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نهادهای  شناسیجامعه .(کردستان آهن ذوب کارخانه کارکنان مطالعه
 .1۴9-1۷۴(، 13)۶ اجتماعی،

 

 پس از اخراج از کار  پدیدارشناسی زندگی

 )مورد مطالعه کارکنان کارخانه ذوب آهن کردستان(

 1علیرضا کریمی

 ۱۷/۴/۱۳۹۸تاریخ پذیرش:                                                            ۴/۹/۱۳۹۷یخ دریافت: تار

 چکیده

شناختی به عنوان دو گروه متمایز در نظر افراد اخراج شده از کار و افراد بیکار را باید به لحاظ جامعه

بیکاری و در حوزه مطالعات اقتصادی و با دانش علمی موجود در کشور بیشتر متمرکز بر موضوع  گرفت.

شناختی پیامدهای اخراج از کار هدف کلی این تحقیق، مطالعه جامعههمین اساس  بر روش کمی است.

 کارخانه ذوب آهن استان کردستان است. در راستای این هدف به بررسی تجربه زیسته کارکنان اخراجی

زندگی پس از اخراج از  معضالتشد و پرداخته  الیزیکُ ایهفت مرحله توصیفی به روش پدیدارشناسی

دهد های پژوهش نشان مییافته مورد شناسایی قرار گرفت. با مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته کارخانه

شغلی و  معضالت که شامل توان در چهار مقوله اصلیکارکنان اخراج شده را می معضالتکه مهمترین 

 5خرده مقوله ثانویه و  2خانوادگی )با  معضالت(، خرده مقوله اولیه 9و  خرده مقوله ثانویه 3 مالی )با

روانی  معضالت( و خرده مقوله اولیه ۷خرده مقوله ثانویه و  2اجتماعی )با  معضالت(، خرده مقوله اولیه

خانه های صنعتی بزرگی مانند کارپروژهبندی نمود. دسته خرده مقوله اولیه( ۷خرده مقوله ثانویه و  3 )با

مطالعه برآورد اقتصادی و ارزیابی تاثیر اجتماعی  باید به دور از مالحظات سیاسی و همراه با آهنذوب

 .باشدپیش از آغاز به کار  هاپروژه

 .تنهایی اجتماعی یأس اجتماعی؛ : اخراج از کار؛ پدیدارشناسی توصیفی؛هاکلیدواژه
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 مقدمه و بیان مساله -۱

ا باید به عنوان دو پدیده متفاوت در نظر گرفت. افراد شاغلی که به اخراج از کار و بیکاری ر

هایی برای خود و زنند و انتظارات و خواستههای جدیدی میپشتوانه شغل خود دست به تجربه

توان آنها را با افرادی که بدون کنند بعد از اخراج از کار و بیکار شدن نمیاطرافیانشان ایجاد می

شود، یکسان در نظر گرفت. اخراج از مشخص به آنها افراد بیکار گفته میتجربه شغل ثابت و 

، 2دویران و مندولیاشود )اقتصادی مطرح می «1غافگیری»کار و از دست دادن شغل به عنوان 

اگر جدایی فرد از سازمان و پایان عضویت وی به منزله کارمند در سازمان  (.3۷2 ؛2012

روع کننده و اجراکننده آن است، از دست دادن غیر ارادی تصمیم خود فرد نیست و سازمان ش

(. بیکار شدن 5۷5: 139۴، به نقل از عارف و دیگران 1993ر، کار یا اخراج رخ داده است )شنیی

آورد و ارتباط افراد پیامدهای مختلف جسمانی، اجتماعی و اقتصادی برای آنها به همراه می

های خانوادگی، افزایش میزان جرایم، تغییرات منفی انخانمانی، تضعیف بنینزدیکی با فقر، بی

، ۴؛ عثمان و دیگران2۶۶: 2009، 3کارستن و موزردر سبک زندگی و ایجاد افسردگی دارد )

قرار افتد. در چنین شرایطی . بیکار شدن افراد در شرایط بد اقتصادی اتفاق می(392: 2015

باال از جمله تهدیدات بزرگ برای افراد بیکارشده ای با نرخ بیکاری گرفتن افراد بیکار در جامعه

دهد باشد به دلیل اینکه شانس آنها برای یافتن شغل و اشتغال مجدد را به شدت کاهش میمی

و افزایش دوره بیکاری افراد اخراج شده سبب تشدید  (59: 2005، 5)مک کی راین و دیگران

، ۶)تامپسون و دیگران شودهایشان میههای ناشی از سالمت روان افراد و خانوادنابسامانی

کارگران بیکار با افزایش دوره بیکاری روز به روز دلسردی و ناامیدی آنها در یافتن  .(۴۴: 201۷

یابد. این موضوع همراه با تشدید روز افزون فشارهای مالی سبب افزایش فشار شغل افزایش می

. کارگران اخراج شده از کارخانه این فشار را شودبر افراد بیکار با طوالنی شدن دوره بیکاری می

های شغلی افرادی که در جایگاهکنند. های شغلی باال احساس میبیش از افراد واقع در جایگاه

کنند معموال به منابع مالی و اجتماعی باالتری دسترسی دارند و همین موضوع باال فعالیت می

های شغلی پایین قرار دارند اثرات منفی شود که به نسبت افرادی که در جایگاهسبب می

بیکاری را کمتر متحمل شوند عالوه بر این احتمال بیکاری در میان افراد با جایگاه شغلی پایین 
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 (. 1992، 1به نسبت سایر افراد بیشتر است )شاوفلی و ون وایپرن

 هایتعطیلی واحدهای صنعتی و اخراج نیروی کار و پیامدهای ناشی از آن به صورت

توان . مورد مطالعه این پدیده را میدهدمختلفی زندگی کارکنان اخراجی را تحت تأثیر قرار می

در راستای توسعه صنعتی استان در کارخانه ذوب آهن استان کردستان مشاهده نمود. 

به نام  13۷۴برداری کارخانه ذوب آهن در سال زایی، پروانه بهرهو با هدف اشتغالکردستان 

کیلومتری شهر قروه و در مجاورت  3۷زاگرس صادر گردید. این کارخانه در  شرکت فوالد

 100و در زمینی به مساحت حدود  "گردکچی"و  "فخرآباد"، "وردیآباد علیکریم"روستاهای 

برداری رسید. فعالیت اصلی کارخانه به بهره 13۸2های فراوان در سال هکتار پس از پیچ و خم

به عنوان واحد نمونه  13۸۶ و 13۸5ن کارخانه طی سال های ایتولید شمش جدنی بود. 

نفر پرسنل اعالم ورشکستگی کرد  ۴00با قریب به  13۸9اما در اواخر سال  کشوری انتخاب شد

به طور رسمی تعطیل و نیروی کار خود را بیکار کرد. نیروی کار بیکار شده  1391و در تیرماه 

داشتند و بارها و بارها در فرمانداری و اداره کار های فراوانی برای بازگشت به کار تالش

شهرستان قروه، استانداری و اداره کار استان و حتی مجلس و وزارت کار تجمع کرده و به 

ها در سطح شهرستان، های آناعتراض پرداختند و خواستار بازگشت به کار شدند. تمام تالش

هدف  بر همین اساس رای همیشه تعطیل شد.استان و تهران بدون نتیجه باقی ماند و کارخانه ب

شناختی پیامدهای اخراج از کار است. در راستای این هدف کلی کلی این تحقیق، مطالعه جامعه

به بررسی تجربه زیسته کارکنان اخراجی از کارخانه ذوب آهن به روش پدیدارشناسی پرداخته 

 گیرد.سایی قرار میزندگی پس از اخراج از کارخانه مورد شنا معضالتشود و می

 پیشینه پژوهش -2

حجم مطالعات صورت گرفته در زمینه موضوع بیکاری قابل مقایسه با موضوع اخراج از کار نمی

باشند لذا باید اخراج از کار را باشد. با توجه به اینکه تجربه این دو پدیده متفاوت از یکدیگر می

عداد مطالعات انجام گرفته باالخص مطالعات به عنوان یک تجربه خاص مورد مطالعه قرار داد. ت

داخلی در زمینه موضوع اخراج از کار و پیامدهای ناشی از آن بسیار محدود است لذا در بررسی 

های داخلی بعد از اشاره به مطالعاتی با موضوع اخراج از کار به تعدادی از مطالعات انجام پیشینه

 شود.یشده در زمینه پیامدهای بیکاری نیز اشاره م

 

1- Schaufeli & van Yperen 



 ۹۸بستان / بهار و تا ۱۳شناسی نهادهای اجتماعی/ دوره ششم / شماره جامعه ............................ ۱52

 

 پیشینه داخلی -2-۱

کنند در ارتباط با موضوع های داخلی که مقاالت علمی پژوهشی را نمایه میبا جستجو در سایت

شود که این تعداد معدود نیز عمدتًا در حوزه اخراج از کار معدود مقاالتی نمایش داده می

از کار انجام شده و  که در زمینه موضوع اخراجای عات حقوقی و حقوق کار است. مطالعهمطال

پدیدارشناسی تجربه اخراج "باشد مربوط به پژوهشی با عنوان جزو مطالعات حقوق کار نمی

( است. این پژوهش در حوزه مدیریت دولتی و به 139۴توسط عارفی و همکاران ) "شدن از کار

از نفر  ۸های مورد مطالعه روش پدیدارشناسی گیورگی و گیورگی انجام شده است. نمونه

دهد جوهره اند. نتایج پژوهش نشان میافرادی هستند که به تازگی از کار خود اخراج شده

اخراج  -1تجربه اخراج شدن از سه تم اصلی و یازده تم فرعی تشکیل شده است که عبارتند از: 

ها، از دست دادن های فرعی اخراج به مثابه فروپاشی برنامهبه مثابه محرومیت ناگهانی با تم

فرعی نفرت،  یهااخراج به مثابه محرک عواطف با تم -2نیت مالی و محیط اجتماعی کار. ام

تاثیر اخراج بر خود انگاره  -3شوک، بی انصافی و بی عدالتی، سردرگمی، غم و اندوه و رهایی. 

این پژوهش که از  در اهمیتی و تصور بی کفایتی. نوع اخراج از کارهای فرعی تصور بیبا تم

-و بیشتر متمرکز بر تم ناشی از مسائل انضباطی و عملکردی است انجام شده یمدیریتدیدگاه 

که از این جهت با مقاله حاضر که نوع اخراج از کار به دلیل  باشدهای اقتصادی و مدیریتی می

دارای تفاوت  شناختی به بررسی این پدیده پرداخته،و از دیدگاه جامعه تعطیلی کارخانه است

 باشد. می

ا وجود تفاوت بین تجربه اخراج از کار و بیکاری اما به دلیل تشابهات موجود در بخشی از ب

های انجام گرفته در حوزه بیکاری و پیامدهای پیامدهای این دو پدیده لذا به تعدادی از پژوهش

شود. با مروری بر مطالعات داخلی در زمینه بیکاری باید گفت که ناشی از آن نیز پرداخته می

مند بودن این پدیده زیاد رچه حجم مطالعات صورت گرفته در این حوزه با توجه به مسألهاگ

است اما در بیشتر این مطالعات پدیده بیکاری به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده و 

عوامل موثر بر آن مورد بررسی قرار گرفته است و تعداد مطالعاتی که بیکاری را به عنوان یک 

کنند به نسبت کمتر است. عالوه گیرند و پیامدهای آن را بررسی میتقل در نظر میمتغیر مس

های پژوهشی های بیکاری نیز در حوزه مطالعات اقتصاد و مدیریت با روشبر این عمده پژوهش

این دو حوزه انجام گرفته است. در چنین مطالعاتی عمدتاً بیکاری را به عنوان موضوعی در 

و ارتباط آن را با متغیرهای دیگری مانند تورم، قیمت نفت، رشد اقتصادی و  حوزه اقتصاد کالن

اند. در ادامه تعدادی از مطالعاتی که در حوزه بیکاری مواردی از این قبیل مورد بررسی قرار داده

 گیرد.و پیامدهای آن انجام گرفته مورد بررسی قرار می
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ش گرندد تئوری به مطالعه بیکاری از ( در پژوهشی به رو1395جاجرمی )رستمی و ایمانی

آباد شهرستان دلفان پرداختند. در این نگاه بیکاران روستایی و پیامدهای آن در روستای حسن

کشی، مقصر سازی، وقتپژوهش پیامدهای بیکاری در شش مقوله انزواطلبی، خودمحروم

بندی ف کسب ثروت طبقههای نامتعارنیازهای اولیه و گرایش به روش دانستن دیگران، اولویت

توصیفی و با استناد به آمار و  -( به روش تحلیلی13۸9است. موسایی و گرشاسبی فخر ) شده

های رگرسیونی به بررسی رابطه بین نرخ بیکاری و قاچاق اطالعات در دسترس و بر اساس مدل

ی و قاچاق های پژوهش نشان دهنده رابطه مثبت بین نرخ بیکارمواد مخدر پرداختند. یافته

های تلفیقی به ( با استفاده از روش اقتصادسنجی داده139۴پور و لطفی )مواد مخدر است. فیض

پرداختند.  13۸9تا  13۸۶های های موجود در زمینه بیکاری و خودکشی طی سالبررسی داده

ر داد که رابطه مثبت و معنادار بین میزان خودکشی و نرخ بیکاری د های پژوهش نشانیافته

( به منظور بررسی 139۴و چاکرزی ) ابراهیمیای که توسط مناطق کشور وجود دارد. در مطالعه

های حوزه اقتصاد انجام شده ارتباط میان نرخ جرم و جنایت با تورم و بیکاری در ایران با روش

است بیانگر آن است که دو شاخص مهم اقتصاد کالن یعنی تورم و بیکاری اثر مثبتی بر میزان 

( پژوهشی را با هدف مقایسه اثرات 1395رم و جنایت در کشور دارند. ابو نوری و اسکندری )ج

تورم و بیکاری بر شادمانی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ایران انجام دادند. برای این منظور 

 های این پژوهش نشاناستفاده شده است. یافته 2011تا  2001های های پانل برای سالاز داده

 دهد که اثرات بیکاری و تورم بر شادمانی منفی و معنادار است.می

 پیشینه خارجی -2-2

شود که عنوان موضوعی آنها اخراج از های خارجی تنها به مطالعاتی اشاره میدر بخش پژوهش

اند باشد. این مطالعات ابعاد مختلفی از پیامدهای اخراج از کار را مورد بررسی قرار دادهکار می

 شود.  در ادامه به آنها اشاره می که

بر انحالل  1( در پژوهشی به بررسی اثرات از دست دادن شغل2012دویران و مندولیا )

های بریتانیایی به صورت مطالعات طولی خانواده پرداختند. این مطالعه با استفاده از نمونه زوج

های این رت گرفته است. یافتههای شغلی صوو بر اساس تمایز بین انواع تغییرات و جابه جایی

هایی که شوهرانشان تجربه از دست دادن شغل دارند دهد که در میان زوجتحقیق نشان می

توان گفت بازخرید ها و تغییرات شغلی میبه جایی احتمال طالق باالتر است. در میان انواع جا

 

1- job loss 
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و پایان کار  2خراجو اغلب غیرمعنادار است درحالی که ا دارای اثرات ضعیف، مثبت 1شغلی

تری بر انحالل خانواده است. در میان انواع تغییرات شغلی به مراتب دارای اثرات قوی 3موقت

سبب افزایش میزان  در سوئد 5ها( نیز نشان داد که تعطیلی کارخانه200۴) ۴پژوهش الیاسون

انجام یک  ( با200۴) ۶انحالل خانواده و طالق شده است. در همین رابطه چارلز و استیفنس

مطالعه طولی به این نتیجه رسیدند که احتمال طالق با از دست دادن شغل همسر در سه سال 

دهد پردازد و نشان مییابد. این پژوهش به مقایسه انواع از دست رفتن شغل میاول افزایش می

واده دارد. بیشترین اثرگذاری را بر انحالل خان "اخراج شدن از کار"که در میان انواع مختلف آن 

( نیز بیانگر آن است که بعد از اتفاق افتادن هر نوعی از بیکاری 200۸) ۷مطالعات بلکسون

مورد از  35۶۸رود. این مطالعه بر روی احتمال طالق به صورت افزایشی و معناداری باال می

انیا های طولی خانوار در بریتموج از پیمایش 15( در ۸خوابیمشارکت زناشویی )ازدواج یا هم

 انجام گرفت.

( در یک مطالعه طولی به بررسی سالمت جسمانی و ذهنی کارکنان 19۷۷)9کوب و کاسل

تغییرات حوزه سالمت روان  های پژوهش نشان داد کهیافته اخراج شده از کارخانه پرداختند.

د. برای افراد اخراج شده از کار بیشتر دربرگیرنده احساس محرومیت و خودپنداری مثبت آنها بو

در رابطه با سالمت جسمانی این افراد نیز باید گفت که آنها با احتمال بیشتری به بیماری قلبی 

های تغییرات قند خون، شدند و همچنین در این افراد احتمال بروز نشانهکرونری مبتال می

در یک  201۷نیز در سال  10تغییرات آنزیمی معده و نقرس بیشتر است. یوون و همکارانش

طولی در زمینه رفاه در کره نشان دادند که به دنبال از دست دادن شغل میزان  پیمایش

های کاری و پشتیبانی یابد و لذا نیازمند حمایتافسردگی افراد به صورت معناداری افزایش می

مالی در طول دوره بیکاری هستند. این پژوهش بر اساس اطالعات جمع آوری شده از مطالعه 

 

1- Redundancies 
2- dismissal 
3- temporary job ending 
4- Eliason 

5- factory closures 
6- Charles and Stephens 
7- Blekesaune 
8- cohabitation 
9- Cobb and Kasl 
10- Yoon et al 
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 2انجام گرفته است. وستین و همکاران 2013تا  200۷در دوره زمانی  1پیمایشی رفاه کره

( در پژوهشی به بررسی پیامدهای تعطیلی کارخانه در زمینه آینده شغلی، ناتوانی و 19۸9)

مرگ کارگران در یک دوره ده ساله پرداختند. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل 

به دلیل  19۷5های نروژ در سال را در یکی از کارخانهنفر از کسانی بود که کار خود  ۸5

نفر از افرادی را که در یک  ۸۷تعطیلی کارخانه از دست دادند. به عنوان گروه کنترل تعداد 

های این کردند مورد مطالعه قرار گرفت. یافتهکارخانه مشابه و تحت موقعیت یکسان فعالیت می

ه افراد اخراج شده در سطح پایینی بعد از اخراج قرار مطالعه نشان داد که نرخ اشتغال سالیان

داشت و در حد فاصل سال دوم تا چهارم دوره مورد مطالعه میزان تجمعی بازنشستگی ناشی از 

 شرایط پزشکی در گروه مورد مطالعه یعنی گروه آزمایش بیش از سه برابر گروه کنترل بود. 

مقاالت به بررسی اثرات رفاهی و مالی  ( به روش تحلیل محتوای201۷) 3بیتی و فوثرگیل

های پژوهش نشان داد که پیامدهای از ازدست دادن شغل در بریتانیای صنعتی پرداختند. یافته

دست دادن شغل در مناطق صنعتی قدیمی بریتانیا تقریبا اثرات دائمی و سطح باالیی از بیکاری 

شود. عالوه بر های پایین را شامل میرداختو ناتوانی به ویژه ناتوانی در زمینه دریافت مزایا و پ

این به موازات اینکه دولت بریتانیا در حال کاهش خدمات رفاهی بود فقیرترین مناطق این 

ای به بررسی ( در مطالعه2010) ۴ترین شرایط قرار داشتند. کوهاراکشور در معرض سخت

در ژاپن پرداخت. این مطالعه به عرضه نیروی کار زنان در پاسخ به اخراج همسران آنها از کار 

های شیوه طولی و بر اساس اطالعات به دست آمده از خانوارهای ژاپنی در حد فاصل سال

های این تحقیق نشان داد نیروی کار زنان ژاپنی هنگام انجام گرفت. یافته 200۴تا  1993

بیانگر آن است تر این پژوهش های دقیقشود. تحلیلشان فعال میازدست دادن شغل همسران

که با از دست رفتن شغل همسران، نه تنها میزان ساعت کار زنان آنها افزایش یافت بلکه زنان 

 ند.نموددار نیز در بازار کار مشارکت غیرفعال و خانه

 روش تحقیق -۳

ای است که برای شناخت آن باید به دنیای زندگی بعد از اخراج از کارخانه و بیکار شدن تجربه

با هدف دستیابی به این امر  اخراجی از کار وارد شد و به شناخت عمق تجربه آنها پرداخت.افراد 

 

1- Korean Welfare Panel Study (KOWEPS) 
2- Westin et al 
3- Beatty and Fothergill 
4- Kohara 
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باید اجازه داد که افراد زمان قابل توجهی را در دوران بعد از اخراج از کار زندگی کنند که 

های مختلف و باالخص بعد از مصرف های مختلف ناشی از اخراج از کار را در دورهبتوانند تجربه

اندازهای حاصل از دوران کار کسب کنند. به همین منظور پژوهش حاضر بعد از پنج سال از سپ

 انجام گرفت. 139۶تعطیلی کارخانه ذوب آهن استان کردستان در اسفندماه سال 

برای شناخت تجربه زیسته کارکنان اخراج شده، روش پدیدارشناسی راهگشاست به دلیل 

مطالعه تجربه زیسته یا جهان زندگی افراد است. به کمک  اینکه روش پدیدارشناسی، اساساً 

توان معانی را آنچنان که در زندگی روزمره زیسته افراد بعد از اخراج از پدیدارشناسی می

شود تجربه شوند، آشکار نمود. در تحقیق پدیدارشناسی آنچه مهم دانسته میکارخانه پدیدار می

هاست. از این رو تجربه و تفسیر، موضوع و نقطه تمرکز ها و تفسیرهایشان از آن تجربهانسان

(. در واقع پدیدارشناسی به دنبال دستیابی 2۶۴: 1392تحقیق پدیدارشناختی است )محمدپور، 

ای که افراد به صورت تر از معنای تجارب روزانه افراد و فهم مستقیم پدیدهبه یک فهم عمیق

افراد است. یک پدیدارشناس وجه اشتراکی را در کنند از طریق خود این آگاهانه تجربه می

های افراد تصور نموده و باید به طور دقیق از روش اپوخه برای یافتن این اشتراکات تجربه

 استفاده نماید.

 -توان به دو شاخه پدیدارشناسی توصیفی و پدیدارشناسی تفسیریپدیدارشناسی را می

و شاخه دوم توسط هایدگر ایجاد شد.  هرمنوتیک تقسیم نمود. شاخه اول توسط هوسرل

پدیدارشناسی توصیفی برای دستیابی به معنای واقعی پدیده به واسطه درگیرشدن در عمق 

گیرد. هوسرل تجربه پدیده را به مثابه آنچه که از طریق آگاهی واقعیت مورد استفاده قرار می

لعه علمی دانست )لوپز و کند که باید آن را یک مطاگذاری میشود، ارزشانسان ادراک می

های اساسی در پدیدارشناسی هوسرل این است که فرض(. یکی از پیش۷2۷: 200۴، 1ویلیس

های خود را کنار بگذارد و از تحمیل فرضها و پیشهای شخصی، فرضیهمحقق باید سوگیری

در این (. 1۴31: 200۴، 2ها اجتناب نمایند )گیرینگداده آوریدیدگاه خود در فرایند جمع

شود که مراحل استفاده می 3ای کاُلیزیپژوهش از پدیدارشناسی توصیفی با روش هفت مرحله

 باشد:آن به ترتیب به صورت زیر می

ها، جهت سازی مصاحبهساختاریافته و پیادهمرحله اول( در پایان هر مصاحبه عمیق نیمه

 ها مطالعه شد.کنندگان چند بار این مصاحبهدرک تجارب شرکت

 

1- Lopez and Willis 
2- Gearing 
3- Colaizzi 
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کنندگان، زیر اطالعات با معنی، بیانات های شرکتمرحله دوم( پس از مطالعه همه توصیف

 شدند.شد و به این طریق جمالت مهم مشخص مرتبط با پدیده مورد بحث، خط کشیده 

ها بود. بعد از مشخص کردن عبارات مهم مرحله سوم( این مرحله مربوط به استخراج مقوله

ای استخراج شد که بیانگر معنی و قسمت اساسی تجربه شابه، مقولههر مصاحبه از عبارات م

ها، سعی شد تا مرتبط بودن معنی تدوین شده با افراد بود. البته پس از استخراج این مقوله

 جمالت اصلی و اولیه مورد بررسی قرار گیرد و از صحت ارتباط بین آنها اطمینان حاصل شود.

شدند و بر اساس تشابه استخراج شده به دقت مطالعه های اولیه مرحله چهارم( مقوله

 بندی قرار گرفتند.ها آنها مجدداً مورد دستهمقوله

-مرحله پنجم( نتایج برای توصیف جامع از پدیده تحت مطالعه به هم پیوند خورد و دسته

لیه بندی کلی تحت عنوان مقوالت اصلی و مقوالت اوآورد. این دستهتری را به وجود های کلی

 تحت عنوان مقوالت فرعی نامگذاری شدند.

 مرحله ششم( توصیف جامعی از پدیده تحت مطالعه ارائه شد. 

ها انجام گرفت مرحله هفتم( اعتباربخشی با ارجاع به هر نمونه و پرسیدن درباره یافته

 (.۶1-۶0: 1391)امامی سیگارودی و همکاران، 

با اتکا به منابع اطالعاتی دیگر  ساختاریافته عمیق نیمه هایمصاحبه اعتباردر این پژوهش 

محقق از زمان افتتاح  یعنی مشاهده مستقیم و مطالعه اسناد و مدارک مورد ارزیابی قرار گرفت.

هایی در رابطه با این کارخانه انجام کارخانه تا تعطیلی آن درگیر موضوع بوده است و پژوهش

  .داده است

 شوندسترسی، راحتی و توجه به اشباع نظری انتخاب میها بر اساس ددر روش کیفی نمونه

گیری هدفمند با توجه به موضوع در این روش، نمونه (.35: 139۶فسایی و حسینی، )صادقی

ها در این پژوهش در میان کارکنان اخراجی منوط به این بود شروط انتخاب نمونه .مدنظر است

ارخانه داشته باشند و در اعتصاباتی که در ها را برای بازگشت به ک( بیشترین پیگیری1که 

( در دسترس باشند و به 2اند. تهران، مرکز استان و شهرستان انجام شده، مشارکت نموده

( حداقل یک سال پس از اخراج از کارخانه نتوانسته 3شهرهای دیگر مهاجرت نکرده باشند. 

راجی تا حدی اطالع داشته ( از وضعیت سایر همکاران اخ۴باشند که شغل ثابت پیدا کنند. 

نمونه مصاحبه عمیق  9گیری هدفمند از باشند. مطابق با شروط انتخاب نمونه و با روش نمونه

ها مشابه بود که کنندهها و تجارب مشارکتبه بعد پاسخ هفتمصورت گرفت. در واقع از نمونه 

اطمینان از اشباع  نهمه ها ادامه پیدا کرد ولی در پایان مصاحببرای اطمینان بیشتر، مصاحبه

-ساعت به طول انجامید و به مصاحبه 2تا  1نظری حاصل شد. مدت زمان هر مصاحبه بین 
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-ماند و یافتههای آنها نزد محقق به امانت باقی میها این اطمینان داده شد که مصاحبهشونده

ها کنندهمشارکتشد که گردد. این موضوع سبب های مطالعه بدون اشاره به نام آنها ارائه می

 خود بپردازند.های تر به بیان تجربهراحت

 پژوهشهای یافته -۴

قرار سال  ۴2تا  3۴سن آنها بین  و مرد بودند گیحاضر همه پژوهش در هاکنندهمشارکت

 10تا  ۷و سابقه کارشان در کارخانه بین  بودندو به استثنای یک نفر مابقی آنها متأهل  داشت

نفر فوق دیپلم و دو نفر لیسانس  دوکنندگان دیپلم، نفر از مشارکت 5 سال است. تحصیالت

باشد. تحلیل پدیدارشناسانه تجربه زیسته زندگی کارکنان بعد از اخراج از کارخانه به روش می

 ( ارائه شده است.1بندی آن در جدول شماره )کالیزی و مقوله

 وب آهن کردستان پس از اخراج از کاربندی معضالت زندگی کارکنان کارخانه ذ: مقوله۱جدول 

 های اولیهخرده مقوله های ثانویهمقوله خرده های اصلیمقوله

معضالت شغلی و 

 مالی

 قطع درآمد و آغاز وابستگی مالی
درآمد و پسناامنی مالی، کاهش قدرت خرید، کاهش 

 انداز، وابستگی اقتصادی

های فردی و محدودیت مهارت

 ناکارآمدی نهادی

های ضعف توانمندیکارآمدی نهادهای حمایتی، نا

 اقتصادی

های جدید برای کسب تجربه

 درآمد

گیری مشاغل زیرزمینی، تجربه مشاغل متعدد، شکل

 تجربه همسر شاغل

 معضالت خانوادگی

ها و روابط در بازتعریف نقش

 ساختار خانواده

اختالل در نقش، مواجهه با ساختار جدید قدرت در 

 نندگی روابط خانوادگی، شکخانواده

تغییر و تحدید منابع سرمایه 

های فراغتی فرهنگی و برنامه

 خانواده

محدود شدن منابع سرمایه فرهنگی اعضای خانواده، 

 بازتعریف اوقات فراغت خانواده

 معضالت اجتماعی

 های اجتماعیشبکه تغییر
های اطرافیان، محدود شدن تعامالت کنجکاوی

 اجتماعی، مهاجرت

های ناپایدار و احساس تنها هویت

 بودگی

تنزل منزلت اجتماعی، احساس تنهایی اجتماعی، یأس 

 هاتعدد تجربه هویتاجتماعی،  

 معضالت روانی

 تقصیرپذیری و سرخوردگی
های از دست رفته و سرزنش خود، حسرت موقعیت

 احساس سرخوردگی شغلی

 اضطراب سن، اضطرار زمان ترس از گذشت زمان

ل بافی منفی و احساس خیا

 حقارت

انباشت فکر و خیال منفی، کاهش عزت نفس، احساس 

 شرم و خجالت نزد همسر و فرزند
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 : معضالت زندگی پس از اخراج از کارخانه۱کل ش

 شغلی و مالی معضالت -۴-۱

کنند شاره میکه کارکنان از تجربه زندگی پس از تعطیلی کارخانه و اخراج به آن ا اولین معضلی

مالی آنها بسیاری از عضالت اشتغال کارکنان بیکار شده و مشغلی و مالی است.  مربوط به معضل

  دیگر را تحت تأثیر قرار داده است. معضالت

ناامنی و شد. ها، بازنمایی های مختلف در مصاحبهناامنی مالی کارکنان اخراجی به صورت

-هایی مانند هزینهان مالی در برخورد با اتفاقات و پدیدهناپایداری منابع مالی افراد و ضعف تو

های انجام گرفته مورد اشاره بارها در مصاحبه قبیل های بیماری، عزا و عروسی و مواردی از این

زندگی آنها با کوچکترین گرفتاری و  شود کهناامنی مالی کارکنان اخراجی سبب میقرار گرفت. 

ز معضالت زندگی پس ا

 اخراج از کارخانه

 شغلی و مالی

 خانوادگی

 اجتماعی

 روانی

 قطع درآمد و آغاز وابستگی مالی -

های فردی و محدودیت مهارت -

 ناکارآمدی نهادی

های جدید برای کسب تجربه -

 درآمد

ها و روابط در باز تعریف نقش -

 ساختار خانواده

تغییر و تحدید منابع سرمایه  -

 های فراغتیفرهنگی و برنامه

 

 تقصیرپذیری و سرخوردگی -

 ترس از گذشت زمان -

بافی منفی و احساس خیال -

 حقارت

 های اجتماعیشبکه تغییر -

های ناپایدار و احساس تنها هویت -

 بودگی
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 گوید:می 1(1در این زمینه م  رود.مسأله مالی تا مرز بحران پیش 
اندازی داشته باشم و ام پسام تا حاال نتوانستهاز وقتی که از کارخانه اخراج شده" 

کنم در مراسمات اقوام و دوستان که هزینه مالی دارد شرکت نکنم چون اگر سعی می

 کنم و آن وقت باید مثل خیلی دیگر ازشرکت کنم محدود پس اندازم را خرج می

همکارانم شروع به قرض و وام کنم...... . اگر من یا یکی از اعضای خانواده خدایی نکرده 

 ."از کجا تأمین کنم بایدهای آن را هزینه مبتال شویمبه مریضی سختی 

که کارکنان در تجربه زیسته خود بعد  کاهش قدرت خرید از دیگر معضالت اقتصادی است

های ند. کاهش قدرت خرید کارکنان با گذشت ماهردکه میاز اخراج از کارخانه به آنها اشار

ها اخراج از . تعدادی از آنها با گذشت سالیافتبیشتر از اخراج از کارخانه بیشتر کاهش می

-کارخانه به دلیل نداشتن شغل مشخص فشار کاهش قدرت خرید را بیش از پیش احساس می

اقتصادی است که کارکنان با آن  تمعضال ترینیکی از ملموس کردند. کاهش قدرت خرید

افراد را از نارضایتی اقتصادی  ز هر مقوله دیگری بازنمایی بهتریاند و شاید بیش ازندگی کرده

از اخراج و کاهش شد که با گذشت زمان کاهش قدرت خرید کارکنان باعث می نشان دهد.

کارکنان  سبد خرید خانوارانداز و ناکام ماندن تالش افراد برای یافتن شغل مناسب میزان پس

 گوید:( می۴در این زمینه مکوچکتر شود.  متأهل
وقتی که متأهل باشی و منبع درآمدی نداشته باشی مجبوری خیلی از کاالهایی که " 

د. نیخردید را یا دیگر نخرید یا آن را با چیزهای دیگر جایگزین کقبالً برای منزل می

توان مقدار واردی از این قبیل را نخرید ولی میروغن و م مرغ، توان برنج، گوشت،نمی

خریدم ولی . من برای منزل مرغ مینی جایگزین کردان غذاهای آنها را کم کرد یا با

داشتم که نکنه مهمان بیاد. تقریباً میوه را به جز برای زدم و نگه میدست بهش نمی

 "خریدممهمان نمی

شدند که های مختلفی متوسل میگی به راههای زندافراد اخراج شده برای تأمین هزینه

برایند تمامی آنها نارضایتی و پایین بودن میزان درآمد بود. افرادی که مجرد بودند هزینه 

زندگی آنها بعد از اخراج از کارخانه به عهده خانواده بود و به نوعی وابسته به درآمد پدر خانواده 

لی و درآمدی خانواده خود یا خانواده همسرش بودند. افرادی که متأهل بودند اگر وضعیت شغ

 

همراه با شماره مورد استفاده قرار  شونده است که برای رعایت شرط گمنامیعالمت اختصاری مصاحبه "م" - 1

گی غیرفارس زبان بودند لذا در برگردان شده همهعالوه بر این با توجه به اینکه کارکنان اخراجی مصاحبه گیرد.می

از نگارش رسمی و کتابی استفاده شده و سعی گردیده تا حد امکان معنای عبارات و ی ها به زبان فارسمصاحبه

 اصطالحات زبانی در برگردان به زبان فارسی حفظ شود.
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ستگی اقتصادی اگر در قبال کار کردن فرد شدند. این نوع وابمناسب بود وابسته به آنها می

 شد که فرد اخراجیبا این هدف انجام می روری الزم بود واخراجی بود عمومًا این کار فاقد بهره

. در این روی نیاوردد یا به مشاغل زیرزمینی به تهران یا شهرهای بزرگ برای کار مهاجرت نکن

 :گوید( می۷زمینه م
کردم و پدرم هزینه م زندگی میمن اگر مجرد بودم مثل خیلی از همکارانم با خانواده" 

داد و اصالً هزینه خاصی نداشتم. اما االن که متأهل هستم مجبورم هر م را میزندگی

م تأمین شود. بعضی از همکارانم که و بچه خودم و همسر کاری بکنم که هزینه زندگی

کنند مثالً پدرشان یا پدر همسرشان وضعیت مالی خوبی دارد کنار دست آنها کار می

کنند ولی برای من و خیلی دیگر از همکاران که داری میکنند یا مغازهکشاورزی می

کنیم. متأهل هستیم و فرصت این کار نیست باید خودمان هر جوری شده کار پیدا 

گفتم که آدم بهتر است روی پای خودش باشد تا اینکه سربار پدر یا خانواده اوایل می

این کار همسر باشد ولی االن با این وضعیت کاری نظرم عوض شده است و اصال 

 "سرباری نیست

افرادی که خانواده پدری یا خانواده همسر به لحاظ اقتصادی توان حمایت مالی و شغلی آنها 

های زندگی اقدام نمودند. این های مختلفی برای تأمین هزینهتند بعد از بیکاری به شیوهرا نداش

های کند با این تفاوت که متوسل شدن آنها به شیوهقضیه در ارتباط با افراد مجرد نیز صدق می

مختلفی برای یافتن کار با گذشت زمان بیشتری از اخراج از کارخانه و همچنین با اضطرار 

نسبت به افراد متأهل بود. با توجه به اینکه افراد اخراجی عموماً فاقد مهارت و تخصص کمتری 

شود. در خاصی بودند لذا اشتغال به یک شغل ثابت کمتر در میان کارکنان اخراجی مشاهده می

 شودخانه بحث میرهای صورت گرفته وقتی که از وضعیت کاری بعد از اخراج از کامصاحبه

اند و بیشتر ها دید که هریک از آنها تجربه نمودهنوعی از مشاغل را در مصاحبهتوان طیف متمی

ها نقطه مشترک در بیشتر مصاحبهند. هستاین مشاغل ساده و بدون نیاز به مهارت خاصی 

تجربه مشاغل مختلف برای هریک از افراد در طول دوران زندگی پس از اخراج از کارخانه بود. 

 :گوید( می5در این رابطه م
شود و اخراج میسال کار کردن در کارخانه وقتی که کارخانه تعطیل می 10بعد از " 

 10شوید به جز مهارت و تجربه کار در کارخانه ذوب آهن مهارت دیگری ندارید. من 

خورد. از سال با تخصص ایمنی کار شاغل بودم ولی االن این تخصص به درد من نمی

ام. آژانس کار کردم، کار برق قسام کارها را انجام دادهوقتی که اخراج شدم انواع و ا

کشی کردم، کارگری کردم، دستفروشی کردم، به صورت قراردادی به عنوان راننده 

دانم دهم. خودمم نمیبرای ادارات دولتی شهر کار کردم االن هم کار دیگری انجام می
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 "چیکاره هستم

د که یکی از این مشاغل که البته به صورت دهها نشان میتجربه مشاغل متعدد در مصاحبه

در این برند، خرده فروشی مواد مخدر است. ها از آن نام میشوندهموردی و محدود مصاحبه

 :گوید( می۶زمینه م
هایمان در استانداری یکی از همکارانم در حیاط استانداری به در یکی از اعتصاب" 

سال کار در کارخانه اخراج  10ا بعد از کنید که اگر ماستاندار گفت که شما فکر می

کنیم مجبوریم هر کاری بکنیم حتی مان چیکار میشویم برای تأمین هزینه زندگی

فروش مواد مخدر. متاسفانه بعداً شنیدم که این اتفاق هم برای یک نفر افتاد. من فقط 

 "شناسمیکند شاید بیشتر هم باشد ولی من نمشناسم که این کار را مییک نفر را می

در دوران بعد از اخراج از کارخانه و فشار مالی ناشی از بیکاری تعدادی از کارکنان، شاغل 

شدن همسر را تجربه کردند. عدم اشتغال همسر که برای بعضی از کارکنان یکی از شرایط پیش 

اخراج، های مالی و ناپایدار بودن درآمدهای دوران بعد از از ازدواج بود به واسطه فشار هزینه

 گوید:( می۸دیدگاه آنها به شاغل شدن همسر تغییر پیدا کرد. در همین رابطه م
دار یا معلم باشد. اما بعد از اخراج از کارخانه و من معتقد بودم که زن یا باید خانه"

رغم میل باطنی، همسرم برای کمک به من در یک لباس فروشی زنانه بیکار شدنم علی

 "مشغول به کار شد

رد آوج از کارخانه و تجربه مشاغل متعدد اگرچه درآمد محدودی را برای افراد فراهم میاخرا

شد که بخش قابل توجهی از کارکنان اما ناپایدار بودن این مشاغل و درآمد حاصل از آنها سبب 

انداز، فروش کاالهای زینتی مانند طالی همسر یا حتی فروش ماشین و مواردی به مصرف پس

های زندگی روی آورند. از سوی دیگر با توجه به ناکارآمد بودن ل برای تأمین هزینهاز این قبی

شد. نهادهای حمایتی مانند مالی آنها تشدید این افراد لذا معضالت عملکرد نهادهای حمایتی از 

بیمه، اداره کار، اداره صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادهای مرتبط و حمایتی در طول دوران 

 گوید:( می۷آنها را رها کردند. در این رابطه م ،اخراج کارکنان بعد از
م را برای کارخانه ذوب آهن گذاشتم ولی آنها برای من چیکار سال جوانی 10من " 

کردند که مبادا بعداً طلب حقوق کنیم. اگر کردند؟ هر سال با ما سنوات تسویه می

کردند اینها نمیای دیگر نظارت میاستانداری، اداره کار، اداره صنعت و خیلی از جاه

اند هیچ سال کار ما را اخراج کرده 10توانستند با ما اینگونه رفتار کنند. االن که بعد از 

ماه بیمه بیکاری تعلق گرفت که در ابتدا  2۶سال کار به ما  10پولی به ما ندادند. برای 

-نمی من با این پولان رسید. هزار توم ۷12هزار تومان بود که بعد به  ۶50حدود 
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 مجبور شدم بعد از مدتیاز پس اجاره خانه و پول آب و برق و گاز بربیایم.  ستمتوان

ماشینی را که به امید ذوب آهن با وام خریده  و بعد از دو سال طالهای زنم را بفروشم

 2همکارانم برای کارخانه از جان مایه گذاشتیم.  و سال من 10بودم را بفروشم. در این 

ر از همکارانم در کوره افتادند و فوت کردند، همکار دیگرم چشمش را در حین کار نف

شان را از دست دادن قطع شد، چند نفر ریه دستگاه ازدست داد، دوستم انگشتش الی

 "یا دیسک کمر گرفتن و با همه اینها راحت گفتند خداحافظ و اخراجید

در کنار ناکارآمدی نهادهای حمایتی موضوع محدودیت توانمندی کارکنان اخراجی سبب 

شود که یافتن شغل جدید بعد از اخراج از کارخانه برای آنها دشوار باشد. کارکنان در ابتدای می

های پایان خدمت سربازی یا اتمام استخدام در کارخانه به لحاظ سنی عموماً در ابتدای سال

بیرستان یا دانشگاه بوده و لذا از نیروهایی بودند که به صورت جدی وارد بازار کار تحصیالت د

های زیادی از اشتغال آنها به مشاغل دیگر نگذشته بود. بر همین اساس مهارت و نشده و یا سال

توانمندی خاصی به غیر از شغل خود در کارخانه نداشتند. در واقع نیروی کار اخراجی به دلیل 

فعالیت در کارخانه در مشاغل عموماً ساده و بدون نیاز به تخصص، فاقد مهارت و ها سال

 گوید:( می2ای برای ورود به بازار کار هستند. در این رابطه متوانمندی حرفه
ها پای کوره کار میهای جوانی من در کارخانه گذشت. در این سالبهترین سال" 

ام سنم خواست. االن که اخراج شدهیکردم که خیلی سخت بود ولی تخصص خاصی نم

 ."سال رسیده است و کار دیگری بلد نیستم به جز کارگری 35به حدود 

 خانوادگی عضالتم -۴-2

ارکنان خانوادگی برای ک عضالتمالی و شغلی سبب ایجاد م معضالتاخراج از کارخانه در کنار 

کارکنان متأهل و در ارتباط است که برای  عضالتیخانوادگی م اخراجی شد. منظور از معضالت

های صورت گرفته مقوالت مختلفی در آید. بر اساس تحلیل مصاحبهبا زن و فرزند آنها پیش می

 "اختالل نقش"توان خانوادگی استخراج شد. یکی از مهمترین آنها را می عضالترابطه با م

ده در فرهنگ مورد های مرد خانوانامید. اختالل نقش به این معنا که یکی از مهمترین نقش

گردد که مرد در شد. این اختالل زمانی تشدید میآور بودن دچار اختالل  مطالعه یعنی نان

 گوید:( می9منزل شاغل باشد. در این رابطه م خارج ازمنزل بماند و همسر 
خیلی سخت است که مردی در خانه برای مراقبت از فرزند بماند و همسرش بیرون " 

کند و تو در خانه گردد و در رو باز می. وقتی که زن آدم از سرکار بر میاز خانه کار کند

عیت کنید اصال جالب نیست. حتی تصور کردن این وضداری میبیکار هستی یا بچه

 "سخت است چه رسد به تجربه آن
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-افراد و شاغل بودن/ شدن همسران باعث تغییر در ساختار قدرت خانواده میبیکار شدن 

ضوع باالخص در جوامع سنتی و کوچک بیشتر قابل درک است. در همین زمینه شود. این مو

 گوید:( می3م
تواند مثل مردی که بیکار است و برای هزینه زندگی دچار مشکل است دیگر نمی" 

-دوران شاغل بودنش در خانه رفتار کند. مجبوری داخل خانه در برابر بعضی از تصمیم

ور خانه باشد که دیگر بدتر و خیلی جاها باید به قول آها کوتاه بیایید. اگر زن نان

توانید بفهمید که من چه . تا این چیزها را تجربه نکنید نمیمعروف زن ذلیل باشید

 "گویممی

اند کاماًل متفاوت از تجربه زندگی زناشویی افرادی که به دلیل اخراج از کار، بیکار شده

ه در ابتدای ازدواج هم وضعیت کاری مشخصی تجربه زندگی زناشویی افراد بیکاری است ک

یک  دلیل شاغل بودن در کارخانه دارایقبل از ازدواج به افراد اخراج شده از کار نداشتند. 

اقدام به خواستگاری و  بودند و در این جایگاه جایگاه شغلی نسبتاً باال در جامعه مورد مطالعه

بزرگی برای استحکام زندگی زناشویی آنها باشد تواند شوک ازدواج نمودند. لذا اخراج از کار می

 گوید:( می۶در این رابطه م .برودو حتی با شکننده نمودن آن تا جدایی هم پیش 
من و بسیاری دیگر از همکارانم بعد از استخدام در کارخانه و به امید این کار ازدواج " 

در درجه اول به  ازدواج دخترشان موافقت کردند اگر هم خانواده همسر با کردیم و

-میبعد از اخراج از کارخانه، من از دوستم شنیدم که همسرش به او  خاطر کار ما بود.

گوید که قبل از تو خواستگارهایی داشتم که االن همسرانشان کلی طال دارند و 

نه را کوچکتر و طالهای انه خوب دارند اما ما داریم روز به روز خروند و خامسافرت می

های که مستقیم و غیرمستقیم همکارانم از فروشیم. از این سرکوفتعروسی را می

 "کنند خیلی شنیدمزندگی خودشان تعریف می

شد که ی در کنار پایین آمدن میزان درآمد آنها باعث ناپایدار شدن درآمد کارکنان اخراج

به عبارت  .تغییراتی ایجاد شود این کارکنان های زندگی خانوادگیریزیدر بسیاری از برنامه

شد. در پس از اخراج از کارخانه کاماًل متفاوت از زندگی دوران اشتغال در کارخانه دیگر زندگی 

 گوید:( می1همین زمینه م
بعد از اخراج از کارخانه و بیکار شدن دیگر رفتنم به سالن برای فوتبال خیلی کم "

که قبال به چند کالس  های بدنسازی را تقریباً قطع کردم. دخترم راشده، مصرف مکمل

فرستادم االن فقط به کالس زبان ورزشی و هنری مثل شنا، والیبال، دف و زبان می

فرستم. حتی تصمیم داشتم خودم و همسرم در دانشگاه آزاد شهرمون لیسانس می

 "خیال شدمبگیریم که اون رو هم بی
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 گوید:می نیز (۴م
رفتیم و در هتل یا مسافرت می کارخانه بودم سالی حداقل دو باروقتی که در "

م کنم یا مسافرت نروماندیم االن دیگه پول این سفرها را ندارم و سعی میمهمانسرا می

 "اقوام و آشنایان باشد و یا به جاهایی بروم که منزل

 اجتماعی عضالتم -۴-۳

تعدادی  های مختلفی مطرح نمودند کهکارکنان در دوران زندگی پس از اخراج از کارخانه تجربه

 بندی نمود.اجتماعی دسته معضالتای تحت عنوان توان در مقولهها را میاز این تجربه

-خانواده مستقیم و غیرمستقیم تعداد زیادی از تعطیلی کارخانه و اخراج کارکنان به صورت

ها به صورت سببی و نسبی با کارکنان اخراج شده خانوادهاین های شهر قروه را درگیر نمود. 

های زیادی در مورد کنجکاوی ،. با توجه به فضای نسبتاً سنتی و کوچک شهررندتباط داار

که  ه استشدها سبب . این کنجکاویگیردمیصورت  اخراجی پیگیری وضعیت کارکنان

که  . تکرار این موضوعشوندهای تکراری مواجه ها و پاسخکارکنان اخراج شده دائماً با پرسش

از تعطیلی کارخانه اخراج بود االن نیز با گذشت بیش از پنج سال  دو سال اول در شدت آن

 گوید:( می5در این رابطه مشود. همچنان گاهی اوقات مشاهده می
در دو سال اول اخراج از  های تکراری بدهید.های تکراری پاسخباید همیشه به آدم"

و اقوام هر کسی من  هر وقت از خانه بیرون میرفتم از همسایه تا دوست و آشنا کارخانه

های پرسید که چی شد باالخره؟ اینکه باید به همه پاسخ بدهید و پاسخدید میرا می

دادم که یا بیرون نروم یا کننده بود به همین خاطر ترجیح میتکراری خیلی خسته

ها . االن خیلی خیلی کمتر شده ولی گاهی وقتوقتی بیرون برم که کسی رو نبینم

 "پرسندو آشنایان می بعضی از دوستان

را تحت تأثیر قرار  کارکنان اخراجیتعامالت اجتماعی  ،دیگران آزاردهنده هایکنجکاوی

این موضوع باالخص در مواجه کارکنان اخراج شده با افرادی که دارای شغل ثابت و  دهد.می

ص مشاغل گردد. مواجه با افرادی که دارای شغل ثابت و باالخمشخص هستند بیشتر نمایان می

کنند دولتی هستند و در تعامالت اجتماعی دائمًا خود را در قالب شغل مورد نظر بازنمایی می

کننده وضعیت د که تعامل با این افراد تداعیکندر کارکنان اخراجی ایجاد می را این احساس

عامالت کنند میزان تباشد لذا تا حد امکان سعی میبیکاری آنها و نگاه از باال به پایین می

 گوید: ( می5مدر این رابطه  اجتماعی خود را باالخص با این افراد کاهش دهند.
با افرادی که همرده سنی به ویژه شوید رفت و آمد شما با دیگران وقتی که بیکار می"

شود چون فکر باشند کم میشما و شاغل هستند و از اقوام یا دوستان و آشنایان می
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حالت خواهند شغل خود را به رخ بکشند یا ه نوعی میکنید خودش یا همسرش بمی

 "ترحم دارند

از دست دادن شغل و معضالت اقتصادی ناشی از آن در کنار فشارهای اجتماعی تشدید 

کند. شده در شهرهای کوچک زمینه فرار از وضعیت موجود را از طریق مهاجرت فراهم می

بار بود. مهاجرت کارکنان اخراجی به وه و ترهها تهران و کار در میادین میمقصد بیشتر مهاجرت

-صورت گسست از خانواده یا همراه خانواده به شهرهای بزرگتر موضوعی است که در مصاحبه

شود. در های زندگی بعد از اخراج از کارخانه مطرح میهای انجام شده به عنوان یکی از تجربه

 گوید:( می۷این زمینه م
اخراج از کارخانه به تهران رفتند. متاسفانه شنیدم یکی از بعضی از همکارانم بعد از "

 "تهران تصادف کرد و فوت شد -آنها در جاده قروه

ای از منزلت اجتماعی افراد وابسته به نوع شغل آنها است. در جوامعی که نرخ بخش عمده

بیکاری و فقر باالست افرادی که شغل مشخص و باالخص دولتی داشته باشند از جایگاه 

اند و در اجتماعی باالیی برخوردارند. کارکنان اخراج شده دو نوع منزلت اجتماعی را تجربه کرده

اند. منزلت اجتماعی تجربه شده در دورانی که در کارخانه کار واقع دو نوع زندگی را درک نموده

نقش  کردند کامالً متفاوت از دوران اخراج از کارخانه است. ارزشی که افراد جامعه برایمی

باشد. در کارکنان در دوران کار در کارخانه قائل بودند بسیار باالتر از دوران اخراج و بیکاری می

 گوید:( می3این رابطه م
شوید دیگر آن آدم قبلی نیستید چون شغل مشخصی ندارید وقتی که بیکار می"

ها و امکردید. احترشود که در کارخانه کار میدیدگاه مردم متفاوت از دورانی می

احترامی کنند ولی احترام قبلی کند نه اینکه خدایی ناکرده بیها خیلی فرق میارزش

 "را ندارید

های اجتماعی پیشین و تغییر ادراک شده از منزلت اجتماعی همراه با فاصله گرفتن از شبکه

رخانه و بازگشت به کابرای  نافرجام کارکنان هایتالشیا تغییر آن از یک سو و از سوی دیگر 

سبب  هادستیابی به منزلت اجتماعی و اقتصادی پیشین و عدم حمایت نهادی از این تالش

تواند شود. تنهایی اجتماعی میمیدر کارکنان اخراجی تنهایی اجتماعی  تقویت احساس

ها و تعامالت اجتماعی افراد است سبب تشدید کاهش آنها درگیری تنزلهمچنان که ناشی از 

 گوید: ( می۶این رابطه منیز شود. در 
برای بازگشت به کارخانه چندین دفعه به تهران مراجعه کردیم وزارت کار، مجلس و "

نهادهای باالتر هم رفتیم. در سنندج تا استانداری هم رفتیم و فرمانداری شهرستان که 
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توانستند ولی مان شده بود ولی هیچ کس برای ما کاری نکرد. میدیگه خانه دوم

آمد برای اینکه دست ما . دوست و آشنا و اقوام هم که کاری از دستشان بر نمینکردند

هاست که زدند و این وقتها هم زخم زبان میرا به کاری بند کنند و حتی بعضی

 "فهمی واقعاً کسی به فکر تو نیستیم

ابت و اتوانی در یافتن شغل ثافرادی که بعد از اخراج از کارخانه فشارهای سنگین زندگی و ن

در بیشتر مواقع با  انداند و از جانب نهادهای حمایتی نیز پشتیبانی نشدهکردهرا تجربه  مشخص

-شود. این افراد آیندهای از امید دیده نمیهستند که در دورنمای آن روزنه مواجه آینده مبهمی

ائمًا د دشوکنند و وقتی که از آینده صحبت میای ناامید کننده را برای خود ترسیم می

های آنها از آینده امیدی به بهبود اوضاع دهند. در البه الی صحبتبازخوردهای منفی بروز می

اند. مصاحبه با آنها و بحث درباره آینده دائمًا شود. این افراد درگیر یأس اجتماعی شدهدیده نمی

بینند و نمی مروزتر از افق اانداز فردا را روشناین افراد چشماست.  همراه با پمپاژ ناامیدی

ها تقلیل یافته است. راهکار مشخصی برای برون رفت از این وضعیت را متصور نبوده و انگیزه آن

نه تنها با  نیز تجربه مشاغل متعدد بعد از اخراج از کارخانه برای دستیابی به شغل مشخص

ویت سبب تضعیف هشکست همراه بوده و یأس اجتماعی آنها را تشدید نموده است بلکه 

 هویتسردرگمی نقش یکی از عوامل تضعیف کننده شده است.  اجتماعی کارکنان اخراجی

 تجربه و دائماً مشاغل ناپایدار را فاقد نقش شغلی مشخص باشندافرادی که  اجتماعی است.

به لحاظ هویتی در معرض تهدید هستند. اگر هویت را به عنوان حسی از پیوستگی با  کنند

های اکتساب رای آینده در نظر بگیریم لذا افراد باید اطالعات و مهارتگیری بگذشته و جهت

را  مشخصهای قبلی زندگی را با وضعیت کنونی ترکیب نموده و یک هویت شده در دوره

ها های مختلف بعد از اخراج از کارخانه و عدم ارتباط این شغلانسجام دهند. تعدد تجربه شغل

های صورت گرفته با کارخانه سبب شده که در مصاحبه با یکدیگر و همچنین با نوع کار

 گوید:( می1سردرگمی هویتی افراد مواجه باشیم. در این رابطه م
های زندگی انواع و اقسام کارها ام برای تأمین هزینهاز وقتی که از کارخانه اخراج شده"

دانم باید واقعاً نمیام ولی همه آنها موقت بوده و هیچ کدام پایدار نبودند. را انجام داده

-گذرد و سن من باالتر میبینم و هر روز که میچیکار کنم. هیچ آینده روشنی را نمی

ام از بس که شغل خسته شده شود و واقعاًتر میرود پیدا کردن یک کار مشخص سخت

ها وردست استادکارهای مختلف بودم ولی یا بعد از در همه این شغل ..... ام.عوض کرده

دانم چیکاره شد یا من بلد نبودم و من را نخواستن. االن واقعاً نمیکار تعطیل می مدتی

 "کی هستمهستم و من 



 ۹۸بستان / بهار و تا ۱۳شناسی نهادهای اجتماعی/ دوره ششم / شماره جامعه ............................ ۱6۸

 

 روانی معضالت -۴-۴

های روانی کارکنان اخراجی در دوران زندگی پس از اخراج از کارخانه به صورت معضالتمقوله 

سرزنش خود به خاطر اشتغال . کندشان بازنمایی پیدا میهای آنها از زندگیمختلف در روایت

شود به دلیل ها دیده میاست. سرزنش خود که در بیشتر روایت آنهادر کارخانه از جمله 

های کاری تصمیم اشتباه کارکنان برای اشتغال در ذوب آهن و از دست دادن دیگر موقعیت

م در کارخانه شود که پیش از استخداسرزنش خود بیشتر در میان کارکنانی دیده میباشد. می

های مختلف اشتغال داشتند. عالوه بر این در طول های دیگری حتی شاگردی حرفهبه شغل

حدود ده سال کار در کارخانه افرادی که حتی پیش از استخدام در کارخانه شغل مشخصی 

کنند که به پشتوانه استخدام در ذوب آهن و به امید های استخدامی روایت مینداشتند از آگهی

 گوید:( می۷اند و اکنون حسرت آن را دارند. در این رابطه م ها را نادیده گرفتهآن ،می شدنرس
دادم که پدرم کشی ساختمان انجام میپیش از استخدام در کارخانه در تهران کار برق"

اسم و  قروه ذوب آهنها ه برگردم و در شهر خودم کار کنم. آن وقتاصرار کرد ک

اینکه ذوب آهن اینجا هم مثل اصفهان شود برگشتم.... . اگر بر رسمی داشت. به امید 

  "ن برای خودم کَسی بودمدادم مطمئناً االکشی را ادامه میگشتم و کار برقنمی
 گوید: ( نیز می2م

کردم و کار می شرکت یک در یزد برای قبل از اینکه در کارخانه مشغول کار شوم"

 ی به خواسترم خیلی اصرار کرد که برنگردم ولحقوق و مزایای خوبی داشتم صاحب کا

خیلی موقعیت کاری  ی کار در کارخانههاسال لپدرم برگشتم و االن سرگردانم. در طو

کردم که خورد ولی اصال فکر نمیو آگهی استخدامی پیش آمد که به شرایط من می

 "کارخانه تعطیل شود

تعدد کار در کارخانه همراه با  های از دست رفته اشتغال قبل و در حینحسرت موقعیت

اجبار برای پذیرش موقت و و عدم ارتباط آنها با تخصص فرد  بعد از اخراج های شغلیتجربه

های زندگی سبب ایجاد احساس سرخوردگی شغلی در افراد شده تأمین هزینه جهتها شغل

 گوید:( می5است. در این رابطه م
، نه دارم اصال برایم جذاب نیست. نه حقوقکنم به کاری که االن هر جوری نگاه می"

 "خورد، نه تخصص و نه هیچ بخشی از این کار به من نمیارزشمندی

 گوید:( می2در همین زمینه م
بعد از اخراج از کارخانه چند شغل عوض کردم و االن مغازه لوازم یدکی دارم و این "

 "کار را فقط از سرناچاری انتخاب کردم
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از دست رفته و سرزنش خود از یک سو و ترس باال رفتن سن و از های حسرت موقعیت

دست دادن زمان سبب شده که حاالت روحی و روانی کارکنان اخراجی از وضعیت مناسبی 

برخوردار نباشد. کارکنان اخراجی امروز دیگر نیروی کار جوان پیش از استخدام در کارخانه 

کند و با گذشت زمان و هایی مواجه میودیتنیستند و این موضوع نوع شغل آنها را با محد

شود. در واقع اضطراب سن و اضطرار بیشتر می شغل پایدار میزان اضطراب سن ناتوانی در یافتن

کند. این افزا عمل میهای روحی و روانی کارکنان به صورت همزمان اثرات منفی آنها بر زمینه

-( می۶باشد. در این زمینه مقابل درک می های کارکنانهای مختلف در روایتع به شیوهوموض

 گوید: 
از سن استخدام  سال سن داشتم االن 25د وقتی که در کارخانه استخدام شدم حدو"

گذرد همه مشاغل در این شهر دولتی عبور کردم و برای بازار آزاد هم هر روز که می

وانم تو نمی سال است ۴0ن هستند و سن من در حدود کوچک در حال اشباع شد

 "سال کار کنم 25مثل یک جوان 

از ابعاد مختلف مالی و شغلی، خانوادگی، اجتماعی و روانی تحت فشار  که کارکنان اخراجی

تفکر منفی افراد سبب . منفی دارند پرورش و انباشت فکر و خیال زمینه مستعدی برای هستند

و با نشخوار  تمرکز کنند خود و دنیای اطرافشان وضعیت های منفیشود که دائماً بر جنبهمی

را بسیار بزرگتر و مهمتر از  موضوعات منفی لذا و فزایندیوضوعات منفی بر دامنه آنها بفکری م

 گوید: ( می9در این رابطه م آن تصور کنند که در عالم واقع وجود دارد.
کنم بیشتر هستم و هرچه بیشتر فکر میوضعیت دائم در حال فکر کردن به این "

 "یت دشوار استشوم که رهایی از این وضعمتوجه می

 گوید: ( می۴همچنین م
خیلی سخت است که حتی برای یک لحظه از بالیی که بر سر ما آوردند و ما را اخراج "

 "گی ما را به هم ریختند خالص شومکردند و زند

ای هدر کنار نشخوار فکری این تجربهبعد از اخراج از کارخانه  عضالتتجربه بسیاری از م

این  شوند. مواجه کاهش عزت نفس که کارکنان اخراجی با هدشو انباشت آن سبب  منفی

اگر عزت نفس را بر اساس  موضوع باالخص در دو سال اول اخراج از کارخانه بیشتر نمایان بود.

آل( تعریف نماییم میزان ارتباط بین خود واقعی )خود ادراک شده( و خود آرمانی )خود ایده

افراد از وضعیت خود بعد از اخراج از کارخانه سبب  منفی هایارزیابی توان گفت کهمی آنگاه

ن خود دهد فاصله بیهای منفی افراد نشان میدر واقع ارزیابی .شده استکاهش عزت نفس آنها 

پذیری . این موضوع سبب عدم ایجاد حس رضایتمندی و خویشتنواقعی و خود آرمانی باالست
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 گوید: ( می۸در این رابطه مشود. در افراد می
کردم که برای خودم کَسی هستم ولی االن مثل وقتی که در کارخانه بودم حس می"

  "ها نیست و از خودم و کارم راضی نیستمآن وقت

 گوید: ( نیز می3در همین زمینه م
ولی وقتی که کار و بارت مشخص  هستوقتی که کار خوبی دارید حرفی برای گفتن "

 "دقبولت ندارنیست کسی 

اول بعد از اخراج از کارخانه نزد همسر و  احساس شرم و خجالت کارکنان باالخص در سال

-شوندههای مصاحبههای زندگی بعد از اخراج از کارخانه است که در روایتفرزند از جمله تجربه

موده بود شد و قابل درک بود. این تجربه اثرات روانی شدیدی بر کارکنان تحمیل نها تکرار می

-با احساس بیشتر، آهنگ صدای بلندتر و با جزئیات دقیق هاشوندهاز سوی مصاحبه و روایت آن

 گوید: ( می۷رابطه مدر این گرفت. تری صورت می
ماه حقوق نداده بودند و بیکاری هم باعث شده بود  ۶بعد از اخراج از کارخانه حدود "

خواست رفتم و از من بستنی میم بیرون میکه پولی نداشته باشم و وقتی با دختر بچه

-خرم و دائم از این مغازه به مغازه بعد موکول میگفتم مغازه دیگه برات میبهش می

کشیدم. بچه بود و م خجالت میکردم که شاید یادش برود. بیشتر از هر کسی از بچه

 "فهمید که تعطیلی کارخانه و اخراج یعنی چینمی

 گیریبحث و نتیجه -5

کننده تعطیلی، نیمه تعطیلی و کاهش ظرفیت تولید واحدهای صنعتی به یکی از اخبار نگران

کشور تبدیل شده است. درجه صحت و درستی این اخبار نیازمند تحقیق و بررسی است اما 

باشد. پیامد دهنده تغییراتی منفی در نهادهای صنعتی میتکرار دائم آن در اخبار کشور نشان

گسترده است اما یکی از مهمترین این پیامدها مربوط به تعدیل گسترده  ،نفیاین تغییرات م

نیروی کار در واحدهای نیمه تعطیل یا واحدهای با حداقل ظرفیت تولید و اخراج دسته جمعی 

ای نیروی کار با تعطیلی واحد صنعتی است. اخراج نیروی کار و بیکار شدن افراد شاغل پدیده

شناسی افراد توان به لحاظ جامعهعنای مرسوم آن است. در واقع نمیمتفاوت از بیکاری به م

ها و جهان زیست اخراج شده از کار را با افراد بیکار یکسان در نظر گرفت به دلیل اینکه تجربه

باشد. افراد شاغل عموماً به پشتوانه کار خود و درآمدهای حاصل از آنها با یکدیگر متفاوت می

دار شدن، خرید و مصرف انواع کاالهای غیرضروری، مانند ازدواج، بچه های مختلفیآن تجربه

اند و در واقع تعامالت اجتماعی مرتبط با شغل، اوقات فراغت و مواردی از این قبیل را داشته

سبک زندگی متفاوتی از افراد بیکار دارند. اخراج از کار و بیکار شدن به عنوان یک غافلگیری 
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شود. گستردگی این تغییرات نه تنها به لحاظ ی در زندگی آنها میاسبب تغییرات گسترده

دهد بلکه گاه به لحاظ عمق سبب تغییرات سطح که همه زندگی آنها را تحت تأثیر قرار می

توان زندگی افرادی که از کار شود. به همین لحاظ نمیمی شانهای زندگیعمیقی در بنیان

کار یکسان در نظر گرفت. افراد بیکار تجربه غافلگیری ناشی از اند را با زندگی افراد بیاخراج شده

های آنها به پشتوانه شغل ثابت با درآمد مشخص نبوده است. اخراج از کار را نداشته و تحربه

غلبه رویکرد اقتصادی بر وضعیت اشتغال و بیکاری در کشور سبب شده است که این دو گروه از 

شناختی این دو گروه رفته شوند در حالی که به لحاظ جامعهافراد تحت عنوان بیکار در نظر گ

تری قرار کاماًل با یکدیگر متفاوت بوده و افراد اخراج شده از کار در وضعیت به مراتب سخت

 دارند.

و کمتر به  بودهها همواره متمرکز بر بیکاری و ایجاد اشتغال برای افراد بیکار شعارهای دولت

ها افراد اخراج شده ریزیاد اخراج شده از کار تمرکز دارد و در برنامهپیگیری وضعیت اشتغال افر

گیرند. این قرار می "بیکار جویای کار"از کار و بیکارها در یک گروه وضعیت شغلی یعنی 

های های علمی انجام شده در کشور نیز نمایان است. با وجود تعطیلی بنگاهرویکرد در پژوهش

اج شده از کار پرداخته ر، کمتر پژوهشی به بررسی وضعیت افراد اخراقتصادی و تعدیل نیروی کا

شناختی از تواند به عنوان یک مطالعه جامعهزندگی این افراد بعد از اخراج از کار می است.

بعضی جهات منحصر به فرد و متفاوت از تجربه افراد بیکار باشد و لذا باید آنها را به عنوان گروه 

 کار مورد مطالعه قرار داد.متمایزی از افراد بی

( در زمینه مسائل شغلی و 139۴عارفی و همکاران )های پژوهش حاضر با پژوهش یافته

باشد. عالوه بر این راستا میمالی و همچنین مسائل روانی کارکنان اخراج شده از کار هم

عی ( که با عنوان موضو1395مقوالت استخراج شده از پژوهش رستمی و ایمانی جاجرمی )

اجتماعی  ست با تعدادی از مقوالت بخش معضالتبیکاری و به روش گرندد تئوری انجام شده ا

باشند. با این حال تفاوت در مقوالت اجتماعی این دو پژوهش نیز وجود این پژوهش مشابه می

های داخلی متمرکز بر موضوع بیکاری و در حوزه مطالعات اقتصادی و با دارد. بیشتر پژوهش

باشند ها متأثر از پدیده بیکاری میانجام گرفته است. متغیرهایی که در این پژوهش روش کمی

و  )ابراهیمی(، جرم و جنایت 13۸9شامل فروش مواد مخدر )موسایی و گرشاسبی فخر، 

پور و لطفی، ( و خودکشی )فیض1395(، شادمانی )ابونوری و اسکندری، 139۴چاکرزی، 

شده از کار در این پژوهش اگرچه به تجربه خودکشی و یا  باشند. کارکنان اخراج( می139۴

ای نکردند اما به فروش مواد مخدر تنها برای یکی از کارکنان اخراجی به حتی اقدام به آن اشاره

عنوان تنها جرمی که تجربه شده است، اشاره شد. اگر نقطه مقابل شادمانی را اضطراب، استرس 
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ارها و بارها تجربه ب ،یم کارکنان اخراج شده از کارخانهو احساس شرم و خجالت در نظر بگیر

 نمودند. 

ها استخراج شده مربوط به این پژوهش که از مصاحبه دو مورد از خرده مقوالت اولیه

شکننده شدن روابط خانوادگی و افزایش احتمال طالق و همچنین تجربه شاغل شدن همسر 

دویران هایی که توسط مقوله در پژوهشخرده ین دو باشد. ابعد از اخراج کارکنان از کارخانه می

( و کوهارا 200۸(، بلکسون )200۴(، چارلز و استیفنس )200۴(، الیاسون )2012و مندولیا )

( بر روی کارکنان اخراج شده از کار انجام شده، مورد اشاره قرار گرفته است. مسائلی که 2010)

تحت عنوان مسائل ذهنی و افسردگی ( 201۷( و یوون و همکاران )19۷۷کوب و کاسل )

اند در پژوهش حاضر نیز کارکنان اخراج شده تجربه کردند. کارکنان اخراجی از کار بیان نموده

روانی این پژوهش از بعضی جهات با  عضالتمطرح شده در بخش م اولیهمقوالت خرده اگرچه 

وستین و یی قرار دارد. ها در سطح باالاین دو پژوهش متفاوت است اما تشابهات محتوایی آن

( موضوع آینده شغلی افراد اخراج شده از کار و احتمال یافتن شغل مناسب 19۸9همکاران )

اند که در این پژوهش نیز به عنوان یکی از تجربیات کارکنان مورد بعد از اخراج را مطالعه نموده

با تجربه مشاغل متعدد  اشاره قرار گرفته است. در واقع بیشتر کارکنان بعد از اخراج از کار

نتوانستند شغل مناسبی را به دست آورند و در عین حال اضطراب و اضطرار سن نیز در این 

( 201۷مالی بعد از اخراج از کار که در پژوهش بیتی و فوثرگیل ) نه تأثیرگذار بود. معضالتزمی

ای مهم و به اندازه عضلمورد اشاره قرار گرفته است در این پژوهش نیز نمایان بود و ابعاد این م

 گسترده بود که تحت عنوان یک مقوله اصلی از سایر مقوالت متمایز گردید.

کارخانه ذوب آهن استان کردستان که کلنگ احداث آن با مالحظات سیاسی و بدون 

در اراضی کشاورزی شهرستان  زده شدفرهنگی  -مطالعه اقتصادی و ارزیابی تاثیرات اجتماعی

ار نمود. آغاز کار این کارخانه با تخریب اراضی کشاورزی شروع شد که به قروه شروع به ک

واسطه آن کشاورزان زیادی با وعده استخدام در کارخانه اراضی خود را واگذار و به شهر 

مهاجرت نمودند و پایان آن با اخراج نیروی کار و گسترش بیکاری در شهرستان بود. بعد از 

ترده کارکنان اخراج شده نیز به سرانجام نرسید. کارخانه های گسپیگیری ،گذشت پنج سال

هایشان را دچار شوک اقتصادی نمود و ذوب آهن استان کردستان کارکنان اخراجی و خانواده

پیامدهای اجتماعی و فرهنگی وسیعی را در کنار پیامدهای زیست محیطی برای شهرستان به 

های زنیفرهنگی و تنها با مالحظات و چانه -جای گذاشت. بدون مطالعات اقتصادی و اجتماعی

های صنعتی اگرچه ممکن است در کوتاه مدت سبب تغییرات مثبتی در سیاسی، احداث پروژه

جامعه میزبان شود اما این تغییرات موقتی بوده و با گذشت زمان پیامدهای منفی آن برای 
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