولی  بیکاری  ـ 
با  بیکاری  نوع  فرد    این  دارد.  کار  و  سر  کار  کیفیّت 

ظاهراً شاغل است ،ولی در حقیقت هیچ نوع نقشی  
افزوده  ارزش  موجب  و  ندارد  تولید  واقعی  در  ی 

وجود  5شود.  نمی  به  بیکاری  به  ادواری:  بیکاری  ـ  
سیکل  اثر  بر  گفته  آمده  رونق(  و  )رکود  تجاری  های 

  ـ بیکاری ساختاری: به آن مقدار از بیکاری 6شود.  می
می توانایی  گفته  و  مهارت  نامناسب  اثر  بر  که  شود 

نیروی  از  بخشی  پیشرفت  کاری  شرایط  در  کار 
می  وجود  به  اصطکاکی:  7آید.  تکنولوژیکی  بیکاری  ـ 

می گفته  بیکاری  از  مقدار  آن  دلیل  به  به  که  شود 
به وجود می  بیکاری فصلی:  8آید.  تغییر شغل افراد  ـ 
می  گفته  بیکاری  مقدار  آن  فصل  شود  به  یک  در  که 

بخش   یک  فعّالیّت  کاهش  ماهیت  دلیل  به  و  خاص 
:  1384آید. )رحمانی، خاص طی آن فصل به وجود می

119  .) 

 

نظريه  نظران  برساخت صاحب  گرايي  ی 
، مسائل اجتماعي را ناشي از تعاريف ذهني  1اجتماعي 

مي  عيني  شرايط  پاسخ  .  دانندو  دنبال  به  رويكرد  اين 
سؤال  اين  كه چر به  گروه هاست  مردم،  ا  مختلف  هاي 

مي  نسبت  مسئله  يك  به  را  متفاوتي  دهند  معناهاي 
مي  تأثير  افراد  رفتار  بر  معناها  اين  چگونه  . گذارندو 

اين رويكرد در تالش است به صورتي عمیق و ژرفانگر  
مصاحبه  افراد  ذهن  اندروني  بخش  وارد  به  شونده 

نگرش،   مانندآگاهي،  مفاهيمي  و  مقوالت  به  و  شود 
ها به مسئله  ی آن س، درك و دريافت و عقيدهاحسا
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دارامرود،   دهقانی  و  )افراسیابی  بپردازد  اجتماعي  ی 
نظريه259:  1395 براساس  برساخت (.  گرايي  ی 

محدودیت  و  موانع  شغل اجتماعي،  به  دستیابی  های 
گذارد كه به  ی واقعيتي به نمايش می خود را به مثابه 

و  وسيله تعبير  کار  جویای  جوانان  ميی  شود  تفسير 
ی در خور تأمل در اينجا اين است كه داشتن  و نكته

آن درآمد  و  بلكه  شغل  نيست،  مهم  هست  كه  گونه 
 ها از شغل و درآمد مهم است. تعريف آن

عقیده بازار به  کالسیک،  اقتصاددانان  کار، ی 
اشتغال  تعادل  در  همواره  که  است  رقابتی  بازاری 

می  سر  به  نیروی  کامل  و  طور  برد  به  موجود  انسانی 
کار جذب  های تولید در بازار ی دستگاه کامل به وسیله

وجود  می به  بیکاری  هرگز  که  طوری  به  شوند، 
پدیدهنمی  نگرش  این  در  جنبهآید.  اشتغال  های ی 

فنی، اقتصادی و اجتماعی دارد و با مشکالت روانی و  
ی بر خالف نظریه 1اخالقی همراه است. کارل مارکس 

عد نتیجهفوق،  را  اشتغال  فرآیند  م  یک  ی 
عامل  سازمان سه  به  را  آن  بر  حاکم  روابط  و  یافته 

می  سرمایه    - 1داند:  وابسته  انباشت  سطح    - 2میزان 
دستمزد   معینی    - 3نسبی  حجم  به  اشتغال)که  حجم 

عدم اشتغال مربوط می  نسبی این  از  شود(. تغییرات 
می  استثنایی  طور  به  فقط  به  عوامل  گرایش  تواند 

را امکاناش یا تحقق آن  کامل  انواع  تغال  و  پذیر سازد 
برگیرد  در  را  بیکاری  (.  34:  2،1366)تودارو مختلف 

مارکس تأثیر تغییرات فنی را به طور ادواری در میزان  
دهد وی معتقد است که  اشتغال مورد تأکید قرار می 

ای را برای  پیدایش ماشین در جریانات تولید، سرمایه
ی  کند، بلکه قسمتی از سرمایه اد نمی اشتغال افراد، آز 

سرمایه به  نیز  را  می جاری  تبدیل  ثابت  در  ی  که  کند 
کالسیک  تبدیل  نیروی این  تقاضای  و  عرضه  کار،  ها، 

گرو   در  گاهی  اشتغال  انجام  و  دستمزد  از  تابعی 
باغیان،  سیاست است)قره  مالی  و  پولی  :  1372های 

عی از ارزش  کار را تابها تقاضا نیروینئوکالسیک (.152
کنند تا  دانند و استدالل می کار می تولید نهایی نیروی 

 
1. Karl Marx 

2 .Todaro 
3. Jahoda, Lazarsfeld, & Zeisel 

هزینه از  کار  نهایی  تولید  ارزش  که    ی زمانی 
تولیدکنندگان  باشد،  بیشتر  پرداختی(  آن)دستمزد 

عرضه  و  کرد  خواهند  استخدام  بیشتری    ی کارگران 
نظر  نیروی  به  است.  کارگر  فعالیت  از  تابعی  نیز  کار 

بینئوکالسیک  وجود  ها،  جامعه  در  ارادی  غیر  کاری 
نیروی  با  رابطه  در  ولی  اصطکاکی    ،کارندارد،  بیکاری 

پذیرند؛ زیرا در بازارکار همواره حرکت وجود دارد  را می
نئوکالسیک23:  1375)یحیائی، بحث  همچنین  ها  (. 

کالسیک  اقتصاد  الگوی  وارد  را  عقالنی  ها  انتظارات 
سیاست می و  پیش کنند  شده  های  کوتاه  بینی  در 

 ّ گیرند ت تغییر تولید و اشتغال در نظر می مدت را عل
وهمکاران، معصوم  این  (.155:  1390)قدیری  در 

مدل   اساس  بر  افراد  که  است  شده  بیان  دیدگاه 
می  شکل  را  خود  انتظارات  عقالیی،  دهند.  انتظارات 

مقایسه  با  قیمت افراد  دستمزدها،  با  ی  آینده  های 
قیمت  و  جاریدستمزدها  یا    های  اشتغال  مورد  در 

 کنند. گیری میبیکاری، تصمیم 

روابط  مطالعه بر  بیکاری  تأثیر  آکادمیک  ی 
دهه  در  توان  می  را  فرد  جستجو    1930ی  اجتماعی 

رکود   طول  در  مردم  از  زیادی  تعداد  که  زمانی  کند، 
بزرگ شغل خود را از دست دادند،. در طی این دهه  

همکاران  و  جاهودا  شدید،  اقتصادی  (  1982)  3رکود 
پیامدهای بیکاری مزمن را با "جامعه شناسی" بررسی  
ارتباط   بیکاری طوالنی مدت بر  کردند، که بر تأثیرات 
اجتماعی فرد متمرکز بود. آنها دریافتند که افراد بیکار  
فعالیتهای   در  و  کرده  سست  را  خود  اجتماعی  روابط 
و   کنند)جاهودا  می  شرکت  کمتری  اجتماعی 

باککه (2002،  4همکاران  مطالعه1933)5.  پیشگام  ی  ( 
درباره و  بود  بیکاری  در  اجتماعی  بیکاری  تأثیرات  ی 

و نگرش   ارتباط اجتماعی  خانوادگی، سرگرمی،  زندگی 
)سال   بعداً  کرد.  بحث  فرد  بر  1969سیاسی  باككه   )

و   كرد  تمركز  افراد  اجتماعي  روابط  بر  بيكاري  تأثير 
دل به  اجتماعي  روابط  فراواني  كه  بيكاري  دريافت  يل 

، بحران نفت به  1970ی  پس از دهه   .كاهش مي يابد

4. Jahoda, Lazarsfeld, & Zeisel 
5. Bakke 
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فاجعه  و  شد  منجر  غرب  دنیای  در  اقتصادی  ی  رکود 
مطالعه و  داد  رخ  دیگری  دوباره  بیکاری  بیکاری  ی 

( جاهودا  گرفت.  قرار  توجه  تئوری  1982مورد   )
بیکاری  از  در    1محرومیت  خود  مطالعات  از  الهام  با  را 

کرد.    1930ی  دهه  کرد  مطرح  خاطرنشان  تئوری  این 
می   دریافت  حقوق  مشخص  طور  به  تنها  نه  کار  که 
و   خانواده  بر  عالوه  ضمنی  طور  به  بلکه  کند، 
می   کمک  نیز  اجتماعی  روابط  برقراری  به  همسایگی 
روابط   ایجاد  در  را  شغل  بالقوه  عملکرد  بیکاری  کند. 

ی محرومیت منجر به  اجتماعی از بین می برد. نظریه
دهه انجام مطالع از  بیکاری در این حوزه  تا    1970ات 

مارشال 1990 و  بوریل  كاففیلد،  مثال؛  برای   2شد. 
و واالس 1994)  3( ، فورنهام 1986) در  1987)  4(  ( همه 

درباره  خود  اجتماعی  مطالعات  روابط  و  بیكاری  ی 
ی ی محرومیت را اعمال كردند. از دهه جوانان نظریه

« وارد این  5»محرومیت اجتماعی ، مفهوم جدید  1990
و   گالی   ، مثال  برای  شد.  محبوب  و  شد  عرصه 

مالی  2000)6پاگام  وضعیت  در  بیکاری  تأثیرات  به   )
فرد، مشارکت در بازار کار و روابط اجتماعی به عنوان  
روی   تحقیق  در  کردند.  اشاره  اجتماعی"  "محرومیت 

مطالعه دو  بیکار،  مفهوم  جوانان  همچنین  بزرگ  ی 
تأثیرات  محرو تحلیل  و  تجزیه  در  را  اجتماعی  میت 

بیکاری بر روابط اجتماعی جوانان به کار برد: بیکاری  
جوانان و محرومیت اجتماعی: ابعاد ، تجربیات ذهنی  

اتحادیه  کشور  شش  در  نهادی  های  پاسخ  اروپا  و  ی 
ی تطبیقی  ( و یک مطالعه2002،  7)کیزلباخ و همکاران 

م درباره  و  جوانان  بیکاری  در  ی  اجتماعی  حرومیت 
 .(2003، 8اروپا )هامر

حوزه   هاینظریه دیگر  از   در  و مطرح  اشتغال  ی 
نظریه  است  بیکاری  معتقد  کینز  است.  کینز  ی 

سرما  ییجه نت  یکاریب در  و    یگذاریهکاهش  است 
اعتقاد   و    یک کالس  اقتصاددانان برخالف  تعادل  که 

و به طور خود به خود قابل    یعی طب  ی انداز را امرپس 

 
1. The Unemployment Deprivation Theory 
2. Coffield, Borrill, and Marshall 
3. Furnham 
4.Wallace 
5. Social Exclusion 

م برا  یگری د   یباتترت  ،دانستندی حصول    ی را 
پس   یگذاریهسرما تشخو  به  ی م  یص انداز  دهد. 

ز پس   ینزک  ییدهعق حدود  تا  و    یادیانداز  ضرورت  با 
مد  آدر هر سطح از در . به اعتقاد وی  عادت ارتباط دارد

ر  کند متناسب مقدایانداز مرا که شخص پس   یمبلغ
بهره،  آدر  نرخ  تابع  نه  است  کم مد    و  مدآدر اشخاص 

در   ید با  یرفق را آتمام  خود  ذخ  مد  و  کنند  ی یره خرج 
بسنآ حت  یارها  و  اغنرآد  ی ول  ،است  یچ ه  ی کم   یامد 

انداز  پس   یزانم،    ینبنابرا  .شان است  از مصرف  یشب
بن آنزد   از   ییجهنت.  است  یشترها  نظر    حاصله  این 

تغییر  درآمد  توزیع  یا  کلی  درآمد  اگر  که  است  این 
می پس نکند،   ثابت  اجباراً  نیز    )سپهر،ماند  انداز 

می   (.90:1345 دولت  که  بود  معتقد  بایست  کینز 
دخالت   اقتصاد  در  کامل  اشتغال  به  رسیدن  برای 

تعادل    .نماید حالت  در  جامعه  که  را  نظریه  این  وی 
می  کامل  اشتغال  داشت  به  اعتقاد  و  کرد  رد  را  رسد 

با   تولید  میزان  و  تولید  میزان  با  اشتغال  سطح  که 
مؤثر   خدمات)تقاضای  و  کاالها  خرید  میزان  (  یعنی 

بنابراین، تأمین اشتغال کامل و  . ارتباط مستقیم دارد
مهم  مراتب  به  همه  برای  درآمدها  کار  در  تعادل  از  تر 

هزینه  است  و  دولت  و  ) های  مشهدی  خداپرست 
نظریههانظریه دیگر  از    (. 93:1391همکاران،     ی ، 

که    است.  مزدگرایی را  امر  این  دلیل  تئوری  این 
نمی  همچنان  پایین  دستمزد  قبول  با  توانند  کارگران 

می  این  کنند،  پیدا  مناسبی  جویای  کار  افراد  که  داند 
نمی  رایج  کار  مزدهای  از  کمتر  دستمزدهای  با  توانند 

خود بروز دهند که سایرین  همان تالشی را در کار از 
می  انگیزهبروز  عبارتی،  به  اشتغال دهند.  برای  الزم  ی 

مسئله نتیجه  در  و  ندارند،  را  کار  غیر  به  بیکاری  ی 
می  جا  بر  پا  همچنان  در  ارادی  خاصه  امر  این  ماند، 

 ،9)نورث   مورد افراد جویای کار متخصص صادق است 
1374 :63 .) 

6. Gallie and Paugam 
7. Kieselbach, T.& et al 
8. Hammer 
9. North 
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به    فیلیپس انگلستان،  کشور  اقتصاد  بررسی  با 
اقتصادی  رابطه شاخص  دو  میان  موجود  مستقیم  ی 

این   بر  برد.  پی  تورم(  )نرخ  و  بیکاری(  یعنی)نرخ 
بیکاری   نرخ  از  برود  باال  تورم  نرخ  هرچه  اساس، 

شود و بر عکس. اما بیکاری هرگز به صفر  کاسته می 
تورم نمی  درجامعه  وقتی  نظریه،  این  براساس    رسد. 

می  تورم  ایجاد  سرعت  همان  با  افراد  درآمد  شود، 
شود و در نتیجه، نفع بیشتری به صنایع  افزوده نمی 

منافع می بر  افزودن  برای  صنایع  و  سعی  رسد  شان 
کارگران  می نتیجه،  در  کنند  تولید  بیشتر  کنند 

می  استخدام  را  می بیشتری  کم  بیکاری  و  شود.  کنند 
ار بودند در نتیجه،  از آن طرف کسانی که تا دیروز بیک

خرید   گذشته  از  بیشتر  درآمد  کسب  و  استخدام 
تورم  می رفتن  باال  موجب  هم  باز  امر  این  و  کنند 
می می پیدا  ادامه  سیکل  این  و  این  شود  عکس  کند 

می  رخ  وقتی  قیمت قضیه  از  که  و  دهد  کاسته  ها 
می  اخراج  را  می کارگران  افزایش  بیکاری  و  یابد  کنند 

 (.31:  1394دیگران، )محمدی و 

تفاوت  از  بازارکار  بخشی  به  زنان  دسترسی  های 
نظریه  چارچوب  در  شده  نیز  تبیین  جنسیتی  های 

نکته  تئوری است،  اصلی  است  ی  این  جنسیتی  های 
با   خانواده  در  و  بازار  در  زنان  تابعی  موقعیت  که 
کلی اجتماعی   یک سیستم  از  و جزئی  یکدیگر مرتبط 

تابع زنان  آن  در  که  از    است  مردان  هستند.  مردان 
بازار  وارد  که  می زمانی  هنگام  کار  تا  معموالً  شوند، 

نیروی  در  می بازنشستگی  باقی  مشارکت  کار  و  مانند 
ها تحت تأثیر مراحل سیکل زندگی، مانند آموزش، آن

یا   داشتن  طالق،  تأهل،  یا  )تجرد  خانوادگی  وضعیت 
روستایی(   یا  )شهری  اقامت  محل  و  فرزند(  نداشتن 

مشارکت ن زنان  که  صورتی  در  ناپیوسته  یست؛  شان 
آن  بار است.  زندگی ها  طول  در  بازار ها  وارد  کار  شان 

ها تحت تأثیر تغییرات شوند و الگوی مشارکت آنمی
شان است؛ مانند وضعیت تأهل، تعداد بچه و  زندگی

منظمی   اقتصادی  فعالیت  که  کسانی  معموالً  غیره. 
تحص یا  که  هستند  زنانی  یا  دارند،  دارند  عالیه  یالت 

نکرده  مشاغلی  ازدواج  در  اغلب  و  ندارند  بچه  یا  اند 
آن  خانه  نقش  تداوم  که  مانند  هستند  هاست، 

کارگر   و  نصرآباد  )رازقی  غیره  و  پرستاری  تدریس، 
تأکید  (.تئوری 1387شورکی،   همچنین  جنسیتی  های 

که  می است  این  برای  زنانه  مشاغل  گرایش  که  کند 
نگی زنان باشد )نظیر آموزگاری،  انعکاسی از نقش خا

طور که  پرستاری، نظافت و پذیرایی( و درست همان 
بیش  کم در  زنان  خانگی  کار  جوامع  شده  اررزشتر  تر 

باشند  ها نیز کم ارزش می است، این مشاغل و مهارت
نظریه 1384)کار، طرفداران  که  دیگری  موضوع   ی(. 

های جنسی است.  کنند مزاحمت جنسیتی مطرح می 
مزاحمت نآ نوع  این  معتقدند  در  ها  مهمی  عامل  ها 

های اقتصادی است؛ زیرا  جایی کارکنان زن بنگاه جابه
چاره  کار  از  کشیدن  گرفتاری  دست  نوع  این  اصلی  ی 

می  نظر  به  مزاحمت است.  نوع  این  حد  رسد  تا  ها 
ها بر مبنای جنسیت و تداوم  زیادی در تفکیک شغل

تالش  و  بوده  مؤثر  به  های  آن  ورود  برای  را  زنان 
هایی که در قلمرو مردان قرار دارند خنثی کرده  شغل

)امینی، جامعه138:  1383است  نظر  از  شناسان (. 
جامعه   در  زنان  اساسی  نقش  تنها  نیز  کارکردگرا، 
و   است  فرزندزایی  و  مردان  جنسی  نیازهای  برآوردن 

نقش  این  در  تغییری  همچنین  نباید  گردد.  ایجاد  ها 
کا خرسندی  تقسیم  متضمن  خانواده  در  جنسی  ر 

خانواده  وجود  و  این  افراد  است.  ثبات  با  و  کارا  ای 
است   جامعه  و  جنس  دو  هر  نفع  به  کار  تقسیم 

گودرزی، و  زنان  1388)ساروخانی  پارسونز  نظر  (.از 
نباید در زندگی شغلی از الگوی مردانه پیروی نمایند  

برآیند،  خویش  طبقه  مردان  با  مستقیم  رقابت  در    و 
فرصت  در  تغییر  برابری،  زیرا  ایجاد  و  شغلی  های 

موجب از هم گسیختگی ساخت خانواده خواهد شد.  
خانواده  در  که  بنابراین  )ابزاری(  عاطفی  نقش  زن  ی 

همانا فرزندآوری و مراقبت از همسر و فرزندان است  
آوری )ابزاری( که بیرون  کند و مرد نقش نان را ایفا می 

شود را ایفا  آمد منجر می از خانه است و به کسب در 
مرد  می و  زن  نقش  اختالط  که  است  معتقد  و  کند 

جبران  وارد  صدمات  خانواده  کانون  به  ناپذیری 
زنان،  می نقش  در  تغییر  هرگونه  همچنین  کند. 

زنان   به  نقش  واگذاری  و  دارد  پی  در  زیادی  خطرات 
تخریب   سبب  سیاسی،  و  اقتصادی  امور  در 
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د)مرکز امور مشارکت  شوکارکردهای کنونی جامعه می 
 (. 11،  1380زنان،

نظریه   مطالعهاین   و  هااز  کالسیک  اقتصاددانان  ی 
گرایی  ، کینز، فیلیپس، جنسیتی، کارکرد هاوکالسیک نئ

استدال  سایر  همچنین  با  ل و  نظریمرتبط  های 
، الهامگرفته است. از  وضعیتاشتغال و بیکاری جوانان

نظری  نظریه حساسیت  افزایش  جهت  مزبور  های 
ذهن  م بودن  باز  به  كمك  براي  مطالعه  در  فهومي 

فرصت   محقق   به  دستیابی  موانع  مورد  های  در 
حساسیت  شغلی از  بخشی  شدبنابراین،  استفاده   ،

داده مقاله  نگارندگان  مفهومی  نظری   تحلیل  ،  اهدر 
 .  های مرتبط استبرگرفته از مرور نظریه 

 ی  تحقیق پیشینه  2.2
هدف درک تأثیر    ( مطالعه ای کیفی با2017)  1جبوالنی 

انجام   جنوبی  آفریقای  در  مازاخله  ساکنان  بر  بیکاری 
بین   مرد  پنج  و  زن  پنج  شامل  نمونه    55تا    25داد. 

گیری   نمونه  روش  با  و  بودند  بیکار  که  بود  سال 
هایی   داده  آوری  جمع  برای  شدند.  انتخاب  هدفمند 
کیفی   تحلیل  و  تجزیه  مرحله  پنج  از  استفاده  با  که 

ت و  تجزیه  های  مورد  مصاحبه  از  گرفتند  قرار  حلیل 
عمیق استفاده شد. یافته ها نشان داد که افراد بیکار  
کنند   می  احساس  را  زندگی  در  هدف  نداشتن  )الف( 
که به مشکالتی در ساختار زمان خود منجر می شود  
های   فعالیت  با  را  خود  اوقات  کلی  طور  به  )ب( 
و   سرخوردگی  )ج(  و  گذرانند  می  هدف  بی  و  غیرفعال 
شود   منجر  است  که ممکن  کنند  می  تجربه  را  خشم 
مواد   قاچاق  فحشا،  مواد،  مصرف  سوء  خشونت،  به 
مخدر و حتی گاهی خودکشی می شود. عالوه بر این،  
نه   بیکار  افراد  که  داشتند  اظهار  کنندگان  مشارکت 
شخصی   ارزش  و  اجتماعی  هویت  بلکه  شغل،  تنها 

 خود را با بیکارشدن از دست می دهند.  

همکاران هیسوا و  هدف  2017)2ل  با  ای  مطالعه   )
در   رفاه  از  تصور  و  بیکاری  تجربیات  از  درستی  درک 

 
1. Jabulani N. M 
2. Hiswals, A .; Marttila, A .; Mälstam, E. & G. 
Macassa. 

بیکار   مرد  و  زن  شانزده  انجام    62تا    28بین  ساله 
رکود   طی  در  را  خود  کار  ارادی  غیر  طور  به  که  دادند 
ها   یافته  اند.  داده  دست  از  سوئد  در  اخیر  اقتصادی 

به عنوان اساسی    نشان داد که پاسخ دهندگان، کار را
به   کار  دادن  دست  از  و  کردند  می  درک  تعلق  برای 
و   اجتماعی  زندگی  مالی،  وضعیت  در  تغییر  دلیل 
از   داد. پس  را تحت تأثیر قرار می  آنها  الگوی مصرف 
از   احساس  دهندگان  پاسخ   ، شغل  دادن  دست  از 
را   انسان  یک  عنوان  به  تعلق  و  عزت  دادن  دست 

همچنین   آنها  کردند.  وضعیت  تجربه  تغییر  دلیل  به 
استرس   و  امنیت  عدم  نگرانی،  احساس  خود  مالی 

ی خود به انزوا و از بین رفتن عزت  کردند که به نوبه
فعالیتها   سایر  و  اجتماعی  حمایت  شد.  منجر  نفس 
می   معنی  و  ساختار  دهندگان  پاسخ  به 

روندهای  2015)  3بخشید.مارکوس  ای  مطالعه  در   ،)
ریسک  به  با  مربوط  های  گروه  بین  بیکاری  های 

در   غربی  آلمان  در  را  باال  و  متوسط  پایین،  تحصیالت 
بررسی کرده است. نتایج نشان می    1970- 2015دوره  

بیکاری   دوجنسیت  هر  برای  زمان  طی  در  دهد 
افزایش یافته است. به عالوه جویندگان کار با مهارت  

االتر در زمان ریسک بیکاری کم تری را نسبت  های ب
به بی مهارت تجربه می کنند و همین طور جویندگان  
کار با سطوح تحصیلی باالتر در معرض بیکاری کمتر  
و   آلبانی  دارند.  قرار  تر  پایین  سطوح  به  نسبت 

در  2013)  4ساهین که  دادند  نشان  ای  مطالعه  در   )
ری بین زن  شکاف جنسیتی بیکا  1980آمریکا تا سال  

سالهای   از  پس  شکاف  این  دارد.  وجود  مرد    1980و 
دوره  طی  در  جز  به  است  رفته  بین  از  رکود  تقریبا  ی 

رشد   است.  بوده  زنان  از  بیش  مردان  بیکاری  که 
ساختار   در  تغییرات  مردان،  به  نسبت  زنان  آموزش 
که   بودند  عواملی  جمله  از  صنعت  توزیع  و  سنی 

آمریکا در  بیکاری  جنسیتی  شده    شکاف  موجب  را 
ژنگ  واکاوی  2012)  5اند.  به  کیفی  ای  مطالعه  در   )

نقش بیکاری در روابط اجتماعی جوانان در شانگهای  
با   مصاحبه  از  آمده  دست  به  نتایج  پردازد.  می  چین 

3. Markus k. 
4. Albanesi and Sahin 
5. Zeng, Qun 
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جوان بیکار نشان می دهد که بیکاری از ارتباطات    19
های   شبکه  شده  باعث  و  کاسته  آنها  اجتماعی 

رو با  آنها  اما  اجتماعی  شود،  تر  قوی  همساالن  ابط 
به   این  است.  ظهور  حال  در  جامعه  از  آنها  جدایی 

موثر  نوبه  کمتر  اجتماعی  حمایت  دریافت  به  خود  ی 
که   کند  می  استدالل  مقاله  این  شود.  می  منجر 

سیاست اجتماعی برای جوانان بیکار باید معطوف به   
و   اجتماعی  های  شبکه  ایجاد  در  جوانان  به  کمک 

 محرومیت از روابط اجتماعی باشد.  مقابله با

بورتن   و  اثر  2011)  1وانگ  بین  ارتباط  بررسی  به   )
ی دولت و نرخ بیکاری پرداخته و به این نتیجه  اندازه

هزینه در  افزایش  که  میزان  رسیدند  دولت،  های 
می  افزایش  را  نهادهای  بیکاری  به  اهمیت  عدم  دهد. 

و اتحادیه باعث  های کار بازار کار، قوانین کار  گری نیز 
وجود  می همیشگی  مشکالتی  کار  نیروی  برای  شود 

این   شوندکه  اخراج  راحتی  به  کارگران  و  باشد  داشته 
اشتغال   کاهش  و  بیکاری  افزایش  عوامل  از  یکی 

فلدمن می مقاله2006)  2باشد.  در  بررسی  (  به  ای 
داده اندازه از  استفاده  با  بیکاری  و  دولت  های  ی 

کشور صنعتی    19ادفی برای  تابلویی و مدل اثرات تص
که   بود  این  بیانگر  مطالعه  این  نتایج  است.  پرداخته 
و   یافته  افزایش  نیز  بیکاری  دولتی،  بخش  افزایش  با 
دارای اثر منفی بر نیروی کار زنان و افراد فاقد مهارت  

می  افزایش  نیز  را  مدت  بلند  بیکاری  و  دهد.  بوده 
سرمایه  سهم  افزایش  با  این،  بر   گذاریعالوه 

نیز  بنگاه و  نهایی  درآمد  بر  مالیات  نرخ  و  دولتی  های 
پذیر،   آسیب  اقشار  از  دولت  حمایت  سطح  کاهش 

 شود.  بیکاری تشدید می 

کودک   راتیثأت(  1998همکاران)   و   3ی اسپک   ی دوران 
پ عنوان  به  را  بلوغ  سن  ی  کاریبهای  هکنندینیبش یو 

  . دادند  قرار ی  بررس  مورد  متحده  االتیا  در   جوانان 
  اندک ی  ه یسرمای،  لیتحص  فقر  که   افتندیدر   هاآن

  سرپرست،   تکی  هاخانواده  در  ت ی عضو  خانواده،

 
1.Wang and Burton 
2. Feldmann 
3. Caspi 
4. O' Neill and Sweetman. 

  و   مدرسه  بهی  وابستگ  کمبود   ،یخانوادگ  اختالف
  را   جوانانی  کاریب  احتمال ی  اجتماع  ناهنجاری  رفتارها

می  سویتمن افزایش  و  انیل  با  1998)  4دهد.    )
زمینه در  کلی  مطالعات  از  کودکان  استفاده  رشد  ی 

برابر   دو  تقریبا  بیکار  پدر  دارای  پسران  که  دریافتند 
ها بیکار نبوده، در معرض  بیش از پسرانی که پدر آن 

بیکاری قرار دارند و بر اساس همین مطالعات نتیجه  
در  گرفته سزایی  به  تأثیر  خانوادگی  وضعیّت  که  اند 

و  در بازارآینده  داشت.  دورنمای این افراد  کار خواهد 
برنامه1994)   5هیگینز  که  دریافت  آموزشی  (  های 

می  اجرا  انگلستان  در  که  توانایی  جوانانی  گردد 
کار را ندارد  برطرف نمودن نقاط ضعف جوانان در بازار 

سیاست  بنابراین  پیش و  اقدامات  و  در  ها  باید  گیرانه 
در هنگام توّلد فرزندان    ی زندگی و حتیمراحل اوّلیه

شود.   برقرار  خانواده  در  1987)  6نچ یلدر  که  بررس(  ی 
به این نتیجه رسید جوانان شهر لندن انجام داد    یرو

و    نیوالد   یکاریب  ت،یقوم  مانند  افرادی  های ژگی وکه  
تحص ب  یدارامعن  ریثأت  التیسطح  احتمال    ی کاریبر 

ی  بررس   ج ینتا  هاآن ی  هاافتهی  نیهمچن.  در داجوانان  
جوانان    ( 1983)  7ی راف  و   نیم خصوص  در  را 

کرده   یاسکاتلند مدرسه  ترک  . کندی م   دأییت  ،اندکه 
بررس در  در  یهای آنها  جوانان   افتهیخود  که    یبودند، 

ن  ک ی یدارا لیدر طول تحص بوده   مه یکار  اند و  وقت 
نداشته  یسابقه از مدرسه  در هنگام فراغت  فرار  اند 

مواجه خواهند بود.    یکمتر  ی کاریبا خطر ب  لیاز تحص
ا بر  ا  نی عالوه  در  انتظار،  برخالف  نشان    ی بررس  نی و 

که   شد    باال   التیتحص  سطح  با  ن یوالد  داشتن داده 
  ن ی اکه    دارد   فرزندان   اشتغال   احتمال   بری  منف  ریثأت

  انتظارات   ن یب  متقابل  اثرات  لیدل  به  تواند ی م  ده یپد
.  باشد  فرزندان ی  لیتحصی  ناتوان   و   ضعف  و  ن یوالد

( دریافتند جوانان متعلق 1984)  8برادبوری و همکاران 
خانواده  تحصیالت  به  سطح  با  سرپرست  تک  های 

آن  گویش  نوع  که  گویش پایین  با  متفاوت  های  ها 
بومی است دارای بیشترین احتمال بیکاری هستند و  

5. Ahiggins. 
6. Lynch. 
7 . MainandRaffe. 
8. Braduryand et al 
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خانواده  در  که  جوانانی  این  بر  تغییر عالوه  با  های 
جوی کار بهتر و  وی زیاد )معموالً در جست مکان زندگ 

یا به دلیل ماهیت شغلی والدین( و یا خانوارهایی که  
کنند اند، زندگی می از روستا به شهرها مهاجرت کرده 

 نیز دارای احتمال بیکاری زیادی هستند.

 ( در مقاله »دولت1398منوری، اباذری و میدری ) 
كشاكش كار نيروهاي و طرد«   و مسئوليت شركتي؛ 

طي ها«  پروبلماتيک»شرکتی   دهه دو از بيش به 
 شان ی فرایند تفکيک می پردازد که به واسطه اخير

 اي حرفه هويت و حمايت فاقد ديگر كار نيروهاي از
استخدام بوده مشخص گسترش   در شركتي اند. 

 بي نشيني عقب از مصداقي  به حالي در ايران
مسئوليت دولت یقاعده  شده تبديل خود هاي از 

بحراني از  نتوانسته تاكنون كه است  خود وضعيت 
و فراتر  شده اعالم مشکالت براي حلي راه به رفته 

قبيل ها دولت انساني(   نيروي باالي هاي هزينه )از 
 گذاري قيمت براي تالش در حتي شود. دولت تبديل

ً  نيز كار نيروهاي روي بازاري از   قسم اين با نتايج عمال
رو دسته سازي »محروم روبه  شود.   مي جمعي« 

 سياست از تر كلي اي بسته در شركتي استخدام
 هدف نهايت در كه دارد جاي اداري نظام تحول  هاي

و بيشتر تطبيق آن  با دولت وظايف و جايگاه نقش 
با آزادي بازار هاي ايده  تداوم حال، اين است. 

 برنامه چنين تنها نه شود مي آزاد باعث بازار هژموني
 از هايي بخش  حتي بلکه نکنند، تغيير هايي

 حمايتي كاركرد و شأن از  برخوردار و قوانين مصوبات
نقش جمله از بمانند؛ باقي نشده اجرا نيز  اولويت 

 نيروي پيمانکاري قراردادهاي در ها تعاوني آفريني
 تدوين كار، افزايي نيروهاي مهارت و آموزش انساني،

 هاي تشکل تقويت و شايسته، كار ملي سند صحيح
هدف صنفي و مردمي  واگذاري براي سازي زمينه با 

 هاي دستگاه فعاليت بر مردمي  نظارت تقويت  و ها
 .دولتي

( رحمت  قائد  و  به  1395فرهمند  پژوهشی  در   )
داده  از  استفاده  با  و  توصیفی  اطالعات  روش  و  ها 

بر   مؤثر  عوامل  بررسی  به  ایران،  آمار  مرکز  آماری 
فارغ  می بیکاری  دانشگاهی  در  التحصیالن  پردازند. 

ها،  این پژوهش بیان شده که گسترش کمی دانشگاه 
باعث   شده،  ارائه  آموزشی  کیفیت  به  توجه  بدون 

می  بیکار  آموختگان  دانش  تعداد  از  افزایش  شود. 
دانش   بیکاری  باالی  حجم  دیگر،  مشکل  طرفی 

نین  آموختگان زن است که عمدتاً بیکار هستند. همچ
بسیاری از مشاغل نیازی به نیروی زن ندارند و یا زیر  

آن ساخت  در  بتوانند  زنان  که  را  مشاغلی  ها  های 
اند. عوامل سیاسی از جمله  خدمت کنند ایجاد نکرده 

جناح  میان  و  کشمکش  قدرت  سر  بر  سیاسی  های 
بر   جهانی  سطح  در  ایران  پرتنش  روابط  همچنین 

ها  گذار است. یافتهبیکاری دانش آموختگان نیز تأثیر
می  اجتماعی،  نشان  اقتصادی،  عوامل  بین  که  دهد 

آموختگان   دانش  بیکاری  و  آموزشی  سیاسی، 
 دانشگاهی رابطه وجود دارد.  

( حزباوی  و  درمطالعه1393ملتفت  روش  (  به  ای 
پیامدهای   و  اشتغال  موانع  بررسی  به  پیمایشی 

جوانان   دیدگاه  از  استان    19- 30بیکاری  ساله 
هویزه،   ماهشهر،  اهواز،  شهر  پنج  در  خوزستان 

می  دزفول  و  یافتهباغملک  می پردازند.  نشان  دهد  ها 
گویان و موانع اشتغال  که بین میزان تحصیالت پاسخ

داردو  رابطه وجود  معناداری  میزان  ی  هرچه 
می  افزایش  کاهش  تحصیالت  بیکاری  موانع  یابد، 

یابد. بین موانع اشتغال و شهرستان محل زندگی  می
تفاوت   همچنین  دارد.  وجود  معناداری  تفاوت 
جنسیت   تفکیک  به  اشتغال  موانع  بین  معناداری 
از   بیشتر  اشتغال  موانع  زنان  بین  در  و  دارد  وجود 

پیامده جوانان  بیکاری  است.  جمله  مردان  از  ایی 
ارزش احساس  بودن  پایین  پایین  جامعه،  در  مندی 

سیاسی، تمایل به مهاجرت    -بودن مشارکت اجتماعی 
به   تعلق  احساس  بودن  پایین  کشور،  از  خارج  به 

گویان  ی بین پاسخ جامعه را داشته است که مقایسه 
از   نشان  پیامدها  این  اثرات  نظر  از  متأهل  و  مجرد 

پ این  اثرات  بودن  مجرد  باالتر  افراد  بین  در  یامدها 
ای  ( در مطالعه1390است. مهاجرانی و صنعت خواه )

اقتصادی عوامل  بررسی  روند    - به  بر  مؤثر  اجتماعی 
پرداخته ایران  در  می بیکاری  بیان  و  که  اند  کنند 

ترین  بیکاری در ایران دالیل گوناگونی دارد که از مهم 
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اقتصادی آن دالیل  جامعه  -ها  و  شناختی  جمعیتی 
توان به  شناختی میو جامعه  است. از دالیل جمعیتی

و   سنی  ترکیب  )شمار،  جمعیت  ترکیب  و  اندازه 
مرگ  و  باروری  از  متأثر  خود  که  و جنسی(  ومیر 

نیروی  در  مشارکت  دیگر  و  است  که  مهاجرت  کار 
بازار به  ورود  سن  به  مشارکت  بستگی  میزان  و  کار 

الیل اقتصادی  کار دارد، اشاره کرد و از دزنان در نیروی 
تولید،   نامتناسب  ساختار  ایران،  در  بیکاری  بر  مؤثر 
که   برد  نام  را  کشور  در  نقدینگی  حجم  افزایش 

توسعه نمایان  است.  گر  ایران  اقتصاد  در  نیافتگی 
بخش  در  اشتغال  ناشی  سهم  اقتصادی  مختلف  های 

باالترین   با  کشور  در  خدمات  بخش  که  است  آن  از 
 بازده است.    میزان اشتغال دارای کمترین

 ( ثانویه  1392خانی  تحلیل  روش  با  تحقیقی  در   )
بیکاری  داده  نرخ  روند  بررسی  به  سرشماری  های 

های   سال  طی  کردستان  استان  در  ـ  1385جوانان 
می می 1375 نشان  بررسی  نتایج  که  پردازد.  دهد 

از   بیکاری  سال    9شاخص  در    20.2به    1375درصد 
سال   در  است.  1385درصد  نرخ  رسیده  همچنین، 

های سنی در نقاط  بیکاری در این سال در تمامی گروه
روندی   زنان  و  مردان  بین  در  و  روستایی  و  شهری 
صعودی داشته است. شاخص بیکاری جوانان نیز در  

درصد    16.5طی این دوره به شدت افزایش یافته و از  
یافته   37.6به   است.  رسیده  از  درصد  حاکی  ها 

کاری در میان افراد باسواد در  های بسیار باالی بینرخ 
که نرخ بیکاری افراد  ایباشد، به گونه هر دو دوره می 

سال   در  سال    1385باسواد  به    2.6،  1375نسبت 
درصد رسیده که این    18.2درصد به    7برابر شده و از  

عظیم   خیل  وجود  از  ناشی  طرف  یک  از  وضعیّت 
و   ،کمبود  دیگر  طرف  از  و  استان  در  جوان  جمعیّت 

 زا است. ن زیربناهای اقتصادی موّلد و اشتغال نقصا

)ملک همکاران  و  مطالعه1392پور  در  به  (  ای 
شناختی اشتغال ی پیمایشی، به بررسی جامعهشیوه

کارشناسی   مقطع  دانشگاهی  آموختگان  دانش 
دانشجویان  رشته میان  در  انسانی  علوم  های 

مطالعه  این  نتایج  است.  پرداخته  بیجار  شهرستان 
ی اشتغال از  ترین مانع توسعهدهد که مهمنشان می 

پاسخ  سرمایهنظر  عدم  امور  گویان  در  دولت  گذاری 
با   دانشگاه  تحصیلی  رشته  تناسب  عدم  و  زیربنایی 

بازار می نیازهای  عوامل  کار  تعدد  به  توجه  با  باشد. 
باید   عالی،  آموزش  آموختگان  دانش  بیکاری  بر  مؤثر 

ا و  اختیارات  از  معضل  این  حل  کلیه  برای  مکانات 
طرح  سازمان اجرای  و  تهیه  منظور  به  مرتبط  های 

 ی اشتغال استفاده کند.  جامع و فراگیر در زمینه

( مطالعه1386نوبخت  در  موانع  (  بررسی  به  ای 
بازار تعادل  راهبرد  و  جوانان  ایران  اشتغال  در  کار 

پرداخته است. در این تحقیق، با تکیه بر ادبیات رایج  
نظر و  کار  با  یه اقتصاد  و  بیکاری،  و  اشتغال  های 

و   تجربی  مطالعات  از  برخی  نتایج  از  استفاده 
می  بیان  موردی  عدم  مطالعات  و  سختی  که  ود  ش

بازار انعطاف عدم  پذیر  ساختاری،  موانع  از  ایران  کار 
موانع  سرمایه از  گسترده  واردات  و  کافی  گذاری 

با   کشور  آموزشی  نظام  بودن  نامتناسب  و  اقتصادی 
ب فرهنگی  ازار نیازهای  و  آموزشی  موانع  جمله  از  کار 

ی اشتغال جوانان  کار، به ویژه درحوزهعدم تعادل بازار 
گیری و نیروهای متخّصص است. با عنایت به جهت 

به   بیکاری  نرخ  تقلیل  در  سال    7کشور  در  درصد 
، این  1404یابی به اشتغال کامل در  و نیز دست   1394

ع  در  انقباض  وجهی  سه  راهبرد  انبساط  مقاله  رضه، 
بازار  تعادل  برای  را  محیط  در  انعطاف  و  تقاضا  کار  در 

 و افزایش اشتغال جوانان ارائه داده است.      

بررسی  1385کیانمهر)  به  پژوهشی  در   )
های  ی بیکاری با تأکید برآسیب شناختی پدیده جامعه

می  آن  می اجتماعی  بیان  رغم  پردازدو  علی  که  کند 
مربو مشکالت  علّی  جوانان  پیچیدگی  بیکاری  به  ط 

پیشینه و  اولیه زمینه  همه ی  در  بیکاری  مناطق ی  ی 
رویه و شدید  باشد و از سه علّت رشد بی یکسان می 

تحوالت   و  تغییر  و  اقتصادی  بحران  جمعیت، 
اشاره  مطالعه  است.این  شده  تشکیل  تکنولوژیکی 

میان  می در  بیکاری  بروز  باعث  چند  عواملی  که  کند 
می  جوان  مهم قشر  از  یکی  عوامل  شودکه  این  ترین 

بزرگساالن   پایگاه  به  نسبت  جوانان  جایگاه  و  پایگاه 
حاشیه پایگاهی  واقع  در  که  کار  است  دنیای  در  ای 

نگرش می دیگر،  عامل  به  باشد.  نسبت  جوانان  های 
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کار است و این یک واقعیت است که جوانان نسبت  
شغل قبول  مزایای  به  و  حقوق  بر  عالوه  که  هایی 

کند، ارزش جلوه می آمیز و بی ها تحقیرندک، برای آن ا
بی  بی بسیار  و  هستند.صدقمیل  ) رغبت  (  1381گویا 

ویژگی  تأثیر  بررسی  به  تحقیقی  مانند  در  فردی  های 
بیکاری   احتمال  بر  تحصیالت  میزان  و  جنس  سن، 

می  بر  افراد  موثر  عوامل  دسته  سه  به  و  پردازد 
های  . ویژگی 1کند:    کار جوانان اشاره میوضعیت بازار 

تحصیالت   میزان  جنس،  سن،  مانند؛  .  2فردی 
خانواده،  ویژگی  افراد  تعداد  مانند  خانوادگی  های 

در   عضویت  و  والدین  شغل  و  تحصیالت  میزان 
سرپرست  خانواده  تک  ویژگی 3های  و  .  محلی  های 

منطقهمنطقه بیکاری  نرخ  مانند  استانی.  ای  یا  ای 
که  یافته است  آن  از  حاکی  بیکاری  ها  بر  سن  تأثیر 

افراد بیش از تأثیر جنس و سطح تحصیالت است و  
معرض  15- 25جوانان   در  بزرگساالن  از  بیش  ساله 

سطح   با  افراد  بیکاری  احتمال  هستند.  بیکاری 
تحصیالت باال بیش از افراد با سطح تحصیالت پایین  
و   سن  سطوح  تمام  در  زنان  بیکاری  احتمال  و  است 

 ان مرد خود است.  تحصیالت  بیش از همتای

که   داد  نشان  پیشین  مطالعات    بیشتر مرور 
روش مطالعات   شده  با  انجام  پیمایشی  و  کمی  های 

مسئله اینکه  به  توجه  با  بین  است.  در  بیکاری  ی 
ایجاب   است  گسترش  به  رو  و  شایع  امری  جوانان 

به  می و  یافته  حضور  بیکار  جوانان  بین  در  تا  کند 
زمینه عمیق  و  مبسوط  و صورت  در    ها  که  را  عواملی 

فرصت  به  افراد  ایجاد  دستیابی  مانع  شغلی  های 
و  می درک  که  گیرند  قرار  شناسایی  مورد  کنند 

روش تفسیر با  بیکاری  موانع  و  علل  از  افراد  های  های 
به    ازینپذیر است. به همین دلیل  کیفی بیشتر امکان

زمینهمطالعه با  رابطه  در  کیفی  بسترهای  ای  و  ها 
در  ایجاد  و  کرمانشاه  شهر  در  ویژه  به  بیکاری  کننده 

های متمادی است  بین جوانان این شهر که برای دوره
میزان می از  رنج  بیکاری  باالی  شدت  های  به  برند 

این    .شودی ماحساس   اصلی  هدف  اساس،  این  بر 
واکاوی  به  زمینه  پژوهش،  دستیابی  موانع  و  ها 

 
1.Burns and Grove 

شغلی  فرصت  شیوههای  ی  ازمینه  ینظریه  یبه 
 است.  

 روش پژوهش  2.3
کیفی   حاضر   یمقاله مطالعات  نوع    روش   به   و   از 

 ای،زمینه  ینظریه  در.  است  ایزمینه  ینظریه
برنظریه   ساخت و    داده   ی   )افراسیابی  هاست 

 به   گیرینمونه   مقاله،  این   در(.  5:  1395دهقانی،  
هدفمند   ها داده   اشباع   سطح  تا  و  شد   آغاز  صورت 

  معیار  عنوان  به  اشباع  دادن  قرار  مبنا  با. یافت  ادامه
  این   هایداده   کیفی،  تحقیقات   در   نمونه   تعداد

بیکار    با   عمیق   یمصاحبه  19  حاصل  مطالعه جوانان 
محدوده  یک  در  که  است  کرمانشاه  زمانیشهر    3ی 

شهریورماه   تا  تیر  از  افراد    1397ماهه  شد.  انجام 
داشتن   با  حوزه   4نمونه  وارد  تحقیق  مشخصه  ی 

سال باشند    20- 34ی سنی بین  در حیطه  -1اند:  شده
بپردازند    - 2 مصاحبه  به  رضایت  شهر    - 3با  ساکن 

هر دو گروه جنسی با خصوصیات    -4کرمانشاه باشند  
ویژگی  دلیل  و  چند  شوند.به  شامل  را  متفاوت  های 

تحقیق  محدوده  نمونه  سنی  انتخاب    20- 34ی  سال 
بر    سال را در  24سال تا    15شد؛ چنانچه نمونه افراد  

نمونه  می به  دسترسی  دارای  ایگرفت  افراد  هم  که 
و   متاهل  هم  و  مجرد  هم  دانشگاهی،  تحصیالت 
آن،   بر  عالوه  شود.  شامل  را  مردان  و  زنان  همچنین 
شامل هر دو گروه از بیکاران باشد؛ یعنی هم کسانی  
به   که  کسانی  هم  و  نشده  کار  بازار  وارد  تاکنون  که 
نمی   اند،  داده  دست  از  را  خود  شغل  مختلف  دالیل 

آن بر  عالوه  از    شد.  تعدادی  تحلیل  و  تجزیه  از  پس 
کردن  مصاحبه مشخص  و  گرفته  صورت  های 

نمونه کار  اصلی  براساس  محورهای  بعدی  های 
گراونمونه  و  نظری)بورنز  انتخاب  2005،    1گیری    )

ها توسط پژوهشگر  کنندهشدند در این روش شرکت 
می دست  مشخص  چین  صورت  به  یا  که  چرا  شوند؛ 

مورد نظر هستند و یا غنی از    دارای ویژگی و یا پدیده
بیشتر   روش  این  هستند.  خاص  موردی  در  اطالعات 

نمونه زمانی استفاده می  به  نیاز  خاصی  شود که  های 
(. ازاین رو، با در نظر  2012،    2باشد )بوسول و کانن می

2. Boswell and Cannon 
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دامنه در طول مطالعه  - 34ی سنی گرفتن این موارد 
شد.ویژگی   20 گرفته  نظر  در  و سال  جمعیتی    های 

مشارکت  جدول  اجتماعی  در  پژوهش  این    2کنندگان 
این   های  داده  اساس  بر  است.  شده  داده  نمایش 

مرد و زن جوان شهر   19کنندگان را   جدول، مشارکت 
داده  تشکیل  انجام مطالعه  کرمانشاه  زمان  در  که  اند 

مشارکت  تحصیالت  سطح  بودند.  کنندگان بیکار 
پایین  که  است  بامتفاوت  و  سیکل  آن  الترین  ترین 

می کارشناسی مشارکت  13باشد.  ارشد  از  نفر 
و   مرد  تأهل    6کنندگان  وضعیت  برحسب  و  زن  نفر 

دامنه  10 بودند.  متأهل  بقیه  و  مجرد  سنی  نفر  ی 
بین  پاسخ  می   34تا    19گویان  میانگین  سال  و  باشد 

پاسخ  است.    29.63گویان  سن  از    13سال  نفر 

و  مشارکت  مرد  می    6کنندگان  زن  نظر    باشد.نفر  از 
تأهل   متأهل،    7وضعیت  و    10نفر  مجرد  نفر    2نفر 

تحصیالت   سطح  لحاظ  به  هستند.  نفر    4مطلقه 
دیپلم،    6راهنمایی،   نفر    6نفر  سه  و  لیسانس  نفر 

بوده فوق دارای    4اند.لیسانس  متأهل  افراد  از  نفر 
نفر از افراد    2نفر از متأهالن بدون فرزند و    3فرزند و  

و   فرزند  دارای  )مطلقه  نکرده   10بقیه  ازدواج   نفر( 
سکونت   محل  وضعیت  مالک،    4بودند.  نفر    11نفر 

و   پدری(  )خانه  خانواده  منزل  استیجاری    4در  نفر 
بیکاری  می نفر   4سال،   2نفر  10باشد. حداقل مدت 

اند.  سال  بیکار بوده  5نفر   3سال،  4نفر   2سال،  3
اشتغال   وضعیت  نظر  و    11از  داشته  کار  قبالً  نفر 

 اند.نفر هم قبالً بیکار بوده  8کنون بیکارند و ا

 

 1397های جمعیتی و اجتماعی جوانان مشارکت کننده در پژوهش،  ویژگی  2  جدول 

شماره  
 پاسخگو 

سن  
 گوپاسخ 

 جنس  
 گوپاسخ 

وضعیت  
 تأهل

 تحصیالت 
 گو پاسخ  

تحصیالت  
 همسر 

شغل  
 همسر 

تعداد 
 فررند 

وضعیت  
 مسکن 

وضعیت  
 اشتغال قبلی 

 بیکار پدریخانه 0 ندارد ندارد دیپلم  مجرد زن 20 1

 بیکار پدریخانه 0 ندارد ندارد حوزوی  مجرد زن 24 2

 بیکار مستأجر  1 آزاد دیپلم  دیپلم  متأهل  زن 28 3
 بیکار پدریخانه 1  سیکل  دیپلم  مطلقه  زن 28 4

 بیکار پدریخانه 0 ندارد ندارد ارشد کارشناسی مجرد زن 29 5
 شاغل  مالک 1 آزاد کارشناسی کارشناسی متأهل  زن 29 6

 شاغل  پدریخانه 0 ندارد ندارد دیپلم  مجرد مرد  24 7
 بیکار پدریخانه 0 ندارد ندارد کارشناسی مجرد مرد  25 8

 بیکار پدریخانه 0 ندارد ندارد کارشناسی مجرد مرد  27 9

 شاغل  مالک 0 دارخانه دیپلم  دیپلم  متأهل  مرد  29 10

 شاغل  مالک 0 دارخانه دیپلم  سیکل  متأهل  مرد  30 11

 شاغل  پدریخانه 0 ندارد ندارد ارشد کارشناسی مجرد مرد  31 12
 شاغل  مستأجر  2 کارمند کارشناسی کارشناسی متأهل  مرد  31 13

 شاغل  پدریخانه 0 ندارد ندارد ارشد کارشناسی مجرد مرد  32 14
 شاغل  پدریخانه 0 ندارد ندارد دیپلم  مجرد مرد  32 15

 شاغل  مستأجر  0 دارخانه دیپلم  سیکل  متأهل  مرد  32 16
 شاغل  مستأجر  2 دارخانه ابتدایی  سیکل  متأهل  مرد  32 17

 بیکار مالک 0 ندارد ندارد سیکل  مجرد مرد  34 18

 شاغل  پدریخانه 1 -  سیکل  دیپلم  مطلقه  مرد  34 19
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جمع شیوه داده ی  نوع  آوری  از  مطالعه  این  در  ها 
نیمه آن  ساختارمصاحبه  در  که  است  بوده  یافته 

تمام   از  و  مشخص  قبل  از  مصاحبه  سؤاالت 
پرسش پاسخ  شد.    هایی دهندگان  پرسیده  مشابه 

و   یک  تا  یک  متوسط  طور  به  مصاحبه  انجام  طول 
ضبط   رضایت   با   ها مصاحبه  نیم ساعت طول کشید. 

  مصاحبه،   از  قبل .  شد  انجام  کنندگان  مشارکت   کامل
  رعایت   کار،   روند  تحقیق،  هدف  موضوع،   یدرباره 

  داده   توضیحاتی   نمونه  افراد  به...  و  اخالقی  اصول 
  و   همزمان   صورتبه   تحلیل  و   تجزیه   فرآیند   .شد

  روش   از  استفاده   با   هاداده   آوریجمع   با   مستمر
کوربین زمینه  نظریه و  استراوس    ی مرحله   سه  در   ای 

  و   کردن   مقایسه  خردکردن،  روند)  باز  کدگذاری
  مفاهیم )  محوری  کدگذاری  ،(هاداده   کردن   بندیمقوله

  شد   طرح  باز  کدگذاری  یمرحله  در   که  هایی مقوله  و
  و (  شدند  متصل  یکدیگر  به   جدید   ترکیبی   در   و

  برای   که  مقوالتی  مرحله  این   در)    گزینشی  کدگذاری
شد  اولیه  نظری  چارچوب   ساختن   یکدیگر   با  تنظیم 

  برای   مطالعه  این  در.  گرفت  انجام (  شوندمی   ترکیب 
  حاصل   کیفی   های داده   پایایی   و   صحت   از   اطمینان

  گوبا،  و   لینکلن   سوی   از   شده   مطرح   معیارهای  از   شده
  اطمینان،   قابلیت   اعتبارپذیری،  معیارهای  یعنی

)حریری،    انتقال   و  تأییدپذیری   ( 65:  1385پذیری 
  اصل   تحقیق،  اخالق   رعایت  منظور   به   . شد  استفاده

  تحقیق  فرایند   طول   در   کنندگان  مشارکت   گمنامی
 .  گرفت قرار توجه  مورد

 هایافته 3
داده  کدگذاری  جریان  پدیده در  نام ها،  و  ها  گذاری 

شباهت   ماهیتاً  که  مفاهیمی  شدند،  ساخته  مفاهیم 
تر با  یا ارتباط معنایی داشتند، در زیر مفاهیم انتزاعی 

از این است   نام مقوله قرار داده شدند. نتایج حاکی 
بیکاری جوانان شامل ی مقوله 33مفهوم،    104عوامل 

مفهومی  -مقوله  11فرعی،  ارتباط  از  که  است  اصلی  ی 
آ مقولهمیان  عنوان،»نها  با  هسته  بیکاری  ی  دوگانه 

پایین« پذیری  اشتغال  و  شده    حاصل  ساختاری 
عدم   نهادی و  مدیریتی،  ضعف  بر این اساس  است. 

شرایط  سرمایه اشتغالزایی،  فرصتهای  و  کافی  گذاری 
رکودی و تولید کمتر از ظرفیت، دسترسی جوانان به  

س رو  روبه  ای  عدیده  مشکالت  با  را  کار  اخته  بازار 
است به نحوی که افراد در جستجوی کار از یک سو  
قادر به دستیابی به فرصت های شغلی نیستند و از  
سوی دیگر، تحت تاثیر برخی موانع فرهنگی، باورهای  
های   ارزشگذاری  مصرفی،  تمایالت  و  ای  کلیشه 
را   شغل  پذیرش  باال  شغلی  انتظارهای  و  نادرست 

 برایشان کاهش داده است.
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 پایین   پذیری   اشتغال   و   ساختاری   بیکاری   های مرتبط با مقوله هسته دوگانه مفاهیم و مقوله  3  جدول 

 مفاهیم 
 مفهوم(  104)

 های فرعی مقوله 
 مقوله(  33)

 مقوله اصلی 
 مقوله(  11)

  سالمتی، تعطیلی افتادن  خطر   اجتماعی، به تأمین  بیمه نبودپایین،  مکانی، درآمد یفاصله
  در گراییاداری، خاص  نامعتبر، بوروکراسی شغلی  شغل، قراردادهای  بودن کارخانه، موقتی

استخدام،    سخت  افراد، شرایط برخی  بودن شغله  رابطه گرایی، چند  قانونی، رواج   امتیازات
  و سود کارفرما، نبود با کارگر  همسویی، منافع  کارفرما، عدم نبودن   نیروی کار، متعهد استثمار

 خصوصی.    بخش از  حمایت   کارگاه، عدم وریبهره   عدم

  کار، نا امنی نامطلوب شرایط
اداری،   سالمت   شغلی، نبود

  رعایت  شغلی، عدم  نابرابری
  کارگر، مشکالت  حقوق

 سازی.  خصوصی

- ضعف نهادی 
 مدیریتی 

  جذب و شغلی زندگی، ظرفیت  و کار بین  توازن ناامن، عدم  کار محیطزنان،   از  ابزاری  استفاده
 دستمزد.   جنسیتی  زنان، نابرابری کمتر

  کار نامناسب، بازار کاری فضای 
 مردانه. 

 جنسیت زدگی 

دانشگاه،   در دانشجو پذیرش رویهبی  دانشگاهی، افزایش دانش آموختگان مبهم  شغلی آینده
  ناشی ماندگیمرزی، عقب  مناطق  به  دولت ناکافی بازار کار، توجه نیاز با  مهارتها انطباق   عدم

  کالن  سایر در کارخانه ها و صنایع  استان، تجمع در کار و کسب  فضای  تحمیلی، نبود جنگ  از
  گردشگری  بخش در دولت سرمایه گذاری   استان، عدم در بیکاری  علل  به شهرها، بی توجهی

جمعیت،   انفجار  نسل استان، مسایل  بالقوه هایظرفیت  از  مسئوالن  توریست، ناآگاهی و
 کارآفرینی.   پروژه های  اجرای   در تأخیر

کشور،   آموزشی  نظام ناکارآمدی
منطقه ای،   توازن عدم

 سیاست گذاری.  محدودیت 

مندی  عدم نظام 
 جهت ایجاد شغل 

آموزی،   رتمها  به فرزندان  ترغیب  والدین، عدم یمخربانه  دلسوزی و  والدین، ترحم بی سوادی
  برای مالی  جوانان، ناتوانی  به  پایین شغلی فرزندان، اعتماد شغل  انتخاب  در والدین  دخالت

 شغلی.   یسرمایه، خانواده پرجمعیت، سهمیه  شغلی، فقدان  آموزی  مهارت

  شغلی  باورهای  ناهمسویی
  مالی، نداشتن والدین، مشکالت 

 شغلی.  پشتوانه

های  محدودیت 
 خانوادگی  

  ناباب، عدم دوستان  با کارآموزی، همنشینی فرصت دادن  دست  گذرانی، ازخوش   و پروریتن
 در مهارت   کار، عدم یافتن  برای  فردی پایین پذیری، اراده ریسک  شغلی، عدم  پذیری انطباق

  کاری، نداشتن یسابقه پایین، نداشتن  مهارت شغلی، تحصیالت  تحصیلی، نداشتن  رشته
 کار.   برای مناسب جسمی   شرایط

  خودباوری، عدم  طلبی، عدم رفاه
 شغل.   احراز آمادگی

  پایین کیفیت
 انسانی   سرمایه

پایین، مدرک گرایی،   رده هایشغل   دانستن شأن  فیزیکی، کسر مشاغل  احراز   به تمایل عدم
 دلخواه.   شغل  به دستیابی دولتی، عدم  و  اداری  مشاغل به تمایل

مشاغل، آرمان گرایی    تحقیر
 جوان. نیروی کار

  گذاریارزش 
 شغلی    نادرست

  شغلی، کاهش  پیشرفت  تکنولوژی، عدم پیشرفت   اثر   در مازاد نیروی کار فصلی، ایجاد کار
  زایی، کارآمداشتغال   توان بودن   نامساعد، محدود طبیعی و جوی   شرایط دلیل به برداری بهره 

  ایجاد برای سرمایه  زراعی، نبود  محصوالت  کامل بیمه  تسهیالت، نبود اعطای  نظام نبودن
 فنی.   و واحدهای تبدیلی صنایع

کشاورزی،   بخش  مشکالت 
 روستا دافعه روستا.   در محدود گذاریسرمایه 

متفرقه،   پس انداز، کارهای از  شدن، استفاده  خانواده  خود، سربار به  تفاوتی، امید بخشی بی
 فصلی.  کار

  آوری امیدکاذب، ایستایی، روی
 موقت. و  ناکارآمد مشاغل  به

  و  انفعال
 ناکارآمدی

ی رشته تحصیل، تغییر  یپایه، ادامه  دون خانواده، شغل توقعات  سطح آورردن پایین
 توانایی فردی، کارآفرینی. به  خانگی، اتکا  شغلی، مشاغل  تحصیلی، حرفه آموزی، مهاجرت

  شغلی، تغییر  انتظارات تغییر
 زندگی، خودباوری.  رویه

  و یر تغی به میل
 پیشرفت 

  رفت  انسانی، هدر یسرمایه  رفت  خانواده، هدر یسرمایه  رفت فرصت، هدر یهزینه
پایین،   اجتماعی  اجتماعی، بزهکاری، ناامنی، نشاط  تفاوتی مغزها، بی   ملی، فرار یسرمایه 

 تروریستی.   هایگروهک به  دولت، پیوستن به اعتمادیبی

  سرمایه، آنومی رفت  هدر
 سیاسی.  اجتماعی، پیامدهای 

  سرمایه فرسایش 
 اجتماعی  اعتماد و

طبقاتی،  گسترده، شکاف کاذب، فقر مشاغل  مواد مخدر، رشد  توزیع  و کولبری، قاچاق 
ازدواج، طالق، مهاجر    سن  بی فرزندی، افزایش به اداری، تمایل فساد کارگر، گسترش  استثمار

 فرستی. 

فساد،   و  بازار کار، فقر آشفتگی
 جمعیتی.  چالشهای 

  نیافتگی توسعه
 استان 
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شرایط     ، ای  زمینه  شرایط  علی،  شرایط  به  ادامه  در 
مقوله  با  مرتبط  پیامدهای  و  راهبردها  گر،  ی  مداخله 

پذیری   اشتغال  و  ساختاری  بیکاری  دوگانه  هسته 
 پایین ارائه می شود.  

 شرایط علّی 4
ایجاد  علّی  ضعف  کنندهشرایط  شامل  بیکاری  ی 

و  -نهادی کار  بازار  به  زنان  محدود  مدیریتی،دسترسی 
نظام  عدم  و  مدیریت  شغل سوء  ایجاد  جهت  مندی 

 شناسایی شد. 

 مدیریتی -ضعف نهادی  4.1
  ط یشرای فرعی؛ی شش مقوله این مقوله در بردارنده 

  نبودسالمت  ،یشغل ی ناامن کار،  نامطلوب
  حقوق   ت یرعا   ،عدمیشغلی  ،نابرابریادار

به  سازی  خصوص   کارگر،مشکالت مفهوم  هجده  و  ی 
است. عواملی از جمله نبود شغل در   3شرح جدول 

مسافت  سکونت،  کار،  محل  محل  تا  طوالنی  های 
خانواده  حمایت  مشاغل،  عدم  بودن  موقتی  ها، 

و   شغلی  امنیت  نداشتن  و  درآمد  میزان  از  نارضایتی 
کاستی آتیه با  را  شغلی  بسترهای  کاری،  هایی  ی 

تأکید   امر  این  بر  افراد  بیشتر  است.  ساخته  مواجه 
خاص  اداری،  های  بوروکراسی  که  در  دارند  گرایی 

که   روابطی  رواج  و  قانونی  امتیازات  از  برخورداری 
شغ به  زمینه موجب  شود  می  ناالیق  افراد  رسیدن  ل 

است.   کرده  فراهم  استان  در  را  اداری  سالمت  نبود 
سخت   شرایط   و  افراد  برخی  بودن  چندشغله 
کارگران   حقوق  منشور  رعایت  عدم  و  استخدام 
عدم   عالوه  به  است،  کرده  ایجاد  را  شغلی  نابرابری 

کارگاه  از  دولت  کارخانه حمایت  و  بخش  ها  های 
متأس که  ورشکستگی خصوصی  دلیل  به  عدم  فانه   ،

اند، خود عامل مهم دیگری در  سوددهی تعطیل شده
عده  شدن  باشد.  بیکار  می  شهر  این  کارگران  از  ای 

نهادی به ضعف  های مربوط  مدیریتی  -برخی از گزاره 
 در جدول زیر ارائه شده است.

 ( شماره  "3پاسخگوی    شهر   رفتم  ،نبود  کار  نجایا ( 
  ن یا   کردم  یم   آمد  و  رفت  روز  هر   اونجاهم  ،گهید

ً   روزه،  هر  آمد  و  رفت  فاصله .  بود  کننده  خسته  واقعا
 . "بود خودم شهر تو کار  همون  کاش

( "کار نیست جاهایی هم که  14پاسخگوی شماره ) 
هست یا بیمه نداره یا یک قراد داد می بندند که هر  
حقوق   یا  کنند  بیرونت  بنوانند  خواستند  وقتند 

 ندهند". 

( شماره  خیلی 9پاسخگوی  "برای  اومده  (  پیش  ها 
آشنایی   چون  ولی  رفتن  جایی  استخدام  برای  که 

 نداشتن کاری از پیش نبردن".

 ( شماره  حقوق  7پاسخگوی  وجود  با  جاها  "اکثر   )
می  که  هم  نمی کمی  بیمه  رو  کارگر  باز  فقط  دن  کنن. 

 گیرن".سود و منفعت خودشون رو در نظر می 

ها هستن بعد اتمام  ( "خیلی 12پاسخگوی شماره ) 
زیاده   با  و  دارن  هم  شغلدیگه  چندتا  اداری،  وقت 

هاشون، فرصت داشتن شغل رو از افراد واقعا  خواهی 
 کنن". نیازمند دریغ می 

 ( شماره  این  7پاسخگوی  نیست  "معلوم   )
ها مربوط به استانه یا دولت، که وقتی واحد  سیاست

ورشکسته   یا  مواجه  مشکل  با  صنعتی  یا  تولیدی 
همکاری شمی و  مساعدت  دولت  طرف  از  که  ه  ای 

 گیره".مشکالت این واحدها رو حل کنه صورت نمی 

 جنسیت زدگی  4.2
فضای کاری نامناسب  ی فرعی  این مقوله از دومقوله 

بازارکارمردانه   نوع  و  به  بسته  است.  شده  ناشی 
کرمانشاه،   شهر  ساکنان  باور  و  سنت  و  فرهنگ 

ی همراه بوده  اشتغال زنان همواره با موانع و مشکالت 
خانواده  برخی  عرفی  است.  عقاید  برخی  اساس  بر  ها 

به   نسبت  شدید،  تعصبات  یا  و  سنتی  باورهای  و 
حضور   از  و  حساسند  مشاغل  برخی  در  زنان  اشتغال 

می ممانعت  بخشها   آن  این  در  از  متأثر  کنند. 
دولتی   مشاغل  یافتن  پی  در  اغلب  زنان  محدودیتها، 

دهند.  مایلی نشان نمی دولتی تبوده و به مشاغل غیر 
سطح   افزایش  دلیل  به  موارد  این  از  گذشته 
هستند   شغلی  جستجوی  در  بیشتر  زنان،  تحصیالت 
شأن   پذیرد،  صورت  آرامش  با  و  امن  محیطی  در  که 
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با تحصیالت آن  و  نیز همآنان حفظ گردد  و  ها  خوانی 
علت   به  نیز  گاهی  ولی  باشد،  داشته  مطابقت 

در   زنان  از  ابزاری  و  استفاده  مشاغل  برخی 
دستمزدهای بسیار پایین از ادامه حضور در بازار کار  
در   زنان  برخی  اینکه  علیرغم  کنند.  می  پوشی  چشم 

زندگی  سختی  دوام  برای  پای مردان  به  پا  زندگی  های 
و   همسری  نقش  کنار  در  خانواده  کانون  استحکام  و 

عرصه  در  حضوری  مادری  اجتماعی  فعالیت  و  کار  ی 
دچشم دارند،  دلیل  گیر  به  موارد  اغلب    توازن   عدم ر 

در  کاروزندگ  نیب خانواده  امور  و  کار  بین  تعارض  و  ی 
جستجوی کارهایی هستند که مشکالت کمتری  برای  
آنان در پرداختن به کارهای درون و بیرون خانه ایجاد  
مردانه،   کار  بازار  وجود  علت  به  حال  این  با  کند. 

د دارد  ظرفیتهای شغلی رسمی کمتری برای زنان وجو
بدون   یا  و  وقت  پاره  صورت  به  که  هم  مواردی  در  و 
از   شوند،  می  کار  به  مشغول  معین  کار  قرارداد 

 نابرابری جنسیتی در پرداخت دستمزد رنج می برند. 

  بد   کارش   ساعت   ی قبل  کار ( ""6پاسخگوی شماره )
  دم،یرس  ینم   یدار   بچه  و  خونه  یکارها  به  بود   جور

 ." شدم  یم  یکار  کم  به  مجبور

( شماره  "شغالیی 4پاسخگوی  از  (  که  هست  ام 
بخاطرجنسیت زن  فقط  مثالً   ها  میشه.  استفاده  شان 

نهایت   این  که   ... مدلینگ  بازاریابی،  فروشندگی 
ای توهین به زنه که جنسیت، زیبایی، اندام او وسیله 

 برای کسب درآمد دیگران باشه".

  خوان یم مرد  جاها  شتریب(  "" 2پاسخگوی شماره )
....  دهندینم  کار   زنها  ما  به   فقط   خواهند  ی م  زنها   از، 

 ".  کنند  کار  آشپزخونه تو چی باشند یانظافت

(  "همینجا هم کارهای دولتی  5پاسخگوی شماره )
هم   من  رشته  با  که  هست  هم  خوبی  کارهای  یا 
همخوانی دارد اما قرارداد نمی بندند اما اگر مرد باشی  

حق و  مزایا  مردها  به  میبندند  خوب  قرارداد  هم  وق 
 میدهند حتی اگر هیچ مهارتی نداشته باشد". 

 مندی جهت ایجاد شغل عدم نظام  4.3
بردارنده  در  مقوله  مقولهاین  زیر  سه  ناکارآمدی  ی  ی 

منطقه توازن  عدم  کشور،  آموزشی  و  نظام  ای 

سیاست  مفهوم  محدودیت  دوازده  و  گذاری 
جدول  می در  تفصیل  است.    1باشدکهبه  شده  ارائه 

گذاری  ی سیاستهای یک نظام از نحوه تمام فعالیت
می  هویت  آن  مدیریت  نوع  مدیریت  و  و  نظم  گیرد. 

برنامه سیاست کارآمد،  و  کلیدی    گذاریریزی  عواملی 
در پیشرفت و ترقی هر اجتماعی است. از این رو، به  
نیز  و  ساز  زمینه  بسترهای  مهمترین  از  یکی  عنوان 

پژوهش که مشارکت کنندگان  بیکاری  رشد  بر   عامل 
آموزشی   نظام  بودن  ناکارآمد  اند،  داشته  تأکید  آن 
زمان   مدت  بودن  طوالنی  علت  به  است.  کشور 
تحصیل، عدم انطباق رشته های تحصیلی با نیازهای  

کاری  بازار آینده  و  شغل  تضمین  عدم  و  کار 
بی  افزایش  کنار  در  دانش  دانشجویان  تعداد  رویه 

هرسا کشور،  مختلف  های  دانشگاه  از  له  آموختگان 
شاهد فزونی خیل دانش آموختگان دانشگاهی بیکار  

نکته  مشارکت  هستیم.  دیدگاه  از  دیگر  تأمل  قابل  ی 
وجود   با  کرمانشاه  استان  که  است  این  کنندگان 

بودن،یکی مرز شهر  کالن  و  کم    نشینی  استانهای  از 
از   فراوانی  خسارات  متحمل  که  بوده  کشور  برخوردار 
جنگ نیز شده است. همچنین به دلیل ناکافی بودن  

کارخانه  و  سطح  صنایع  در  کار  و  کسب  فضای  ها، 
و   روست. سوء مدیریت  روبه  با مشکل جدی  استان 

های اشتغال زایی، محدودیت  مندی برنامهعدم نظام 
سیاست  به    های  استان،  گذاری  بودن  مرزی  علت 

گردشگری   دربخش  دولت  گذاری  سرمایه  عدم 
مسئوالن   ناآگاهی  توریستی،  های  وجاذبه 

پروژه  ازظرفیت تأخیردراجرای  و  استان  بالقوه  های 
مشارکت   که  است  دالیلی  جمله  از  کارآفرینی  های 
کنندگان از آنها به عنوان بسترهای زمینه ساز شرایط  

 شاه برشمرده اند. موجود در بیکاری شهر کرمان 

(  "اگه درس بخونی و وقتت  12پاسخگوی شماره ) 
تضمینی   هیچ  بدی  اختصاص  تحصیالت  ادامه  به  رو 
برای سر کار رفتنت نیست و چیزی جز اتالف فرصت  

 عایدت نمیشه". 

( شماره  ما  3پاسخگوی  جامعه  تو  "متأسفانه    )
کار ارتباطی با رشته تحصیلی نداره ... از تحصیل  بازار

 کنه".های رشته علوم انسانی کمتر استفاده می کرده 
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( شماره  یا  15پاسخگوی  علمی  "کارگروه    )
نمی  تشکیل  مسئله  این  حل  برای  هم   شه پژوهشی 

این   چرا  چیه؟  استان  تو  بیکاری  همه  این  علّت  که 
 همه جوون باید بیکار باشن و زجر بکشن؟". 

( شماره  آغاز  5پاسخگوی  کرمانشاه  از  "جنگ    )
خسا و  زخم شد  و  وارد  رات  استان  این  به  زیادی  های 

دغدغه با  استان  این  که  هم  زمانی  و  کرد.  مبارزه  های 
استان میزان  همان  به  بود  درگیر  دیگه  مقاومت  های 

 به فکر پیشرفت و توسعه بودن". 

(  "استان کرمانشاه چون یک  4پاسخگوی شماره ) 
استان مرزی و کرد زبانه خیلی مورد توجه دولت قرار  

 های محروم به حساب میاد". ته و جزء استان نگرف

 ( شماره  کارخونه 2پاسخگوی  "اکثر  صنایع  (   و  ها 
اراک،  اصفهان،  مثل  شهرهایی  کالن  تو  تولیدی 
شناخته   صنعتی  شهرهای  عنوان  به  که   ، تبریزه.. 
محروم   استان  عنوان  به  هم  ما  استان  و  میشن 

 شه".شناخته می

( شماره  نسبت  12پاسخگوی  مسئولین  "وقتی    )
شناختی   و  آشنایی  مشکالتش  و  استان  نیاز  به 

نمی  حل  مشکل  تنها  نه  باشن  دو  نداشته  بلکه  شه 
 شه".چندان می 

 ای شرایط زمینه  4.4
زمینهعالوه  شرایط  علّی،  شرایط  شامل  بر  ای 

های خانوادگی در دستیابی به شغل، عدم  محدودیت 
پایین  کیفیت  و  که  سرمایه  کارایی  است  انسانی  ی 

هایی را برای دستیابی افراد به شغل ایجاد  محدودیت 
به می و  مجموعه کند  ویژگی عنوان  و  عوامل  از  های  ای 

شده  شناخته  شدن  بسترساز  تشدید  به  که  اند 
 شود. بیکاری جوانان منجر می 

 های خانوادگی  محدودیت  4.5
بردارنده  در  مقوله  مقولهاین  زیر  سه  فرعی  ی  ی 

ی و  مال مشکالت ، نیوالدی شغلی  باورهایی  ناهمسو 
از  شغلی  پشتوانه  نداشتن زیادی  قشر  است.  ی 

جمعیت شهر کرمانشاه را نیروی جوان و متقاضی کار  
شغل   به  دستیابی  پی  در  که  است  داده  تشکیل 

دل  و  می مطلوب  خود  که  خواه  باشند 
موانعی  اکثراًتحصیل و  مشکالت  با  و  هستند  کرده 

شدهبرا مواجه  شغل  به  رسیدن  اند.براساس  ی 
بی یافته پژوهش  و  های  ترحم  والدین،  سوادی 

نیازهای   از  والدین  آگاهی  عدم  مخربانه،  دلسوزی 
آماده  عدم  و  فرزند  روز  با  برای  متناسب  فرزند  سازی 

سختی  با  از  رویارویی  ممانعت  مشکالت،  و  ها 
مهارت تحصیل،  فراگیری  کنار  در  گوناگون  های 

سخت هدخالت  و  و  ا  شغل  انتخاب  در  ین  والد گیری 
شغل   انتخاب  برای  فرزندان  دادن  قرار  فشار  تحت 
و استعداد   به توانایی  عدم توجه  مورد پسند والدین، 
برای   خانواده  اقتصادی  توانایی  عدم  یا  و  فرزندان 
یا   و  آموزی  حرفه  و  آموزی  مهارت  امکان  ایجاد 

سرمایه به  که  تأمشاغلی  و  دارند  نیاز  آن  گذاری  مین 
به   افراد  دستیابی  در  است،  خارج  والدین  توان  از 

محدودیت فرصت  شغلی  کرده  های  ایجاد  را  هایی 
های پژوهش این است که افراد  است. از دیگر یافته 

های مربوط به خانواده  به دلیل برخی شرایط و ویژگی 
همچون زیاد بودن تعداد فرزندان، فاقد شغل دولتی  

نتوانسته  والدین  تصدی  انبودن  برای  الزم  قابلیت  د 
 شغل مورد نظر را دارا شوند.  

 ( شماره  سواد  11پاسخگوی  مادرم  و  پدر  "اگه   )
کردن که تحصیالت چقدر تو آینده  داشتن و درک می 

به   وادار  رو  من  اجبار  و  زور  به  داشت  تأثیر  کاریم 
 کردن". ادامه تحصیل می 

( شماره  "19پاسخگوی    رو   ی طیشرا   ام   خونواده (  
  سرد   ام،یبرب  یکار  هر  یایسخت  پس  از  که  نکردن  ایمه

 . "امیب بار مرد  بچشم،  رو روزگار  گرم و

 ( شماره  دوره  10پاسخگوی  گرفتم  "تصمیم    )
پیرایشگری رو بگذرونم و از این راه کسب درآمد کنم،  

 که با مخالفت شدید پدرم رو به رو شدم". 

( شماره  بچه8پاسخگوی  تا  پنج  "ما  شاید  (   ایم، 
کمتر بودجه  اگه  یه  تو  بودیم  نام  ثبت  برای  ای 

شد، های مهارتی، آموزشی و...کنار گذاشته میکالس 
 کرد". تر میامکان شاغل شدنمون رو راحت 
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 ی انسانی کیفیت پایین سرمایه  4.6
زمینهکیفیت پایین سرمایه علت  دیگر  ی انسانی،  ای 

سه  شامل  مقوله  این  است.  بیکاری  ایجاد 
باوری و عدم آمادگی  خود   طلبی، عدمی رفاهزیرمقوله 

احراز شغل است. در مبحث کار و کاریابی و اشتغال، 
آماد  و  کارایی  و  حائز  کیفیت  امری  انسانی  نیروی  گی 

می  موجود  اهمیت  مشاغل  به  توجه  با  زیرا  باشد. 
می  نحو  افراد  به  تا  یابند  آموزش  و  مهارت  بایست 

عهده  از  به  احسن  افراد  برآیند.  آن  انجام  عنوان  ی 
عنصر سازنده و محرک در اقتصاد بسیار مهم و مؤثر  

تن  که  چنان  هم  این  هستند،  در  افراد  تنبلی  و  پروری 
پژوهش   این  در  بود.  خواهد  مخرب  بسیار  زمینه 

ی  گذرانی و گرفتار شدن در حلقهاتالف وقت و خوش 
آن  نیافتن  دست  در  مهم  عاملی  ناباب  به  دوستان  ها 

همچنی بیان شده است.  و  شغل  اعتماد به توانایی  ن 
باوری  ی امید و خوداستعداد جوانان و پرورش روحیه

یشان در  های اتکا به توانایی پذیری در سایهو ریسک 
بیش  آنچه  است.  مهم  بسیار  راستا  بر  این  همه  از  تر 

آن اتفاق نظر دارند این است که امروزه بیشتر افراد  
می  مواجه  مشاغلی  و  با  شایستگی  که  شوند 

یا  صال و  ندارند  را  کار  آن  بر  الزم  مهارت  و  حیت 
الزمه که  روحی  و  جسمی  کامل  موفقیت  سالمت  ی 

نمی  دارا  را  است  شغلی  هر  همچنین  در  باشند. 
می  مشاهده  عدم  جوانانی  به  توجه  با  که  شود 

به   دانشگاه  به  نیافتن  راه  و  تحصیل  در  موفقیت 
و   کارآموزی  فرصت  و  نپرداخته  مهارتی  فراگیری 

داده یمهارت دست  از  را  افرادی  ابی  به  باید  نیز  و  اند 
واسطه  به  که  کرد  اشاره  رشته  یهم  و  ی  تحصیالت 

اند هیچ مهارتی  تحصیلی که برایش وقت صرف کرده 
ی کاری،  اند و یا به خاطر نداشتن سابقهکسب نکرده 

 بازار کار پذیرای آنان نشده است.

( شماره  " 15پاسخگوی    وقت   هوده یب  پلم ید  بعد(  
  و   حرفه  گرفتن   اد ی  فکر  به  نکهیا   بدون   گذروندم یم

  بدم   انجام  تونمی م   یکی زیف  کار  تنها.  باشم  یمهارت
  فرصت   نیا   گهید  شده  گرون   یساختمون   مصالح  اونم

 . "شده گرفته ازمون هم

 ( شماره  "15پاسخگوی    ی برا  د،یبا  که  یموقع(  
  ی خاص   مهارت   و  حرفه  گرفتن  اد ی  ا ی  شغل  داشتن

  و  حیتفر  و گردش یپ  مدام دوستام  با  کردمی م اقدام
 ."بودم  گذرانیخوش 

( شماره  "" 13پاسخگوی    ی مشارکت  و  یدیتول  کار ( 
  کنم   شراکت  اگه  دمترسیی م  شده،  شنهاد ی پ  بهم  هم

 . "نده جهینت

( شماره  ولی  8پاسخگوی  گرفتم  رو  "کارشناسیم   )
رشته در    تحصیلیم  تو  همش  ندارم،  خاصی  مهارت 

 وار و شب امتحانی بوده". حد حفظ کردن طوطی 

( شماره  "11پاسخگوی    و   درست   التیتحص( 
ایحساب    فقط   برم،  یدولت   هایکار   سراغ   که  ندارم  ی 

 ."باشم ی ساختمون کار  دنبال   دیبا

( شماره  ""12پاسخگوی    رفتم  که  ییجاها  اکثر( 
 . "نداشتم  من   که  خواستنی م  ازم  کار   سابقه  کار،  یبرا

 گرشرایط مداخله  4.7
)مداخله  میانجی  وسیع شرایط  و  کلی  شرایط  تری گر( 

کنش  چگونگی  بر  که  کنش هستند   / متقابل  ها  های 
می  کوربین،  اثر  و  )استراوس  شرایط  2008گذارند   .)

ارزش مداخله شامل  بیکاری  درموضوع  گذاری  گر 
دافعه و  شغلی  می نادرست  روستایی  که  ی  به  باشد 

فرصت  فقدان  مراتب  و  نوسان  با  را  شغلی  های 
های نادرست شغلی  ی باورسازند.  مقولهمواجهه می 

برگیرنده  فرعی  در  مقوله  دو  و    رمشاغلیتحقی 
 است.   جوان کار ی روینگرایی  آرمان

 گذاری نادرست شغلی ارزش  4.8
نوع باور و نگرش نسبت به مشاغل در تمایل یا عدم  

شغل گرفتن  دست  به  در  حرفه  رغبت  بسیار    ییا 
. افرادی هم بر اساس باور  مهم و گاهاً بازدارنده است 

و نگرش خود و دیگران پذیرش هر شغلی را در شأن  
خانواده  و  تفکر  نمی   خود  طرز  آن  بر  عالوه  دانند. 

غلطی که در بین افراد و جامعه رواج یافته، این است  
باالتری   مدارک  و  شود  تحصیالت  صاحب  هرکس  که 

کسب را    را  منصبی  و  شغل  هر  نیست  شایسته  کند 
عده  به  بپذیرد.  و  دولتی  شغل  خواهان  فقط  هم  ای 
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میز پشت  که  عبارتی  باورند  این  بر  و  هستند  نشینی 
بالید.   آن  به  بتوان  و  باشد  داشته  پرستیژ  باید  شغل 

شغلی  باورهای  چنین  نا وجود  یا  صحیح  در  ای  صحیح 
ناخواه   یا  خواه  شغل  به  افراد  دستیابی 

 هایی ایجاد کرده است.دودیت مح

"10)  شماره  یپاسخگو   کار   سراغ  بار  نیچند(  
  همسرم   اما.  کردم  هم  یفروش   دست  رفتم  یساختمون

  و   من   یسرشکستگ  باعث  کار  نیا  گهیم  مخالفه،
 ". خونوادمه

"12)  شماره   ی پاسخگو   من   کارمناسب  ه ی  دنبال ( 
  تو   تراکت   پخشً مثال  یخورهنم  من  درد  به  نباشه  که

.    و  ی،فروشندگیشهر،امورخدمات   م   خود  بندهیز ... 
 ". برم کارها  ن یا دنبال  الت یتحص ن یا با  دونم ی نم

  ک ی   از   که   شد   شهادیپ  بهم ( "3)   شماره  ی پاسخگو
.  نکردم  قبول   کنم،  یپرستار   مار یب  و   مسن   خانم

  رو   نجورکارها یا  ست ین  من   درشأن  کنمی م  احساس 
 ". بدم انجام 

"5)  شماره  ی پاسخگو   ی کار   دارم  دوست  شتری ب(  
  بدم،  ادامه  رو  التمیتحص  بتوانم   تا  باشم   داشته

 ". شغل داشتن تا التهیتحص  داشتن  ام یاصل  تی اولو

"9)  شماره  یپاسخگو   رو   یدولت  شغل  شتری ب( 
  شتره، یب  تشیمز  داره،  یشغل  تیامن   ،  دمیم  حیترج

 ". داره ی خوب   گاهیجا جامعه تو .  یخودت  یآقا خودت 

"18)  شماره  ی پاسخگو   مورد   که  همی  کار  به( 
  که   بوده  یجور  بوده  هرچه  برنخوردم  باشه  امعالقه

  تحملش   که  بوده   ی طیشرا  ا ی  ومدم یبرن  اش عهده  از   ای
 ".نداشتم رو

 ی روستا دافعه  4.9
مداخلهدافعه شرایط  دیگر  از  روستا  بیکاری  ی  ی 

است. بخشی از جمعیت بیکار در این مطالعه شامل  
شهر   به  کار  جستجوی  در  که  است  روستائیانی 
کرمانشاه آمدند. زندگی در روستا از نظر بیشتر مردم  
انسان   اما  است،  همراه  بیشتری  صفای  و  آرامش  با 
ندارد،   نیاز  پاک  هوای  و  آرامش  به  فقط  زندگی  برای 

نیازها و  زندگی  باید  شود.  بلکه  تأمین  نیز  آنان  ی 

مشکالت   مطلوب،  موقعیت  برخالف  درروستا 
که  عدیده  دارد  وجود  کشاورزان  و  روستائیان  برای  ای 

با سختی  را  آنان  رو ساخته  زندگی  رو به  های فراوانی 
خانواده   مخارج  کفاف  کشاورزی  دیگر  امروزه  است. 

نمی  فصلی  را  کارهای  به  مجبورند  کشاورزان  و  دهد 
که   و  بپردازند  تکنولوژی  پیشرفت  خاطر  به  هم  آن 

ماشین انواع  حدی  وجود  تا  کشاورزی  پیشرفته  آالت 
پیشرفت   نیز  آنان  فرزندان  برای  و  یافته  کاهش 
آینده   به  که  ندارد  وجود  مناسبی  تحصیلی  و  شغلی 
جهت   به  دیگر،  طرفی  از  باشند.  امیدوار  آنان 

برای    ،شرایطیدرروستا  محدودگذاری  هیسرما
زایی ارائه اشتغال  عدم  ندارد،  وجود  برنامه شان  ای ی 

سازمان سوی  از  برای  دقیق  کشاورزان  به  مرتبط  های 
کشاورزی   محصوالت  برخی  کشت  در  نظم  ایجاد 
مصرف   بر  مازاد  تولید  با  گاهاً  کشاورزان  که  است 
محصوالت   برخی  تولید  کمبود  و  محصوالت  برخی 

می  مواجه  بدیگر  وضع  این  که  به  شوند  وجه  هیچ  ه 
نبود   علت  به  همچنین  بود.  نخواهد  کشاورزان  نفع 

ی محصوالت کشاورزی، در زمان بروز خسارات،  بیمه
جبران   خسارات  کشاورز  به  سرمازدگی  و  نباتی  آفات 

می  وارد  بسته ناپذیری  صنایع  راستای  در  بندی شود. 
به   آنان  از  توجهی  قابل  حمایت  هم  تبدیلی  صنایع  و 

نمی  بعمل  تا  و  آید  روستاییان  زندگی  در  رونقی  تواند 
اسکان   به  منجر  و  کند  ایجاد  زحمتکش  کشاورزان 

 دائم آنان در روستاها گردد. 

( شماره  "17پاسخگوی    انجام   ی فصل  کار   د یبا   روستا( 
  ی فصل  کار ....  . یکاریب  هم  سال   ام یا  شتر یب  و   یبد

  نیزم  هم   کنارش   در   م،دادیی م  انجام   رو   ها کشاورز 
  نکهیا   تا  م،کردییم  کشت   یمحصوالت   و  اجاره

  محصوالت   برداشت   و  دن یچ  مخصوص  هایدستگاه
 ."اومد  روستامون به  یکشاورز 

 

( شماره  "17پاسخگوی    وجود   با   روستا   تو   رمیگ( 
  هامبچه   کردمیم  سر  فراوان   مشکالت  و   کمبودها

  باشه   التشونیتحص  مناسب  که  یشغل  ؟یچ
  براشون   یشرفتیپ  چیه  یجا  و  شدی نم   بشونینص

 . "نبود 
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( شماره  "13پاسخگوی    ق یطر  از  که  یدرآمد( 
 شهی نم  ست ی ن  شده   نی تضم  اد یم  بدست   ی کشاورز 

  ثمر   کم   ،یسرمازدگ  امکان  چون  کرد   اعتماد  بهش 
...  داره  وجود   کشاورز   یبرا  شهیهم  محصول   بودن  ،

 .".کنهی م مهیب  رو محصوالت ی برخ فقط هم دولت 

( شماره  "13پاسخگوی    نخود،   کشت   ما  منطقه  تو ( 
  ی برا شهر  ن یا  تو   چون  ی ول   خوبه،  ی لیخ  عدس   ا،یلوب

  نداره   وجود  ی عیصنا  و  کارخانه  حبوبات  بندیبسته
  شده  بندیبسته  صورت  به  که  یمت یق  ریز  به  یمجبور

 . "شی برسون فروش به رسهی م  مردم دست به

 های کنشراهبرد 5
های  ها و توانایی ها، ویژگی از آنجا که افراد در خصلت 

ی راهبردهای کنش   اند، در زمینهفردی با هم متفاوت
گروه   دو  با  بیکاری  معضل  با  کرمانشاهی  جوانان 

ی خاص  متفاوت روبه رو هستیم که هرگروه راهبردها 
داده  ارائه  را  مشکل  خود  با  نحوی  به  بتوانند  تا  اند 

 بیکاری خود کنار بیایند.

 انفعال و ناکارآمدی  5.1
راهبردهای کنش،انفعال    در مواجهه با بیکاری یکی از

مقوله سه  دارای  مقوله  این  است.  ناکارآمدی  ی  و 
مشاغل   به  آوری  روی  و  ایستایی  کاذب،  ؛امید  فرعی 

عده  است.  موقت  و  دلیل  ناکارآمد  به  جوانان  از  ای 
اند به  ای که با بیکاری سپری کرده مدت زمان طوالنی 

شده  بالندگی  عدم  و  استیصال  دچار  به  نوعی  اندو 
افتن کار بهتر و یا به بهانه نیافتن کار مناسب،  امید ی

شده   خانواده  جهت  سربار  تالش  و  فعالیت  از  و 
کشیده دست  شغل  به  به  دستیابی  واقع  در  اند، 

می  فریب  را  خود  حالتی  نوعی  بدترین  این  دهند. 
می  قرار  آن  در  بیکار  شخص  یک  که  زیرا  است  گیرد، 

مفیدی نداشته و  که او فردی سربار است که کارکرد 
زندگی هزینه دیگران  ی  دوش  بر  ناخواه  یا  خواه  اش 

روزمره  امور  افراد  از  برخی  همچنین  از  است.  را  شان 
اندازهای سابق خود و یا اشتغال به کارهای  محل پس 

می کاذبی  مشاغل  و  بازده متفرقه  که  ی گذرانند 
نمی  و  ندارد  جامعه  برای  مفیدی  به  اقتصادی  تواند 

و  کسب  این    عنوان  شود.  نگریسته  آن  به  کار 

وضعیت از ایستایی و رکود فکری افراد بیکار حکایت  
شغلی،   پیشرفت  و  بالندگی  و  رشد  برای  زیرا  دارد 

 دهند. تالش مؤثر و درخوری از خود نشان نمی 

( شماره  "18پاسخگوی    دستم   از  که  ی کار  تنها ( 
  د یام  به  ، بزنم  یالخیی ب  به  رو   خودم  که  نهیا   ادیبرم

 . "ادیب رم یگ مناسب کار  د یشا نکهیا

 ( شماره  "19پاسخگوی    و   مادر  کنار  در  یزندگ  به( 
 .  "کنم سر پدر  ی بازنشستگ  حقوق با

 ( شماره  "16پاسخگوی    ق یطر  از   و  ندارم  ایچاره ( 
  رو  میزندگفعالً    ،داشتم  ی کار یب  از   قبل  که  اندازی   پس 

 . گذرونم"یم

  میزندگ مخارج  نیتأم ی برا( " 11پاسخگوی شماره )
  امکانش   که  هاییکار   فصل  هر   با   متناسب   مجبورم

 ."بدم  انجام  هست  برام

 میل به تغییر و پیشرفت  5.2
دارند.   متفاوتی  کامالً  راهبردها  دیگر  گروه  مقابل،  در 

مواجهه    در  مثبت  راهبرد  پیشرفت  و  تغییر  به  میل 
زیر   سه  شامل  مقوله  این  است.  بیکاری  با  آنها 

تغییمقوله ی،  شغل رات  انتظا تغییر  زندگی، ی  رویه  ر 
می خود  سطح  باوری  آوردن  پایین  به  افراد  این  باشد. 

چاره   راه  اوقات  گاهی  و  دارند  اشاره  خانواده  توقعات 
می  این  در  است،  را  موجود  که  مشاغلی  به  که  دانند 

مرتبه  افراد  تحصیالت  و  شأن  به  نسبت  ی اما 
می پایین  سعی  و  بیاورند  روی  دارد،  که  تری  کنند 

قول از شغل را معتدل سازند. برخی از  انتظارات نامع
ادامهآن و  داده  تغییر  را  خود  زندگی  رویه  ی  ها 

رشته  تغییر  یا  و  تحصیلی  مدرک  ارتقای  و  تحصیالت 
برگزیده  را  جامعه  نیاز  با  هم  متناسب  گروهی  اند. 

مهارتحرفه کسب  به  پرداختن  و  های  آموزی 
تر و همچنین افرادی مهاجرت شغلی به شهر  کاربردی 

و  ی حرفه  با  متناسب  کار  یافتن  برای  را  دیگر  استان  ا 
اند. تعدادی از بانوان نیز  شان انتخاب کرده تحصیالت

که   خانگی  مشاغل  به  و  داده  تغییر  را  خود  نگرش 
آورده  روی  هستند،  جوانان  درآمدزا  بین  این  در  اند. 

سرزنده  و  به  فعال  اتکا  با  دارند  قصد  هم  ای 
پروژه توانایی  به  فردی  طرح های  و  کارآفرینی  ها  های 
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بیکاری   از  را  دیگر  نفر  چند  خود  بر  عالوه  و  پرداخته 
این  می درآورند.  استنباط  به  گونه  افراد  این  که  شود 

رسیده مطلوبی  نفس  به  اعتماد  و  که  خودباوری  اند 
پویایی فکری و بالندگی را در سطح    یتوانند زمینهمی

 جامعه فراهم سازند.

  آوردم   بدست   هم  یکار   هر ( "10پاسخگوی شماره )
.  بهتر  شغل  ه ی  دنبال   برو  نه   که   شده   مانع   همسرم

  که   کنم  یراض   همسرمو  نکهیا   جز  ندارم  هم  ایچاره
 ."ارهیب  نییپا  رو  انتظاراتش سطح

 ( شماره  "12پاسخگوی  ً   که  هایی کار   به  دیبا (    قبال
  خودم   حد   در  و   کردمی نم  فکر  هم   بهشون   اصال

 ."کنم  فکر دونستمی نم

  بدم  کنکور  دوباره   خوامی م( "2پاسخگوی شماره )
  ی خوب  ی استخدام  و   کاربازار   که  ی پرستار  رشته  در   و

 . "کنم  لیتحص داره

( شماره  "9پاسخگوی    ی شهرها  به  مهاجرت   با ( 
  دم یام  و  کنم  پا  و  دست  یکار  تهران   بخصوص   بزرگ

 . "ندم دست   از رو

( شماره  " 3پاسخگوی    قبول   وجدانم  گهی د( 
.  بافمی م  فرش  تابلو  رم،یبگ  پول   خونواده  از  کنهی نم

 . "داره برام  یدرآمد  هم شم یم مشغول  هم

( شماره  "7پاسخگوی    و   ها یی توانا   به( 
  خودم   و  کنم  هیتک  هست  وجودم  تو  که  یی استعدادها

 . "بدم نجات  یدرگم  سر و  ی عالف  از رو

  ی خوداشتغال  وام  گرفتن  با( "14پاسخگوی شماره ) 
 ."نظرمه  مد قارچ پرورش حاال  بزنم ی کار  به  دست

 پیامدها 6
واکنش   و  )اعمال(  کنش  نتیجه  پیامدها 

خصوص  العمل)عکس  در  که  است  شرایطی  ها( 
در  2008و کوربین،  شود )استراوسپدیده انجام می   .)

منظر   از  بیکاری  کالن  سطح  پیامدهای  مطالعه  این 
و   فردی  پیامدهای  از  و  است  نظر  مورد  بیکاران 
یافته   و  ها  تحلیل  تعمیق  به  نیاز  دلیل  به  خانوادگی 
پیامد   دو  است.  شده  نظر  صرف  نوشتار  این  در  ها 

کلی از دیدگاه پاسخگویان فرسایش سرمایه و اعتماد  
تو و  دو  اجتماعی  این  است.  استان  نیافتگی  سعه 

برگیرنده  در  فرعی  مقوله  مقوله  شش    هدررفت ی 
ی،  اس یسهای  امدیپی،  اجتماع ی  آنوم،  هیسرما

ی  تیجمعی  چالشهاوفقروفسادکار،  بازار ی  آشفتگ
توسعه و  پیشرفت  و  است.  حاصل  استان  هر  ی 

دارد،  زاییده وجود  استان  آن  در  که  است  عواملی  ی 
حرک اقتصادی افراد را به وجود  فعالیت و ت  که زمینه

میمی کاهش  را  بیکاری  و  از  آورد  که  عواملی  دهد. 
سرمایه  رفت  و  هدر  ملی  انسانی،  خانواده،  های 

کارگیری هزینه به  با  و  کرده  جلوگیری  فرصت  ی 
سرمایه این  قبیل  صحیح  از  تهدیداتی  بروز  مانع  ها 

که   شد  خواهند  طالق  و  فرزندآوری  و  ازدواج  کاهش 
خا می نظام  قرار  در معرض  را  جامعه  و  از  نواده  دهد. 

های ذکر  سویی دیگر عدم استفاده صحیح از سرمایه 
فرار   خصوصاً  مهاجرفرستی،  پدیده  به  منجر  شده 

حاشیه  افزایش  و  پدیده مغزها  که  شوند  ی  نشینی 
  نشینی بیشرین تأثیر را در نازیبایی مهاجرت و حاشیه

به   نامطلوبی  روند  با  زیرا  دارد  بزرگ  شهرهای  چهره 
بافت  ساختمان با  نامناسب  بافتی  و  پرداخته  سازی 

می  سنجاق  بزرگ  شهرهای  به  را  در  شهری  زیرا  کنند 
شوند، که به دنبال  این نواحی اغلب افرادی ساکن می 

اند، اما به  کار و جهت رفع بیکاری روانه شهرها شده 
های زندگی  و باال بودن هزینهخاطر کمبود توان مالی  

حاشیه به  مجبور  شهر  شدهدر  نهایت  نشینی  و  اند. 
بازار  در  آشفتگی  افراد  امر  یافتن  سوق  خاطر  به  کار 

پیشه  سمت  و  به  کاذب  مشاغل  رشد  و  کولبری  ی 
 همچنین واسطه گری، قاچاق و ... شده است. 

  ی ش ب  یرسم  استخدام  یبخوا (  " 14پاسخگوی شماره ) 
هرچندکه بعد از فارغ    ،ی بد  ادامه  رو   تالت یتحص  د یبا

  به   تا   ست، ی ن  شده   نیتضم  رفتنت  سرکار التحصیلی  
  ،یندار  شغل  باال،  رفته  سن  ،ینبیی م  یایم  خودت

 . ی"موند عقب ی کل و  ینداد خانواده  لیتشک

 ( شماره  "12پاسخگوی    ی ط   کشور  هیسرما  همه  نی ا( 
 شه، ی م  گرفته  کار   به  آموزش جوانها  ی برا  دراز   انیسال

اونها ندارن،    یریکارگ  بهاما چون هیچ برنامه ای برای  
 . نتیجش فقط اسراف سرمایه های ملّیه"
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( شماره  " 2پاسخگوی    کار،یب  کردهلیتحص  اقشار  نیب( 
  و   استعداد   با   مناسب  کار   که  هستن   هایی نخبه 

خیلی   ست ین  هاشونآموخته جذب  و  هاشون 
 .  میشن"  کشور   از خارج  های  دانشگاه

 ( شماره  " 15پاسخگوی    .رفته  جوونا  از  دیام  گهید (  
یه    دارند   فقط  همه   ،ستین  شاد  واقعا  گهی د  یکس 

 ".نندوگذر ی م جوری وقت 

 

( شماره  " 13پاسخگوی    و    نداره  کار   که  ی جوون( 
  تنگ   بهش   عرصه   کنه،  رفع   شو یزندگ  های از ین  تونهینم

 شهیم..  و قاچاق و ی دزد  و  خالف مرتکب  و

  ا یلیخ.  ادهیز   جوونا  تو  یکار یب(  " 5پاسخگوی شماره )
  غم   از  ی مدت  تا  شهیم  مواد  مصرف  با  کننیم  فکر  هم

 ."شن یم معتاد و ی ایب رون یب اشغصه  و

 ( شماره  "3پاسخگوی    ، دنیچرخ  کار یب  و  بودن  کار یب( 
  جامعه   یناامن  و  شدن  تباه  و  بطالت  اشثمره

 . "هست 

 

زمینه درآمد،  نداشتن  و  بیکاری  آن  بر  ی عالوه 
احساس    سازفرسایش  اجتماعی،  اعتماد  و  سرمایه 

یابی افراد به  نابرابری و شکاف طبقاتی و مانع دست 
دل  زودتر  زندگی  که  افرادی  زیرا  است.  شده  خواه 

می  شغل  کیفیت  صاحب  نظر  از  طبیعتاً  شوند، 
از افرادی  زندگی و مزایای اجتماعی در مرتبه باالتر  ای 

رسند، نمی شوند یا اصالً به آن  که دیر صاحب کار می 
شغل   به  رسیدن  برای  افراد  برخی  یا  و  برخوردارند 

می  رشوه  پرداخت  به  مجبور  نظر  یا  مورد  شوند 
می  بیان داوطلبانه  شرایطی  چنین  که  گر پردازند، 

مسئله  است.  گسترش  جامعه  در  اداری  فساد  ی 
شود  همچنین در صورت نبود شغل ازدواج میسر نمی 

متأهل  که  هم  افرادی  یا  دو  به  شغل  اند  نداشتن  لیل 
آن زندگی  آن،  دادن  دست  از  مواجه  یا  مشکل  با  ها 

درگیر   دیگر،  مشکالت  سایر  کنار  در  نهایتاً  و  شده 
شده  تصمیمات  طالق  در  تغییر  آن  بر  عالوه  اند. 

باروری تمایل به بی فرزندی و یا تک فرزندی از جمله  

شده   آن  باعث  بیکاری  که  بود  جمعیتی  پیامدهای 
پیام بیکاری  استثمار  داست.  همچون  اجتماعی  های 

نشاط  نیروی  و  امنیت  اعتیاد،  بزهکاری،  افزایش  کار، 
بر   عالوه  داشت.  خواهد  همراه  به  را  پایین  اجتماعی 

پیامد سیاسی این  سیاسی  های  مشارکت  قبیل؛  از  ای 
بی  گروهک پایین،  به  الحاق  دولت،  به  های  اعتمادی 

خسارات این  نباید  که  دارد  پی  در  را    تروریستی 
گرفت،  جبران نادیده  را  آن  خطرناک  عواقب  و  ناپذیر 

جمعیت   و  اجتماع  اقتصاد،  سیاست،  در  ثبات  زیرا 
جامعهمهم هر  پیشرفت  و  ارتقا  جهت  عامل  ای  ترین 

 است.

( شماره  "9پاسخگوی    که   داره  وجود   حس  ن یا ( 
  بهشون   وقت   چ یه  و   هستن  جوونا   ال یخیب  نیمسئول

  ما   یبدبخت   و  مشقت  و  رنج.  کنندی نم   هم  فکر  یحت
  نه   و  بوده  مهم  نه  نیمسئول  از  کدام   چیه یبرا جوونا

 . "هست 

 

  د ییتأ  خونواده  تو  جوونا  هیکاف(  "5پاسخگوی شماره )
  هر  به  دست  ات   ندهیآ  ی برا  ست ین  ی مانع  که   بشن 

  با   یباش   هم یمرز  شهر تو  اگه  بخصوص  ،یبزن  یکار
  تعصب   اگه  دن،یم  که   ی زیبرانگ  وسوسه  های   وعده

هیب  نباشه  وطن  به   های گروهک  جذب  یتأمل  چی 
 .یشی"م ی ستی ترور

( شماره  توی15پاسخگوی  ی  مرز  های شهرستان   (  
خاطر  جوونا  کرمانشاه،  و کولبر  یکاریب  به  میکنن    ی 

  چون   یندازن،م  خطر   به رو   خودشون   جون   و   یسالمت
  ی برا  ای   برنامه  چیه  دولت   که  هستن  مطمئن

 . "نداره شونیی اشتغالزا

  نسل   ،بره  شیپ  نطوریهم  اگر(  "7شماره ) پاسخگوی  
  هم   کرمانشاه   و   رندی فق  همه  کرمانشاه   یبعد

 ه".شیم محروم ی ها جزاستان

( شماره  "12پاسخگوی    دارن،   کار  دوستام  اغلب( 
  من   با  خوبه،  هم  شونی مال  ت یوضع  و  کردن  ازدواج

ً   که   گه ی د.  دارن  فرق   عقبم  اونا  از  یسال   شش  پنج  اقال
  پول   و   زمان  یکل  برسم  اونا  به  بتونم  و   ادیب  رمیگ  کار  تا

 ."الزمه
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  هم   بچه   ی کس   باشه  که  ی کاریب( " 1پاسخگوی شماره )
   ".شهیم نابود  داره ت یجمع گنیم االن  ارهینم

( شماره  "6پاسخگوی    اما  ،رفته  باال  جوونا  سن  االن (  
  هم   یاون .  دارند  بچه   نه  و  کردند  ازدواج  نه   ها  یلیخ

  اگر  ا ی  ندارند   کار   ا ی  چون  مونهیپش  کرده  ازدواج  که
که خیلیا میرن به سمت    کمه  ون درآمدش  نقدر یا  دارن 

  ی امروز  ی ها  زن  یها  خواسته  ند نتو  ی نم   ون طالق، چ
    ".کنند برآورده  را

( شماره  "19پاسخگوی    از   گهیم  ینیبب  ویک  هر  نجا یا (  
  خواهن یم  نهایا  همه  بعد  ،اومدم  اطراف  یروستاها

 ".تهران ای  بانه و  کردستان ا ی  برند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرایط علّی

مدیریتی-ضعف نهادی ـ  

جنسیت زدگی محیط کار ـ  

نظام عدم ـ شغل جادیا جهت مندی  

 شرایط مداخلهگر
 های خانوادگی ـ محدودیت

    ـ کیفیت پایین سرمایه انسانی

 

 شرایط زمینهای
ارزشـ    گذاری نادرست شغلی

 دافعه روستا

 

پایین پذیری اشتغال و ساختاری بیکاری دوگانه  

 پیامد
 توسعه نیافتگی استان  -

 فرسایش سرمایه و اعتماد  اجتماعی  -

 
 

 راهبرد کنش
انفعال و ناکارآمدی -  

میل به تغییر و پیشرفت  -  

  

 مدل پارادایمی پژوهش  1  شکل 
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 بحث و نتیجه گیری 7
مطالعه ت  این  نظریالحاصل  پیرامون  تجربی    -شی 

زمینه و  علل  شناخت  و  بیکاری  واکاوی  شیوه های  به 
بودزمینه  ینظریه   ی مطالعه   .ای  این  های  یافته 

نشان داد  جوانان در شهر کرمانشاه در دسترسی به  
های شغلی مطلوب و مناسب با برخی موانع،  فرصت 

محر محدودیت  و  به  ومیتها  هستند.  مواجهه  ها 
نهادی  ضعف  جمله  از  علّی  شرایط  مدیریتی،  -دلیل 

را   آنان  اشتغال  که  کار،  محیط  زدگی  جنسیت 
می تحت  قرار  مدیریت  الشعاع  سوء  همچنین  و  دهد 

ای مندی جهت ایجاد شغل؛ شرایط زمینهو عدم نظام 
محدودیت  قبیل  به  از  دستیابی  در  خانوادگی  های 

کیفیت   و  سرمایهشغل  که  پایین  انسانی  ی 
هایی را برای دستیابی افراد به شغل ایجاد  محدودیت 

مداخلهمی شرایط  و  ارزش کند  همچون  گذاری گری 
دافعه و  شغلی  مراتب  نادرست  به  که  روستایی  ی 

مواجهه  فرصت  فقدان  و  نوسان  با  را  شغلی  های 
پدیده می با  جوانان  خصوصاً  افراد  دوگانه  سازند،  ی 

سا مواجه  بیکاری  پایین  پذیری  اشتغال  و  ختاری 
 نموده است.  

این   پاسخگویان  داد  نشان  مطالعه  این  نتایج 
مطالعه از فرصتهای شغلی و زیرساختهای موجود در  
کرمانشاه   استان  آنها  نظر  از  داشتند  اطالع  استان 

استان  سایر  به  و  نسبت  امکانات  برخی  در  ها 
یک   عنوان  به  و  بوده  برخوردار  کم  استان  اختیارات 

گونه که الزم  مرزنشین و جزء کالن شهرهای کشور، آن 
کار   و  کسب  فضای  و  نگرفته  قرار  توجه  مورد  است 
و   صنایع  و  نشده  ایجاد  استان  سطح  در  کافی 

از  کارخانه  است.  شده  مستقر  آن  در  کمتری  های 
سرمایه  محدودیت  دلیل  به  دیگر،  و  سوی  گذاری 

و برخی    توجهی دولت در امر گردشگری، توریستی کم
شغلی  طرح  فرصتهای  استان  توانایی  با  مرتبط  های 

محدودی وجود دارد، عالوه بر این از نظر آنها اعطای  
پروژه انجام  جهت  اشتغالی،  تسهیالت  خود  های 

نمی  کفایت  دولت  های  مساعدت  کند.  کارآفرینی 
ابعاد اقتصادی بیکاری که مورد توجه پاسخگویان این  

پر  بطور  گرفته  قرار  مطالعات  مطالعه  سایر  در  اکنده 

( دهقان  ) 1381نظیر  مهاجرانی  کیانمهر  1384(،   ،)
(1385 ( لطیفی   ،)1390( خانی  پور  1392(،  ملک   ،)
( نیز  اشاره شده است و همسویی یافته های  1392)

دهد.   می  نشان  را  پیشین  مطالعات  با  مطالعه  این 
گزارش  ایران، آمار مرکز سوی از منتشرشده طبق 

سال   بیشتر و ساله 15 جمعیت  کاری بی نرخ  باالترین 
1395  ( کرمانشاه  استان  به  درصد(    2/22متعلق 

های یافته  حسنی است.  و  نژاد  صادقی   پژوهش 
( کرمانشاه که داد نشان (1399درمیان   در استان 

 مدت زمان بیشترین نظر از  را ی اول رتبه 1395 سال 
داشته   سالگی   20سن   در شدن شاغل برای انتظار

از  از ایران آمار مرکز که گزارشی دیگر، طرف است. 
- 95دوره   طی استانی خالص مهاجرت تعداد شاخص

 که استان کرمانشاه دهدمی  نشان نموده، ارائه  1390
دوره   درنتیجه، و باال بیکاری نرخ دچار 1395 سال  در

 به عنوان بوده شدن شاغل برای انتظار طوالنی های
استان  شده معرفی نیز ایران مهاجرفرست سومین 

بنابراین، که است.  استان  این   طوالنی از جوانان 
بیکاریدوره شدن  مهاجرت گزینه از برند،می  رنج ی 

 استفاده بحران این  از عبور برای حلیراه  عنوانبه
 کنند.می

عدیده  مشکالت  قضیه،  دیگر  که  طرف  است  ای 
زمینه و  در  روستاییان  برای  شغل  به  دستیابی  ی 

وجو  با  کشاورزان  را  آنان  زندگی  که  داشته  د 
رو ساخته است. از جمله این  بههای فراوان رو سختی 

دلیل   به  هم  آن  حتی  که  فصلی  کار  وجود  مشکالت، 
ماشین  انواع  وجود  و  تکنولوژی  آالت پیشرفت 

توان   بودن  محدود  یافته،  کاهش  حدی  تا  کشاورزی 
شغلی  اشتغال  پیشرفت  نبود  کشاورزی،  بخش  زایی 

فرزندان ...    برای  و  روستا،  در  ساکن  های  خانواده 
به  می دستیابی  جهت  شده  باعث  که  باشد 

مهاجرت  فرصت  شغلی  در  های  حال  این  با  نمایند 
های   یافته  شوند.  کار  بازار  وارد  نتوانستند  نیز  شهر 

همکاران  سبکبار  ی فرجپژوهش     نشان نیز   (1399)  و 
  ایران   ییروستا  ی نواح  در   که  است   آن   دهنده

  ی انسان  ی رو ین  از   استفاده  امر   در   ی اد یز   ی های نابرابر
.  دارد  وجود   یسن   ی ها  گروه   ن یب  در   فعال   ت یجمع  و
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  ن یترکنواخت ی  یدارا  جوانان   یسن   گروههمچنین
  یدارا  کشور   مناطق  اغلب  در   که   است  ییفضا   یالگو

  فعال   ت یجمع  به   کاری ب  ت یجمع  نسبت   ن یباالتر
ها همسو با نتایج مطالعه برادبوری  .  این یافته است

همکاران )  که جوانانی  ( است. آن 1984و  دریافتند  ها 
های با تغییر مکان زندگی زیاد )معموالً  که در خانواده 

جوی کار بهتر و یا به دلیل ماهیت شغلی  ودر جست 
شهرها   به  روستا  از  که  خانوارهایی  یا  و  والدین( 

کرده  می مهاجرت  زندگی  ناند،  احتمال  کنند  دارای  یز 
 بیکاری زیادی هستند.

محدودیتهای   بر  عالوه  داد  نشان  همچنین  نتایج 
مربوط   بیکاری  علل  از  توجهی  قابل  بخش  ساختاری 
و   باورها  خانوادگی  محدودیتهای  و  موانع  به 
ارزشگذاریهای شغلی، و اشتغال پذیری پایین جوانان  
می باشد. در این پژوهش ناهمسویی باورهای شغلی  

به  والد افراد  نیافتن  دست  در  دیگری  مهم  عاملی  ین 
دلسوزی   است.  شده  شناسایی  مفید  فعالیت  و  کار 
نیازهای   به  نسبت  والدین  آگاهی  عدم  و  مخربانه 
آن   با  جامعه  در  حضور  با  فرزند  که  روز  با  متناسب 

می  مؤفقیت  مواجه  و  سعادت  راه  تنها  اینکه  یا  شود 
در تحصیل می  را  و مانع پفرزندان  آنان  دانند  رداختن 

حرفه یا  مهارت  آموزش  تحصیل  به  کنار  در  ای 
و  می دخالت  دیگر،  موارد  جمله  از  شوند. 

بی گیریسخت  شغل  های  انتخاب  در  والدین  مورد 
عالقه   و  توانایی  با  مطابق  اکثراً  که  است  فرزندان 
فرزندان نیست و به نوعی آرزوی تحقق نیافته پدران  

فرزندان   که  است  مادران  آن  و  تحقق  به  مکلف 
مسئله و  هستند.  نفس  به  اعتماد  نبود  دیگر  ی 

می  جوانان  که  است  پذیری  سوی  ریسک  از  بایست 
خانواده یا جامعه دریافت کنند و همین مانعی جهت  
صدق   مطالعات  نتایج  است.  آنان  شکوفایی  و  رشد 

( ویژگی 1(:  1381گویا،  جنس،  ـ  سن،  مانند  فردی  های 
های خانوادگی مانند تعداد  ـ ویژگی 2میزان تحصیالت  

و   والدین  شغل  و  تحصیالت  میزان  خانواده،  افراد 
های  ـ ویژگی 3های تک سرپرست  عضویت در خانواده 

منطقه و  منطقهمحلی  بیکاری  نرخ  مانند  یا  ای  ای 

 
1. Eccles, J. S 

 ( برادبوری،  شخصی،  1984استانی.  خصوصیات   :)
پیشینه و  )وضعیّت  هیگینز،  خانوادگی.  (:  1984ی 

  افراد ی  های ژگ یو(:  1987ادگی. لینچ، )های خانوویژگی 
آنها.    الت یو سطح تحص  نی والد  ی کاریب  ت،یقوم  مانند

های فردی و خانوادگی مانند:  (: ویژگی 1998کاسپی، ) 
  در   تی عضو   خانواده،   اندک   ه یسرمای،  لیتحص  فقر

انیل  خانوادگ  اختالف  سرپرست،  تکی  هاخانواده  ی. 
( سویتمن،  ج1998و  از  خانوادگی.  وضعیت  مله  (: 

عوامل تاثیرگذار بر بیکاری جوانان است که همسو با  
سابقه یافته نداشتن  است.  پژوهش  این  ی های 

ریسک  و ترس از  اراده قوی  پذیری مانعی  کاری، عدم 
جدی برای رسیدن فرد به خود باوری  جهت دستیابی  

می مناسب  شغل  نگرش  به  نوع  این  بر  عالوه  باشد. 
کارهای   و  فیزیکی  مشاغل  به  نسبت  افراد  و  مردم 

آن  که  موجود  یدی  پایین  مشاغل  سطح  در  را  ها 
می می ترجیح  آن  بر  را  بیکاری  و  بین  دانند  دهند. 

آرمانجوانان تحصیل گرایی  گرایی و مدرککرده نوعی 
می  مشاهده  باال  دستمزدهای  داشتن  انتظار  شود  و 

به گونه که تا   هم فراگیر شده،  نهایت    ایحدودی  که 
آرزوهایشان را فقط در یافتن مدارک باالتر و مشاغل  

 جویند.دولتی به عبارتی پشت میز نشینی می 

علت   را  خانواده  ضعیف  اقتصاد  پاسخگویان 
فرصت  به  آنها  دستیابی  در  شغلی  مهمی  های 

دانند. فقر مالی و سرمایه فرهنگی پایین خانواده  می
حرفه  تا و  تحصیل  نوع  بر  تأثیر  حدودی  آنها  آموزی 

و   مهارت  دارای  آنها  از  برخی  همچنین  است.  داشته 
کار بودند، اما به خاطر  و    تحصیالت الزم جهت کسب 

از   ناگزیر  الزم  سرمایه  فقدان  و  مالی  حمایت  عدم 
فعالیت  به  از  اقدام  حدودی  تا  و  شدند  هایی 

اجتناب  ریسک  مشاغل  برخی  و  ورز پذیری  یدد 
شغل به  دستیابی  برای  را  از  فرصت  مطلوب  های 

 اند. دست داده 

و   سنتی  عقاید  برخی  تأثیر  نیز  زنان  میان  در 
موجبات   مذهبی  شدید  تعصبات  برخی  همچنین 
شده   باعث  را  زنان  از  برخی  شغل   ترک  و  و  بیکاری 

اکلس  چه  1994)  1است.  زنان  اینکه  است  معتقد   )
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کنند انتخاب  خود  برای  را  تحت  شغلی  شدت  به   ،
یک   شغل،  انتخاب  اما  است.  جامعه  فرهنگ  تأثیر 
دیگر   طرف  شغل،  آن  تصدی  امکان  و  مسئله  طرف 

 مسئله است.

ویژگی  داد  نشان  مطالعه  و  نتایج  فردی  های 
سال  بر  خانوادگی  بازارکار  به  جوان  ورود  از  قبل  ها 

می  تأثیر  او  پاسخ روی  از  برخی  گویان  گذارد. 
درآمد و با جایگاه شغلی  کم  سوادی، دارای مشاغلکم

شغلی  پایین  آینده  به  کمتر  اهمیت  و  والدین  تر 
بیکاری   عامل  کودکی  دوران  از  را  فرزندان 

یافتهمی نتایج  دانستند.این  با  همسو  ها 
( و کاسپیو دیگران  1984مطالعهبرادبوری و همکاران ) 

فقر  1998) که  دریافتند  همکاران  کاسپیو  است.   )
سرمایه  انتحصیلی،  در  ی  عضویت  خانواده،  دک 

خانوادگی،  خانواده  اختالف  سرپرست،  تک  های 
بیکاری جوانان   و ... احتمال  به مدرسه  اهمیت کمتر 

می  افزایش  همکاران  دهد.مطالعهرا  و  برادبوری  ی 
بیکار به  1984) دادکه جوانان  نیز نشان  ( در استرالیا 

متأثر  خود  شخصی  خصوصیات  از  که  اندازه  همان 
از  می پیشینهگردند  و  نیز  وضعیت  خانوادگی خود  ی 

می خانواده تأثیر  به  متعلق  جوانان  های  پذیرند. 
نوع  تک که  پایین  تحصیالت  سطح  با  سرپرست 

های بومی است دارای  ها متفاوت با گویش گویش آن 
ابتدا   تأثیرات  این  هستند.  بیکاری  احتمال  بیشترین 

وسیله سرمایهبه  جذب  در  توانایی  کاهش  های  ی 
و   تحصیالت  میزان  بودن  پایین  مانند  انسانی 

وسیلهمهارت به  سپس  و  شغلی  تأثیرگذاری  های  ی 
رفتارهای   مانند  شخصی  رفتارهای  بر  مستقیم 

 کار جوانان اثرگذار است. جستجوی کار بر بازار 

از جمله عوامل اجتماعی که بیکاری جوانان را در   
این مطالعه را موجب شده است نبود امنیت شغلی  
است.   موقت  قراردادهای  و  بیمه  نبود  دلیل  به 

های پیش  هرکاری به ازای سختی،مشکالت و مشقت 
می  و  رو  شغلی  امنیت  اجتماعی،  مزایای  از  بایست 

آن   در  شاغالن  تا  باشد  برخوردار  خوبی  حرفه  آتیه 
شان در معرض برخی  چنانچه به علت ماهیت شغلی 

آسیب  و  دلیل  خطرها  به  حتی  یا  گرفتند  قرار  ها 

ی  کار دچار بیکاری موقت شدند، صرفهنوسانات بازار 
و   امنیت  به  باشد.  داشته  اجتماعی  و  اقتصادی 

دوره  پایان  تا  و  باشند  امیدوار  شغل  آن  ی  سودمندی 
به حضور در شغل خود   کاری،  ادامه دهند. در  مفید 

جامعه یک  هر  موجود  روابط  و  نیازها  اقتضای  به  ای 
حق   تضییع  از  جلوگیری  برای  قواعد  و  قوانین  سری 
شده   وضع  هماهنگی  و  نظم  ایجاد  همچنین  و  افراد 
که از جمله آن منشور حقوق کارگر است. اگر کارفرما  
با   هم  کارگران  طبعاً  بگذارد  احترام  حقوق  این  به 

بیشتری   و  انگیزه  ماند  خواهند  باقی  خود  کار  سر  بر 
ی توسعه و رونق اقتصادی کارفرما را هم فراهم  زمینه

منوری،   مطالعه  نتایج  با  یافته  این  نمود.  خواهند 
 ( میدری  و  سالمت  1398اباذری  نبود  است.  همسو   )

مهم جامعه  در  کرّات  اداری  به  که  است  عاملی  ترین 
اخالقی  غیردر این پژوهش به عنوان امری ناعادالنه و  

از آن یاد شده است. واقعیت امر هم در جامعه بدین  
عدم   لیاقت،  اوقات شایستگی،  گاهی  که  است  گونه 
سؤال   زیر  منصب  صاحب  افراد  توانایی  و  صالحیت 

 است.  

عنوان   به  زنان  از  استفاده  موارد،  این  کنار  در 
بهره  برای  و  ابزاری  پرداخت  یا  اقتصادی  برداری 

پای بسیار  آن دستمزدهای  تالش  و  کار  قبال  در  ها  ین 
با شغل   همسری   و  نقش مادری  و مشکالت ترکیب 
به دلیل ساعت های کاری نامتعارف، به ترک زنان از  

است.    شده  منجر  بهتر  کار  جستجوی  و  شغل 
تأهل،داشتن   چون  دالیلی  به  زنان  اکثر  همچنین 
امنیت   و  آرامش  نبود  نیز  و  دانشگاهی  تحصیالت 

د الزم  روانی  و  جستجوی  روحی  در  کار،  محیط  ر 
باشند. موضوع مهم دیگر،  مشاغل دولتی و رسمی می 

طوالنی  زمان  تحصیالت  مدت  برای  افراد  که  بوده  ای 
شغلی   جستجوی  در  حاضر  حال  در  کردندو  صرف 
گویای   یافته  این  هستند.  خود  تحصیالت  با  مطابق 
سهم   که  ماست  کشور  آموزشی  نظام  بودن  ناکارآمد 

بیکا در  توجهی  )قابل  نوبخت  دارد.  ملک  1386ری    ،)
( ) 1392پور  رحمت  قائد  و  فرهمند  در  1395(،  نیز   )

 مطالعات خود به این یافته اشاره دارند. 
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از   بیکاری  کالن  سطح  پیامدهای  پژوهش  این  در 
پاسخ بدین  منظر  گرفت.  قرار  واکاوی  مورد  گویان 

با   مناسب  شغلی  به  نتوانند  افراد  وقتی  که  ترتیب 
زحمات و  کشیدهتحصیالت  که  یابند،  ی  دست  اند 

کنند فرصتی را که برای تحصیالت صرف  احساس می 
ی  اند  هدر رفته است. همچنین عالوه بر هزینه کرده 

سرمایه رفت  هدر  و   صرف  فرصت  خانواده  که  ای 
کرده،  سرمایه  و سرمایه تحصیل او  انسانی  ی ملی  ی 

هنگفتی که صرف این قشر عظیم شده، تا زمانی که  
کار   گره به  و  باشند،  بیایند  جامعه  مشکالت  گشای 

شده جامعه  بزرگ  مشکل  خود  هیچ  حال  و  اند 
افراد  بهره  همچنین  است.  رفته  هدر  به  ندارند،  وری 

به دلیل نداشتن شغل و درآمد امیدوار کننده تمایلی  
به داشتن فرزند ندارند یا به امید آینده بهتر آن را به 

داشتن یک فرزند  تأخیر انداخته یا اینکه به سیاست  
اند که در پیش گرفتن چنین  و تبعیت از آن روی آورده 

چالش رویه با  را  استان  فرزند ای  مواجه  های  آوری 
خواهد کرد. از طرفی افراد بیکار به دلیل مشکل مالی  

هزینه بودن  باال  روندی  و  با  شهر  در  زندگی  های 
ساختمان  به  می نامطلوب  اقدام  بافتی  سازی  و  کنند 

بزرگ    نامناسب شهرهای  به  را  شهری  بافت  با 
می  حاشیهسنجاق  جریان  از  گذشته  نشینی،  کنند. 

سرمایه  پدیده  مهاجرت  همان  یا  واقعی  و  علمی  های 
سوی   به  مطلوب  کار  یافتن  جهت  مغزها  فرار 

ً شهر نهایتا و  مرکزی  بنا    های  چنانچه  است.  کشور  از 
یافت   افراد  برای  مطلوب  کار  عواملی  و  دالیل  به 

مایحتاج  تأمین  برای  بسوی  نشود،  ناچاراً  زندگی  های 
و   مخدر  مواد  توزیع  قاچاق،  کولبری،  چون  مشاغلی 

می  روی  کاذب  و  مشاغل  بیکاری  همچنین  آورند. 
درآمد ماندن موجب دست نیافتن افراد به زندگی  بی 

و  می   دلخواه  جامعه  طبقات  بین  شکاف  شود.  ایجاد 
به   نظر  مورد  شغل  به  رسیدن  برای  افراد  برخی  یا  و 

می  مجبور  رشوه  داوطلبانه  پرداخت  یا  شوند 
بیان می شرایطی  چنین  که  گسترش  پردازند،  گر 

در  مسئله اداری  فساد  همان  یا  ارتشاء  و  اختالس  ی 
ازدواج   شغل  نبود  صورت  در  همچنین  است.  جامعه 

اند به دلیل  شود و یا افرادی هم که متأهل می میسر ن
آن  زندگی  آن،  دادن  دست  از  یا  شغل  با  نداشتن  ها 

شده  طالق  درگیر  نهایتاً  و  شده  مواجه  اند.  مشکل 
پیامد بیکاری  این  بر  دیگری  عالوه  اجتماعی  های 

نشاط اجتماعی  همچون استثمار نیروی  و  کار، امنیت 
ن که  داشت  خواهد  همراه  به  را  این  پایین  باید 

ناپذیر و عواقب خطرناک آن را نادیده  خسارات جبران 
و   اجتماع  اقتصاد،  سیاست،  در  ثبات  زیرا  گرفت 

مهم  هر  جمعیت  پیشرفت  و  ارتقاء  جهت  عامل  ترین 
 ای است.جامعه

نتایج این مطالعه نشان دادبخش قابل توجهی از  
بودن   باال  و  مالی  مشکل  دلیل  به  بیکار  مردان 

در شهر،اقدام به ساخت مساکنی    های زندگی هزینه
حاشیه  بافت  در  با  نامناسب  بافتی  و  کرده  شهر  ی 

اند. همچنین  ی شهر ایجاد کرده شهری را  در حاشیه
مایحتاج  تأمین  برای  پاسخگویان  از  زندگی  برخی  های 

واسطه  قاچاق،  کولبری،  چون  مشاغلی  بسوی  ناچاراً 
 گری و مشاغل کاذب روی آورده اند.  

که   آنجا    کاهش   مهمی  ابزارها  از   اشتغال   جاد یا از 
  ش ی افزا  لیدل  نیهم  به .  استی  نابرابر  و   فقر

  دچار   شتریب  که ی  مناطق  در ی  شغل ی  هافرصت 
کرمانشاه(    هستند   فقر   وی  کاریب استان  جمله  )از 

همکاران،  )صیدایی   داردی  مضاعف   تیاهم :  1390و 
بیکاری  244 عوامل  و  علل  شد  بیان  که  چنانچه   .)

فرهنگی،   شرایط  برحسب  کرمانشاه  شهر  جوانان 
عوامل  این  رفع  که  بوده  متفاوت  اقتصادی  اجتماعی، 

برنامه زمینه به  نیاز  و  ریزیساز،  ها 
اجتماعی،  گذاریسیاست فرهنگی،  کالن  های 

مقررا و  قوانین  اصالح  اقتصادی،  و  سیاسی،  ت 
های  گیری از راهکارهای اجرایی مناسب در زمینهبهره 

رسانی، صنعت،  مختلف آموزشی و پژوهشی و اطالع 
و   آفرینی  کار  نخبگان،  اشتغال  خدمات،  و  کشاورزی 

ساز،   زرین  و  )مفتاح  دارد  همچنین  6:  1381...   .)
می  دولت  از وظایف  اشتغال  فرصتهای  باشد افزایش 

می  تقویت  که  طریق  از  مولد  تواند  تولید  گسترش  و 
سرمایه  تولیدی،  گذاریبا  امور  در  دولتی  وسیع  های 

آموزش  در  سرمایه  تزریق  و  زیربنایی،  فنی  های 
کار و بخش خصوصی  ای، افزایش کیفیت نیرویحرفه

نیروی تقاضای  افزایش  همچنین  کار  موجب  شود. 
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 ی زمینه ای فهم جامعه شناختی علل بیکاری جوانان شهر کرمانشاه بر اساس نظریه . حجیه بی بی رازقی نصرآباد

جنبه  به  عرضهتوجه  کنترل  نیروی ی  طریق  ی  از  کار 
قان سن  بردن  امکانات  باال  ایجاد  و  کار  حداقل  ونی 

تشویق   و  روستاها  در  درآمد  کسب  و  اشتغال 
است   پذیر  امکان  روستا  در  ماندن  به  روستاییان 

صدقیانی،   و  های  1394)دباغ  شبکه  و  ها  رسانه   .)
تواند با  فرهنگی و مهمتر از همه نهاد خانواده نیز می 

افزایش اهمیت دادن به کار و تولید، اعتماد به نفس،  
کسب  خ جهت  فرزندان  توانمندی  و  باوری  ود 

مهارتهای شغلی مختلف از بیکار ماندن فرزندان خود  

ایجاد   و  سلیقه  اعمال  از  همچنین  کرده،  جلوگیری 
انتخاب شغل و حرفه برای فرزندان تا   در  محدودیت 
یا   رفع  برای  تالش  نهایت  در  نمایند.  پرهیز  حدودی 

از   یکی  عنوان  به  باید  بیکاری  معضل  اهداف  کاهش 
اولویت  برنامه و  در  کشور  ها  پیشرفت  و  توسعه  های 

منفی   اثرات  صورت  این  غیر  در  گیرد  قرار  استان  و 
انکار  امری  آن  فرهنگی  و  سیاسی  و  اجتماعی،  ناپذیر 

 حتمی است.
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