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چکيده
در جامعه معاصر کاربرد اصطالحاتی نظیر اغتشاش ،ناآرامی ،آشوب ،،رتتوار ج عوی اعتورا

آمیوز و  ،...ج لگوی

حکایت از اه یت نارضایتیها و ریشهها و عبامل اجت اعی شکلدهنده آنها دارند و از ایون حیوث ،ع وب دوتوتهوا
درصدد رتع آنها و بازیابی ثبات سیاسی و اجت اعی هستند .با تبجه بوه اه یوت ایون مسولله ،هودا از ایون پوووه
تحلیلی ریشههای اجت اعی شکلگیری و بروز نارضایتیهای اجت واعی در ایوران (موبرد مطاتعوهش شونروندان تنرانوی)
است .روش این پووه  ،اسنادی  -پی ایشی ببده و جامعه آماری ،دربرگیرنده شنروندان تنرانی اسوت .حمون ن بنوه
شامل  172نفر از شنروندان تنرانی ببده که به روش خبشهای چندمرحلهای انتخا ،گردیدند.
ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامه است که اعتبار آن به روش اعتبار صبری -محتبایی بررسی شده و پایوایی آن بوا
استفاده از ضریب آتفای کرونباخ تأیید شده است .دادهها نیز با استفاده از نر اتزار  SPSSموبرد تمزیوهوتحلیول قورار
گرتتند .یاتتههای پووه

نشان دادند که اکثریت  08/2درصدی از شنروندان تنرانی اصوالا یوا در سوطک ک وی ت ایول

برای مشارکت در اشکال غیرمدنی بروز اعتراضات اجت اعی نداشتهاند .صرتاا  7/7درصد در سطک زیاد مایل به شورکت
در اشکال خشبنتآمیز بروز نارضایتیهای اجت اعی ببدند؛ بنابراین ،ت ایالت خشبنتطلبانه در بین شنروندان تنرانوی
در حد بسیار ضعیف ببده و اکثریت شنروندان مایلاند تا نارضایتیهای خبی

را در اشکال مسات تآمیز بوروز دهنود.

در بعد تحلیلی ،یاتتهها گبیای آن ببدند که متغیرهای احساس محرومیت نسوبی ،تبقعوات تزاینوده ،منزتوت اجت واعی،
عد ارضاء نیازها ،احساس بیعداتتی و بیهنماری اجت اعی ،ارتباط مثبت و معناداری بوا نارضوایتیهوای اجت واعی و
بروز آنها دارند.
کليدواژهها:

نارضايتيهای اجتماعي ،بيعدالتي اجتماعي ،عدم ارضاء نیازها ،احساس محرومیت نسبي،

 .2دکتری جامعهشناسی ،پووهشگر مرکز تحقیقات صدا و سی ا (نبیسنده مسلبل) Hoseynizadeh69@ut.ac.ir
 .1استادیار دانشگاه عاتی دتاع ملی.
 .3دکتری جامعهشناسی مسائل اجت اعی ایران ،دانشگاه آزاد اسالمی.
 .4استادیار گروه مدیریت دانشگاه پیا نبر ،تنران ،ایران.
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مقدمه
در حبزه مطاتعاتی رشتههوای نوبینی چوبن علوب سیاسوی و رتواه اجت واعی و نیوز دیگور
شاخههای علب اجت اعی ،بحث از رضایت دارای جایگاهی ویوه و عالقهمنودی بوه بررسوی آن،
واجد پیشینهای طبالنی در تاریخ زندگی بشری ببده ،بهنحبی که ت ا تالش ترهنگی و ت ودنی
بشریت را میتبان در جنت ایماد بسترها ،تبان ندیها و امکانات الز و ضروری بورای ارتقوای
کن و کیف زندگی و رضایت شنروندان دانست ،هرچند تبجه به این مقبته در دنیای معاصور بوا
آشکار شدن ناکارآمدی سیاستهای مبتنی بر رشد و تبسعه صرا آغاز گردید ،چراکه اینگبنوه
سیاستها به نیازهای اصلی انسان و رضایت او از زندگی تبجنی مبذول نداشته و چهبسوا تقور،
نابرابری و نارضایتی را در جامعه اتزای

دادهاند (ربانی و بنشتی.)2328 ،

بهطبر کلی ،مقبته رضایت ،امری نسبی ببده و رضایت اجت اعی شنروندان در هر نظوا
اجت اعی اگرچه تا حد زیادی به شرایط تردی بستگی دارد ،تأثیر عبامل اجت واعی در بوروز
یا اتبل آن بسیار پررنگتر به نظر میرسد .به عبارتی دیگر ،هر ترد از طریق تحلیل شورایط
پیرامبن خبد میتباند اوضاع تردی خبی

را دریاتتوه و بوه ارزیوابی آن بپوردازد؛ عباطوف

مثبت ترد از شرایط خبد و جامعهای که در آن زندگی میکند ،اگرچه عنصری ذهنی اسوت،
اما ریشه در شرایطی عینی دارد و ن یتبان این حقیقت را نادیده انگاشوت کوه مفتفوههوای
اصلی در ارزیابی مثبت و منفی هر ترد ،تحلیل و ارزیابی ذهنی است که نسوبت بوه شورایط
خبد و جامعه در تطبیق با دیگران دارد .چنانچه ارزیابی ترد از اوضاع شخصی یا از زنودگی
خبد به نتایج منفی بیانمامد ،این احساس منفی در ه ان بخ

محدود ن انده و بسویاری از

رتتارها و گرای های ترد نسبت به وضعیت تردی و شرایط اجت اعی را تحوت توأثیر قورار
داده و متحبل مین اید (معیدتر و ذهانی2304 ،ش .)231
بر این اساس چنانچه رضایت ،آرامو  ،احسواس سوعادت و بواتعکد ،عود احسواس
خبشبختی و نارضایتی در جامعه تسری یاتته و عده زیادی از اعضای جامعه را در برگیورد،
این را ن یتبان به شرایط تردی تحبیل ن بد ،بلکه باید اوضاع اجت اعی را در ارتباط بوا آن
در نظر گرتت.
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بر این مبنا ،در جامعه معاصر کاربرد اصطالحاتی نظیر اغتشواش ،نواآرامی ،شوبرش ،بلوبا،
آشب ،،رتتار ج عی اعترا

آمیز ،هیمان ج عی ،طغیان خشبنتآمیز و  ،...ج لگی حکایوت

از اه یت نارضایتیها در بعد اجت اعی دارند که ع ده دوتتها درصودد رتوع آنهوا و ایمواد
ثبات و پایداری در بدنه نظوا سیاسوی هسوتند

(گوات 2و ه کواران1881 ،؛ رجوبزاده و طاتبوان،

.)2301

نارضایتی ع بمی یا نارضایتی اجت اعی به وضعیتی اطالق میشبد که عد رضایت مرد از
حاک یت نظا دوتتی و عبامل و ننادهای منتسب به آن به یوک مسولله شوایع مبودل شوده،
بخ

گستردهای از شنروندان را شامل میشبد .نارضایتی اجت اعی اشاره دارد به احسواس

ناخرسندی هر ترد از زندگی خبی

و از رابطه با دیگران

(صادقیان و عل

وی )2324 ،که بر مبنای

عد تأمین نیازهای اصلی و اساسی انسان در عرصههای مختلف مفنب سازی میشبد.
ع بماا نارضایتیهای اجت اعی بهمانند آتشی زیرخاکستر ،آماده شعلهور شودن بوبده ،بوه
ه ین دتیل است که از آنها بهمثابه شرط الز بهمنظبر تحقق جنب های اعتراضی و اوتوین
عامل منن در وقبع هر انقال ،که زمینه ظنوبر و گسوترش سوایر عبامول و شورایط را نیوز
تراهن میکند ،یاد میکنند (برینتبن .)2327،1بررسیها نشان می دهند که علل و عبامل متعوددی
در شکل گیری و بروز نارضایتیهای اجت واعی دخیول هسوتندش نوابرابریهوای اجت واعی و
اقتصادی ،ناسازگاری سواخت ارزشوی جامعوه (جانسوبن ،)2313،3ناکارآمودی و بویعوداتتی و
احساس محرومیت از ریشوههوای ع وده نارضوایتیهوای اجت واعی مویباشوند .بوه اعتقواد
گلدستبن ،)2327( 4هر نبع شرایط محیطی که کارآمدی و عداتت را در جامعه از بین ببورد،
مبجب قطع ارتباط نخبگان و ناببدی ح ایتهای مردموی و اتوزای

اعتراضوات اجت واعی

میگردد .ه چنین ،ناخرسندی حاصل از احساس محرومیت نسبی که بر اساس تفاوت میان
انتظارات ارزشی انسانها و تباناییهای ارزشی آنان تعریف میگردد ،یکوی دیگور از دالیول
شکلگیری نارضایتی ببده و به هر انودازه ایون نارضوایتی شودیدتور باشود ،احت وال بوروز

1.Ghate.
2 .Brinton.
3. Johnson.
4 .Goldeston.
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خشبنت و رتتارهای آشببگرانه نیز بیشتر خباهد ببد (گر .)2300 ،2از دیگر علل و ریشههوای
وقبع نارضایتیهای اجت اعی میتبان به انباشت مطاتبات و خباستههوای اقشوار مختلوف و
الیههای گبناگبن جامعه ایران ،پاسخ نیاتتن آنها و درنتیمه تقدان اعت واد ع وبمی ،اتخواذ
رویکرد امنیتی و سیاسی نسبت بوه مسوائل روزموره (سوردارنیا و کیوانی ،)2321 ،تبسوعه مسوائل
ساختاری نظیر اتزای

ج عیت تحصیلکردگان دانشگاهی و ناتبانی نظا دوتتوی در توراهن

کردن امکانات و اشتغال برای آنها و  ...اشاره کرد (درخشه و هراتی.)2321 ،
بنابراین ،با تبجه به گستردگی ،دامنه و ریشههای متفاوت نارضایتیهای اجت اعی ،ایون
پووه

بر آن است تا به تحلیل ریشههای اجت واعی شوکلگیوری و بوروز نارضوایتیهوای

اجت اعی در ایران (مبرد مطاتعهش شنروندان تنرانی) بپردازد ،نارضوایتیهوا و نواآرامیهوایی
نظیر دیماه  2321که از شنر مشند و شنرهای بزرگ استان خراسان در راسوتای مقابلوه بوا
گرانی و اعترا

به سیاستهای دوتت وقت در شبکههوای اجت واعی انموا گرتوت .ایون

نارضایتیها ع بماا خباستهایی اقتصادی و مبتنی بر اعترا

بوه میوزان بواالی بیکواری در

جامعه ببده که بهتدریج ابعاد اجت اعی آن گستردهتر و دامنه وسویعتوری بوه خوبد گرتوت.
ن بنه دیگری از این نارضایتیهای ع بمی را میتبان در وقایع آبان ماه 2320مشاهده ن وبد
که به دنبال انما ممدد سن یهبندی بنزین در ایوران و اتوزای

قی وت بنوزین در  14آبوان

 2320آغاز شد .این اعتراضات که ع دتاا در محالت کارگری و تقیرنشین شنری مت رکوز و
در ابتدا نسبتاا مسات ت آمیز ببد ،بهتدریج ابعاد خشبنتآمیزتری به خبد گرتته و با تحریوک
عناصر معاند خارجی ،امواکن ع وبمی و خصبصوی ،سواخت انهوای دوتتوی ،خبدروهوای
شنروندان ،خبدروهای پلید ،بانکها و بعضوی از مغوازههوا تبسوط معترضوان تخریوب و
جریان عادی کسب وکار و آمدوشد مختل شد .بدین تحاظ ،اه یت و ضرورت پوووه
این حبزه در راستای کاه

اثر عبار

در

جانبی نارضوایتیهوای اجت واعی و نفوی مباجنوه

غیرمنطقی با این پدیده اجت اعی قابل تبجیه است .ع دتاا رونود نارضوایتیهوای اجت واعی
به ویوه در ابعاد غیرمدنی سبب ایماد اختالل در چرخه تبتید ،تداو آمبزش در مراکز عل ی
1 .Gerr.

 / 131تصلنامه عل ی امنیت ملی ،سال دوازدهن ،ش اره چنلوسب  ،بنار  2482ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

و آشفتگی منمر به تبقف تدابیر و اع ال مدیریت در بین نخبگان سیاسی و مودیران دوتتوی
و غیردوتتی و عد اعت اد سرمایهگذاران داخلی و خارجی بوه امور منون سورمایهگوذاری و
تبسعه اقتصادی کشبر و درننایت عد اعت واد ع وبمی مورد بوه دوتوت ،کواه

سورمایه

اجت اعی و مشارکت سیاسی و  ...میشبد که ایون خوبد مقدموه و منشوأ بوروز بسویاری از
قانبنگریزیها و ناامنیها و تماوزات گبناگبن به حقوبق مورد خباهود شود .بورای آنکوه
بتبانین میزان نارضایتی و اعتراضات را بوه حوداقل خوبد رسوانده و از عوبار

جوانبی آن

بکاهین ،باید بدانین که چرا و به چه دالیلی این قبیول نارضوایتیهوا شوکل گرتتوه و اقشوار
مختلف دست به اعتراضات میزنند؛ بنابراین شناخت عبامل و ترایند شکلگیوری هرگبنوه
نارضایتی اجت اعی یک امر ضروری ببده و از اه یوت بواالیی بورای اقودامات بعودی آنوان
برخبردار است.
سؤاالت تحقيق
و میزان شیبع نارضایتیهای اجت اعی در ایران (استان تنران) به چه اندازه است؟
و ریشههای اصلی شکلگیری نارضایتیهای اجت اعی در ایران (استان تنران) چیست؟
و اشکال بروز نارضایتیهای اجت اعی (مدنی و غیرمدنی) در ایران (استان تنران) شوامل
چه مباردی ببده و میزان ت ایل شنروندان به آنها تا چه اندازه است؟
فرضيههای تحقيق
و احساس بیعداتتی و نابرابری اجت واعی ارتبواط مسوتقین و مثبتوی بوا نارضوایتیهوای
اجت اعی دارد.
و عد ارضاء نیازها (زیستی ،امنیتی ،نیاز به احترا و خبدشکبتایی ،نیاز به تعلق) ارتباط
مستقین و مثبتی با نارضایتیهای اجت اعی دارد.
و احساس محرومیت نسبی ارتباط مستقین و مثبتی با نارضایتیهای اجت اعی دارد.
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و احساس آنبمی 2یا بی هنماری اجت اعی ارتبواط مسوتقین و مثبتوی بوا نارضوایتیهوای
اجت اعی دارد.
و تبقعات تزاینده شنروندی ارتباط مستقین و مثبتی با نارضایتیهای اجت اعی دارد.
برخووبرداری از منزتووت اجت وواعی (ارزشهووای منزتتووی) ارتبوواط مسووتقین و مثبت وی بووا
نارضایتیهای اجت اعی دارد.
مباني نظری
الف .پیشینه تحقیق
پووه های صبرت گرتته در حبزه مبضبعی نارضایتیهای اجت اعی بوه چنود گوروه
قابل طبقهبندی هستندش  -2گروه نخست مطاتعاتی را شامل میگردد که در حبزه مبضوبعی
نارضایتیهای اجت اعی و نیز بحث رضایت از زندگی یا رضایت اجت اعی قورار دارنود-1 .
گروه دو  ،پووه هایی در زمینه شبرشها ،اغتشاشوات شونری و نواآرامیهوای اجت واعی
هستند که اشکال بروز نارضایتی را در ابعاد خشبنتآمیز مبردبررسی قرار دادهاند -3 .گروه
سب  ،مطاتعاتی پیرامبن بحرانهای اجت اعی ،اقتصادی و سیاسی و نیز روشهوای مودیریت
آنها ببده که بر این تر

اند بحرانها ریشه در نارضایتیهایی دارند که موبرد بویتوبجنی

قرار گرتته و ابعاد و پیامدهای وسیعتری به خوبد گرتتوه اسوت -4 .گوروه چنوار  ،حوبزه
جنب های اجت اعی را شامل شده که خبد بیانگر اشوکال سوازمانیاتتوهتور نارضوایتیهوای
اجت اعی ببده و نشان مویدهنود در مراحول بواالتر از شوکلگیوری نارضوایتیهوا ،اتوراد و
گروههای تشکیلدهنده آنها اقدا به سازمانیابی و ساماندهی خبی
گروهی ه اهنگتر میپردازند تا بدین طریق به اهداا جنب

بهمنظبر تعاتیتهوای

نزدیکتر گردند.

هزارجریبی و صفری شاتی ( )2300در پووهشی با عنبان «بررسی رضایت از زندگی و
جایگاه احساس امنیت در آن (مطاتعه در بین شنروندان تنرانی)» به روش اسنادی -میودانی
و با استفاده از تن پرسشنامه نشان میدهند که متغیر احساس امنیت با ضوریب مسویر 8/41
1. Anomy.
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بر رضایت از زندگی تأثیر میگذارد .ه چنین متغیرهوای احسواس محرومیوت ،اعت واد بوه
کارایی مسلبتین ،ارضاء نیازها و اعت اد اجت اعی نیز بر روی رضایت اجت اعی تأثیر دارنود.
رتیعی و حاجیانی ( )2321طی «بررسی رضایت از زندگی و عبامل مفثر بر آن با استفاده از
نتایج پی ای

ملی» با ارزیابی اتراد  21تا  11ساته خانبارهای مع وبتی شونری و روسوتایی

ساکن در  38اسوتان کشوبر در آبوان مواه  04نشوان داده کوه میوانگین رضوایت از زنودگی
شنروندان ایرانی در آن برهه زمانی به طرز معناداری از حاتت متبسط پایینتر بوبده اسوت.
ه چنین شاخص امید به آینده اجت اعی بیشترین قابلیت را بورای تبیوین متغیور رضوایت از
زندگی در بین متغیرهای پووه

داشته است .امین صوارمی ( )2323بوا «بررسوی تحوبالت

کن های کارگری چند دهه اخیر در ایران» نشان داده که تحبالت ساختاری در روابط کوار،
نیروی کار و عرصه کار مبجب شده کن های کارگری از حاتت سوتیزهجبیانوه بوه سو ت
حاتت مسات تجبیانه معطبا شبند .رمضانی و مح ودیان ( )2322نیوز طوی پووهشوی بوا
«شناسایی و اوتبیتبندی عبامل اقتصوادی موفثر بور بوروز نارضوایتی اجت واعی» بوه روش
پی ایشی و ارزیابی  304نفر از شنروندان تنرانی نشان دادهاند که عبامل اقتصادی نوامطلب،
از قبیل بیکاری ،رکبد ،تبر  ،تقر ،اتزای

شکاا طبقاتی ،کاه

ارزش پبل ملوی و رانوت

بر بروز نارضایتی اجت اعی در شنر تنران اثرگذار هستند.
ب .مفهومشناسي نارضايتيهای اجتماعي
نارضایتی ،اصطالحی عامیانه اسوت کوه در پوی یواتتن معنوایی عل وی بوبده و ه وباره
مفاهی ی نظیر تشار ،اضطرا ،،سختی و شدت را به ذهن متبادر میسازد .این واژه در تغوت
تارسی به معنی ناخرسندی ،خشنبد نببدن و رضایت نداشتن (تغتنامه دهخدا )2301،و در تغوت
انگلیسی ،ترج ه واژه دیدستیسفَکشن 2در معنی حاتت یا احساس نارضوایتی ،بوهویووه در
مبرد اترادی است که تحت کنترل یا نظارت یک سیسوتن کنتورلکننوده قورار دارنود

(ترهنوگ

آکسفبرد .)1820 ،نارضایتی اجت اعی ،نبعی اختالا ادراکشوده بوین توأمین نیازهوای اساسوی
1. Dissatisfaction.
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انسان و پیشرتت وی در زندگی (تحقق آرزو و ایدهآلها) است که منمر به نارضوایتی تورد
از وضع مبجبد میگردد .با این وجبد ،نارضوایتی اجت واعی اگرچوه برداشوت و تلقوی یوا
احساس ناخبشایند اتراد از زندگی است ،اما این احساس تردی بیشوتر برسواخته اجت واعی
است تا برساخته روانی ،زیستی ،عاطفی یا تردی (برینتبن .)2327،بهعبارتیدیگر ،جامعه از یک
طرا به وجبد آورنده شرایطی است که میتباند ترد را بهسبی تحقق اهوداا و آرزوهوای
تردی سبق دهد و از سبی دیگر زمینهساز تحقق تضایی است که ترد مویتبانود بوه کون
متقابل و ارتباط با ه نبعانی که باعث ایماد آرام  ،امنیت و اط ینان خواطر او بورای یوک
زندگی مناسب است ،بپردازد.
جامعهشناسوان ،نارضوایتی و بحوران را در بویعوداتتی مبجوبد در جامعوه و مشوکالت
اجت اعی ،روانشناسان ،نارضایتی و بحران را در بیهبیتی ،پوب گرایوی و هیمانوات کواذ،
انسانها و محققان علن مودیریت ،نارضوایتی را بور اسواس میوزان اثراتشوان بور سوازمان و
سازوکارهای مدیریت آن ،تفسیر میکنند

(خانمح دی و ه

کاران2302،ش  .)04دورکین 2در تعریوف

نارضایتی اجت اعی از آنبمی و ظنبر آرزوهای جدیود و بویحدوحصور و ناکوامی از عود
ارضاء نیازها صحبت کرده (رتیع پبر2370،ش  ،)20مرتبن 1در این زمینوه از تاصوله زیواد تورد توا
گروه مرجع و احساس محرومیت حاصل از آن سخن به میوان آورده و کریزبورگ)2374( 3
نیز بر وجبد محرومیت مطلق ،مبقعیتها با منزتتهای اجت اعی متفواوت و نیوز انتظوارات
باال تأکید داشته است (به نقل از قنرموان2302،ش .)22بهطبر کلی ،نارضوایتیهوا هنگوامی کوه تقوط
جزئی از جامعه را تراگیرد یا با مسائل خاصی مرتبط شوبد ،جزئوی خبانوده شوده و زموانی
نارضایتیهای اجت اعی ع بمی خباهد ببد که مم بع ساختها و ننادهای یک جامعه ،بوه
جنت عد انطباق با انتظارات مبجبد در جنت پیشروی جامعوه جدیود و مترقوی ،مبجوب
نابسامانی و ناخرسندی ع بمی و تراگیر در جامعه گشته و وقبع دگرگوبنیهوای اجت واعی
بسیاری را قابل پی بینی سوازد

(ابطحوی و ه

کواران2328،ش  .)7مع وبالا نارضوایتیهوای ع وبمی
1. Dourkheim.
2. Merton.
3. Krisberg.
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گسترده زمانی حادث میگردند که اختالالتی ،ع لکرد بننمار و مع بل حیات اجت واعی را
به خطر اندازد .این نارضایتیها ع بماا نشان از آن دارند که جامعه در سازمانیوابی و توأمین
و حفظ نظن دچار ضعف ببده و استعداد و تبان درونی خبد را برای حل مسائل مورتبط بوا
تطبر جامعه از دست داده است

(اح دوند و ه

کاران2322،ش  .)224نارضوایتیهوای اجت واعی کوه

بیان دیگری از ناامنیهای اجت اعی و بحرانهای خرد اجت اعی تلقی میشوبند ،حکایوت از
تضییع بخشی از حقبق اجت اعی و مدنی شنروندان دارند؛ بنوابراین ،نارضوایتی اجت واعی،
وضعیت ذهنی ،ادراک شده و برداشت ناخرسوندانه کلوی گروهوی از شونروندان از شورایط
زیست تردی و اجت اعی اسوت کوه در آن ،تورد نسوبت بوه ارزشهوا ،هنمارهوا و شورایط
اجت اعی حاکن بر وجبه مختلف جامعه ابراز ناخرسوندی کورده ،خوبد را نواتبان از تحقوق
امیال و آرزوهای تردی دیده و مالحظه شکاا میان اهداا و آرزوها با واقعیتهوای عینوی
جامعه ،آنان را مستعد انما رتتارها و کن های ج عی میگرداند کوه در شورایطی خوا
بروز آنها ،مبجب نقض آشکار هنمارها و ارزشهای اجت اعی گردیده و با منابع حکبمتی
در تضاد است.
ه چنین ،تفاوتهایی میان نارضایتیهای اجت اعی و بحورانهوا وجوبد دارد؛ بوه بیوانی،
نارضایتیهای اجت اعی مقدمه شکلگیری و بروز بحرانهای اجت اعی ببده و میوان ایون دو
مقبته پیبسوتاری از شوکلگیوری دغدغوههوا ،مسوائل (نارضوایتیهوای توردی) ،مشوکالت
(نارضایتیهای اجت اعی و ع بمیتیاتته) ،معضلها ،بحرانها و تمایع وجبد دارد .در عوین
حال ،بحرانها تبصیفکننده شرایطی هستند که در آن ریشههای پدیده مویتبانود مسوائل و
مشکالتی مانند ساختارها و ع لیات مدیریتی نامناسب یا شکست در تطوابق بوا یوک تغییور
باشد .بحرانها نبعی ازهنگسیختگی شدید در تعاتیتهای یک جامعوه هسوتند کوه در ایون
ترایند ،انسانها اقال و داراییها و محیط ،در سطک وسیع دچوار آسویب و صودمات شودید
میشبند؛ بهطبری که جامعه تقط قادر است از منابع مبجبد خبد ک ک بگیرد .بحرانهوای
اجت اعی که بیان دیگری از ناامنیهای کالن اجت اعی تلقی میشبند ،برآمودهایی هسوتند از
تضییع قس تی از حقبق اجت اعی مدنی بخشی از اتوراد جامعوه کوه بویتوبجنی بوه آنهوا،

ووووووووووووووووووووووووو مقاته پووهشیش تحلیلی بر ریشههای اجت اعی شکلگیری و بروز نارضایتیهای اجت اعی در ایران 137 /

بسترهای اختالالت کالنتر در هنمارها ،بیون هوا ،ارزشهوا و روابوط اجت واعی را سوبب
گردیده است.
ج .ريشههای نارضايتي اجتماعي
ـ ادراک بيعدالتي اجتماعي

عداتت اجت اعی به معنی کاه

نابرابریهوای ژرا در زمینوه قودرت سیاسوی ،پایگواه

اجت اعی و برخبرداری از مناتع اقتصادی است ،بوهگبنوهای کوه ایون تراینود بوه بازگشوت
برابریها بیانمامد .عداتت اجت اعی از تبزیع اخالقی قابول دتواع سوبدها یوا پواداشهوا در
جامعه که برحسب مزد ،سبد ،مراقبت بنداشتی ،مناتع رتاهی و مانند آنها ارزیابی میشوبد،
پشتیبانی میکند (خلفخوانی2307،ش .)41-40کریزبرگ ( )2273سه منشأ اساسوی نارضوایتیهوای
اجت اعی را محرومت مطلق ،ناسازگاری میان مبقعیتهوای متفواوتی کوه اتوراد در زنودگی
اجت اعی خبد با آن مباجهاند و تغییرات میان داشتهها و تصبرات تردی از آنچه بایود از آن
برخبردار ببد ،دانسته که در نابرابر و ارزیابی ناشی از آن خالصه میشبد
ه

(بوه نقول از نبغوانی و

کاران2302،ش  .)270رویکرد مبادته نیز در تبیین عداتت اجت اعی بهقاعده «تبزیع منفرد» یعنوی

«اصل انصاا» و آزمبن «پیامد تخلف آن» معطبا اسوت .از نظور هوبمنز ،2انسوان در ت وا
کن های خبد به دنبال به دست آوردن بیشترین سبد و دتع ضرر اسوت .هرگواه پواداش و
سبدی که به دنبال آن ببده ،کسب کند یا با تنبیوه موبرد انتظوارش روبورو نشوبد ،احسواس
خرسندی خباهد کورد .در ایون صوبرت احت وال بیشوتری مویرود کوه آن شوخص رتتوار
تأییدآمیزی از خبد نشان دهد و نتوایج رتتوارش نیوز بورای

ارزشو ندتر مویشوبد

(ریتوزر،1

432ش .)2324به باور تبی ،)2227( 3اگر دوتت هنمارهای مرتبط با عداتت در جامعه را درهون
بشکند ،اطاعات مرد از خبی

را ناببد کرده و ایون مبضوبع باعوث تراموبششودن نوبع

حکبمتداری آنها میشبد (گلدستبن2327،ش  .)321به این ترتیب ،عداتت و نارضایتی ،بحران و
1. Homans.
2. Ritzer.
3. Levi.
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انقال ،رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند و نارضایتی مرد از تبزیع ناعادالنه ثروت ،رشود و
بیعداتتیهای اقتصادی در رژینهای پیشین از دالیل وقبع نارضایتی و انقال ،ببده است.
ـ عدم ارضاء نيازها

نیاز عبارت است از احساس تقدان یا حرمانی که به یک مبجبد زنده به جنت اینکه در
جریان تحقق اهدات

خبد را تاقد آن چیز میبیند ،دست میدهد .نظریوه نیواز ،رضوایت را

تابعی از کامروایی و ارضای نیازهای تردی تعریف میکند .آبراها مازتب ،2نیازهوای انسوانی
را بهصبرت سلسلهمراتبی در پنج طبقه نیازهای تیزیبتبژیک ،نیاز به امنیت ،تعلق ،احتورا و
تحقق خبد جای داده است (شبتتز و شوبتتز2324،1ش  337و  .)330بر اساس نظریه مازتب ،نیازهوا بوه
ترتیب اه یت از نیازهای ساده به پیچیده مرتب شده ،نیازهای سطبح باالتر زمانی میتبانند
مبجب برانگیختن ترد شبند که نیازهای سطبح پایینتر برآورده شده باشند و اتراد تننا بور
پایه نیازهای برآورده نشده برانگیخته میشبند .در این نظریه ،احساس رضوایت بوا ارضوای
نیازها ارتباط ارگانیک دارد ،چراکه احساس نیازها در انسان سوبب مویشوبد کوه بوه دنبوال
ارضای این نیازها باشد و با برطرا شدن هر نیواز ،احسواس رضوایت بیشوتری از زنودگی
داشته باشد

(باقری و ه

کاران2324،ش  .)207در مقابل ،عد ارضاء نیاز بوه هور دتیول باعوث بوروز

پرخاشگری ،نارضایتی و تشارهای روانی میگردد .به اعتقاد مازتب ( )2221ع بماا در جامعه
پارهای از نیازهای اساسی اتراد ارضا و پارهای دیگر ارضانشده باقی میماند .درصد رضایت
اتراد در برآوردن نیازها بهتدریج اتزای

پیدا میکند که این امور بوا انتظوارات اتوراد رابطوه

مسووتقین دارد (بووه نقوول از هزارجریب وی و صووفری شوواتی2300 ،ش .)21بوور ایوون مبنووا ،بووروز بس ویاری از
نارضایتیهای اجت اعی و حتی حرکات انقالبی و اعتراضی به عد ارضاء نیواز یوا احسواس
عد ارضاء نیاز در قیاس با دیگران و ناکامی مرتبط است .ناکامی به دتیل محرومیت از یوک
یا چند نیاز روانی است و صرانظر از منبع آن ،به پیدای

ترضیه ناکوامی -تعوار

منمور

میشبد ،بهطبری که هرقدر منبع ناکامی در ترد یا مم بعه از اتراد وسیعتر باشود ،احت وال
1. Maslow.
2. Schultz.
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بیشتری دارد که بوه تعوار

بیانمامود .بوا ایون وجوبد ،از میوان نیازهوا ،نیازهوای اوتیوه و

تیزیبتبژیک از اه یت باالتری برخبردار ببده تا جایی کوه اینگلنوارت )2321( 2در کتوا،
«تحبالت ترهنگی در جبامع صونعتی پیشورتته» بیوان مویدارد کوه ارضواء نیازهوای موادی
ارضانشده بر نیازهای ذهنی و زیباییشناختی و اجت اعی تقد دارد؛ بنوابراین ،عود ارضواء
نیازها در ابعاد مختلف و در سطبح گبناگبن آن (چه نیازهای مادی و چه نیازها مورتبط بوا
احترا و خبیشتنیابی) منمر به نارضایتیهای تردی و در سوطبح بواالتر بوروز اعتراضوات
گروهی و ج عی در صنبا و مشاغل گبناگبن میگردد.
ـ احساس محروميت نسبي

برخی اشکال ناکامی و نارضایتی که تبسط انباع عد تعادلهای سواختاری و کوارکردی
در جامعه ایماد میشبند ،خبد را بهصبرت کن های ج عی بیثباتکننده بروز مویدهنود.
تغییر اجت اعی بهویوه تغییر شتابان ،اختالل آترین و بیثباتکننده تلقی میشوبد و از طریوق
سازوکارهای روانشناسی اجت اعی معینی که محرومیوت نسوبی یوا ناکوامی و سورخبردگی
نامیده میشبد ،مبجب جنب های اعتراضی و حبادث بیثباتکننده مویگوردد .در حقیقوت
رتتارهای سیاسی خشبنتآمیز نتیمه نارضایتی و نارضایتی محصبل ناکوامی یوا محرومیوت
نسبی آنان است که به معنی وجبد شکاا و اختالا میان آنچه آنهوا مویخباهنود و آنچوه
تکر میکنند میتبانند به دسوت آورنود ،اسوت؛ بنوابراین در نظریوههوای محرومیوت نسوبی
هرگبنه تغییر اجت اعی که مبجب ظنبر و نضج انتظارات برای زندگی بنتر نزد مرد شوبد،
بدون اینکه وسایل الز برای تأمین این انتظارات تراهن گردد ،میتباند به بیثبواتی سیاسوی
بیانمامد (گر .)2300،این نظریه میپذیرد که دگرگبنی و رشد شتابان در شرایط کلی اجت واع
بر شرایط اقتصادی ،اجت اعی و سیاسی تأثیر داشته و شکاا میان انتظارات و دسوتاوردها را
به وجبد میآورد ،شکاتی که ناکامی به وجبد آورده و ناکامی منمر به پرخاشگری میشوبد
و تم یع آنها در سطک کالن به شکل کن های ج عی اعتراضی و شبرشی بروز مییابود.

1 .Inglehart.
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بدین تحاظ ،احساس محرومیت نسبی ،ناظر بر محرومیت از چیزی است که شخص باور و
اعتقاد دارد که استحقاق آن را دارد و ع دتاا معطبا به اتراد ناراضی و ناخشنبدی است که
به هنگا مقایسه وضعیت خبد با دیگران درمییابند که از آنچه استحقاق

را دارنود ،ک تور

دارند (حسینیزاده .)2322،تد رابرت گر ( )2300به هنگا بحث از محرومیوت نسوبی در کتوا،
خبد به نا «چرا انسانها شبرش مویکننود» بیوان مویدارد کوه بوروز هرگبنوه نارضوایتی و
ناآرامی ،خشبنت و اعترا

در جامعه تابعی از نسبتی اسوت کوه بوین «انتظوارات ارزشوی»

(خباستهها) و «تباناییهای ارزشی» (داشتهها) به وجوبد مویآیود .اگور در جامعوهای ،بوین
خباستهها و داشتهها نسبت معقبتی برقرار باشد و در اتراد ،تبتید رضایت کنود ،آن جامعوه
در وضعیت ثبات خباهد ببد و اگر نسبت «داشته -خباسته» از حاتت تعوادل خوارش شوبد،
اتراد به دتیل تأمین نشدن خباستههایشان احساس نارضایتی میکننود و درنتیموه جامعوه در
معر

ناآرامی قرار میگیرد.
ـ ارزشهای منزلتي اجتماعي

بر مبنای این رویکرد ،دروندادها را باید بهاندازه میزان پاداش مبرد انتظوار موبرد تبجوه
قرار دادش هن داده و هن پاداش ،برحسب ارزشهای منزتتیشان یا درجهبنودیهوای حیثیتوی
خبد ،بیشتر مبرد تبجه قرار میگیرند تا بر اساس ارزش اقتصادی و مصرتی آنها .به بواور
برگر ،2اتراد مفاهین قاتبی را از طریق ارتباط بین ویوگیهای اجت اعی و درآمدهای خا

با

هداهای عینی گسترش میدهند .برگر ه چبن هبمنز ،معتقد است که مرد انتظوار دارنود
که بین ویوگی ارزشهای منزتتی یک ترد و پاداشهوای دریواتتی او ،تناسوب و ه خوبانی
وجبد داشته باشد

(به نقل از کبک 1و ه

کواران2221،ش  .)221ترد مایل است تا با تبجه بوه مبقعیوت

خبد که شامل سطک تحصیالت ،وضعیت شغلی ،میوزان توالش و پشوتکار و امکانوات و ...
است ،منزتت و جایگاه مناسب در جامعه ،محل کوار و خوانباده داشوته باشودش در صوبرت
برخبرداری از این شورایط ،احسواس رضوایت از زنودگی خباهود داشوت و در غیور ایون
1.Berger.
2. Cook.

ووووووووووووووووووووووووو مقاته پووهشیش تحلیلی بر ریشههای اجت اعی شکلگیری و بروز نارضایتیهای اجت اعی در ایران 142 /

صبرت ،احساس نارضایتی در وی تزونتر خباهد گردید (هزارجریبی و صوفری شواتی2300،ش )21؛
بنابراین بسته به شرایط جامعه و ع لکرد ننادهای رس ی و غیررسو ی و نیوز ه سوبیی یوا
عد تطابق خصائل و ویوگیهای تردی ،اجت اعی ،اقتصادی و  ...با منزتت و حیثیوت تورد،
امکان شکلگیری رضایت یا نارضایتی نزد اقشار گبناگبن تراهن میگردد.
ـ بيهنجاری اجتماعي

بیهنماری یا آنبمی اجت واعی وضوعیتی اسوت کوه خصیصوه بوارز آن ازهونپاشویدگی
معیارهای حاکن بر روابط و تعامالت اجت اعی است .به نظر دورکوین ،مورد تقوط هنگوامی
میتبانند سعادت ند شبند که خباستههایشان با امکانات و وسایل نیل به آنها تناسب داشوته
باشد .بسیاری از تفاسیر ارزشوی قائول بوه چنوین ه واهنگی و تناسوبی نیسوتند و وضوعیت
آنبمیک هن برخاسته از عد تناسب میان خباستهها و اهداا و وسایل و راههوای دسوتیابی
به آنها است

(شیانی و مح

ودی2301،ش  .)21بر این اساس ،جامعه بیهنمار یا آنبمیک ،جامعوهای

است که در آن قباعد رتتار شکسته شده یا نادیده انگاشته شده است .در شورایط اجت واعی
مستحکن و پایدار ،آرزوهای انسوانهوا از طریوق هنمارهوا تنظوین و محودود مویشوبد .بوا
ازهن پاشویدگی هنمارهوا و از بوین رتوتن کنتورل آرزوهوا ،آنوبمی یوا وضوعیت آرزوهوای
بیحدوحصر پدید میآید؛ بنابراین از آنما که این آرزوهای بیحد طبعاا ن یتبانند ارضواء و
اشباع شبند ،درنتیمه وضعیت نارضایتی اجت اعی دائ ی ایماد میشوبد (رتیوعپوبر .)2370،بوه
باور دورکین ،این طبیعت بشری است که محدوده تغییرپذیر ضروری نیازهای موا را تعیوین
میکند یعنی نیازها تا جایی کوه بوه تورد بسوتگی دارنود ،نامحودود هسوتند .اگور نیروهوای
نظندهنده بیرونی نباشند ،تبانایی احساس موا بوهخوبدیخوبد سویریناپوذیری و نامحودود
است(کبزر و روزنبرگ)2323 ،2؛ بنابراین ،مسائل و مشکالت برخاسوته از انتظوارات تزاینوده اموا
برآورده نشده شنروندان بازتا ،شرایط آنبمیک جامعه ببده و این مسلله را نشان مویدهود
که چنانچه به دتیل تاصله ساختی اهداا ترهنگی از ترصتهای ع لی و وسایل اجت واعی،

1. Koser & Rosenberg.
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رتتارهای اتراد برای دستیابی به مبتقیتها ه گا با تبانایی تحقوق خباسوتههوا از طریوق
قانبن پی

نرود ،این امبر سبب شکلگیری آنبمی و ناکامی و مبجب بسط نارضوایتیهوای

اجت اعی ،اعتراضات شنروندی و رتتارهای خشبنت انگیز میگردد.
ـ توقعات فزاینده

تبکبیل 2علت اصلی نارضایتیهای اجت اعی و اعتراضات مورد ترانسوه کوه منمور بوه
انقال ،ترانسه شد را در اتزای

تبقعات شونروندی و رتواه تزاینوده در سوالهوای قبول از

انقال ،در این کشبر میدانست .به باور تبکبیل ،ایون درسوت نیسوت کوه ه یشوه زموانی
انقال ،اتفاق میاتتد که اوضاع رو به وخامت میرود .بلکه برعکد مع بالا وقتوی انقوال،
پی

میآید که مردمی که مدتهای مدید بدون اعترا

با حکبمتی جابر ساختهاند ،ناگنان

درمییابند که حکبمت از تشارهای خبد کن کورده اسوت و درنتیموه بور ضود آن شوبرش
میکنند .برینتبن نیز در «کاتبدشکاتی چنار انقال »،بیان کرده که انقال،ها در جوبامعی رخ
ن یدهد که از تحاظ اقتصادی سیر قنقرایی داشته باشند ،بلکوه انقوال ،در جوبامعی پدیود
میآید که از تحاظ اقتصادی رو به پیشرتت دارند (برینتبن .)2327،در برداشت دیگوری از ایون
نظریه ،پد از دورهای از رتاه که در آن جامعه از ثبات برخبردار ببده و تبقعات شنروندان
نسبت به نظا دوتتی -اقتصادی اتزای

یاتته و انتظار کنکاری و تعلل در ایفای کارکردهای

حکبمت را ندارند ،اگر جامعوه در وضوعیت نوامطلببی قورار گیورد و ننادهوای اجت واعی،
سیاسی ،اقتصادی و ترهنگی از بورآورده سواختن تبقعوات پوی سواخته شونروندان قاصور
گردند ،به عبارتی دیگر ،جامعه وارد مرحلهای از رکوبد یوا توبر شودید گوردد و نیازهوای
شنروندان برآورده نشبد ،امکان شکل گیری و بسوط نارضوایتیهوا و اعتراضوات اجت واعی
اتزای

مییابد.

1. Tocqueville.
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مدل مفهومي تحقيق
مدل مفنبمی این پووه

بر مبنای رویکردهای نظری که در بخ های پیشین بودانهوا

اشاره شد ،ترسین گردیده و با استفاده از آزمبن ترضیههای تحقیق ،صحتوسوقن آن موبرد
بررسی قرار میگیرد.

شکل  :1مدل احصاشده از ادبیات بهمنظور تبیین ريشههای اجتماعي نارضايتيهای اجتماعي

روششناسي تحقيق
این پووه

در قاتوب روششناسوی ک وی بوا ماهیوت تبصویفی -ه بسوتگی و هودا

کاربردی بر اساس روش اسنادی و میدانی -پی ایشوی صوبرت پذیرتتوه اسوت .اسوتفاده از
روش پی ایشی در بخ

ک ی این پووه

با تبجه به مم بعهای از شورایط قابول تبجیوه

است؛ نخست آنکه ایون مطاتعوه در پوی بررسوی ماهیوت شورایط مبجوبد و ارتبواط میوان
شاخصهای نگرشی و رتتاری است .به عبارتی ،در مطاتعات مقطعی مبتنی بر زمان حال که
محقق در آن شرایط تعلی جامعه را مبرد ارزیابی قرار میدهد تا مسائل و وقوایع جواری در
پرتب آن روشن گردند ،روش پی ایشی کواربرد زیوادی دارد .دو اینکوه یکوی از منونتورین
اهداا این مطاتعه ،تع ینپذیری نتایج به کل شنروندان جامعه آماری و سایر نقاط ه سوان
در کشبر است و این منن ،در پرتب روش پی ایشی حاصل میگردد که هودا اصولی تعبیوه
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شده در آن« ،تع ین نتایج جامعه کبچوکتور بوه جامعوه بوزرگتور» اسوت .جامعوه آمواری
دربرگیرنده شنروندان باالی  20سال شنر تنران هستند که بر مبنای سرش اری سوال ،2321
معادل  0737128نفر ببده که در قاتب پونج ناحیوه ج عیتوی در سوطک شونر تنوران سواکن
هستند.
حمن ن بنه بر اساس نر اتزار ن بنهگیری س پل پواور و بوا مودنظر قورار دادن حوداکثر
متغیر مستقل اثرگذار بر متغیر وابسته پووه

و درصد خطای  ،8/82تبان بواالتر از  8/08و

حمن اثر  8/28برای ضریب تعیین ،تعداد  172نفر بورآورد شوده و بوه روش ن بنوهگیوری
خبشهای چندمرحلهای ،پرسشنامههای تنیهشده در نباحی پنجگانه شنر تنوران و در منواطق
تعیینشده (قیطریه ،خانی آباد ،ج نبری ،رساتت و تنرانسور) بوه روش مصواحبه حضوبری
تبزیع گردید .حمن ن بنه پووه

حاضر دربرگیرنده  172نفر از شنروندان تنرانی ببده که

سی ای ج عیتی آن ها در جودول ذیول بوه شوکل خالصوه تبصویف گردیوده اسوت .ابوزار
گردآوری داده ها در این پووه

شامل روش اسنادی و پرسشنامههوای اسوتاندارد -محقوق

ساخته در قاتب طیف تیکرت پنجدرجهای اسوت؛ بوهمنظوبر سونم

احسواس بویعوداتتی

اجت اعی ،عد ارضاء نیازها ،احساس محرومیت نسوبی ،ارزش هوای منزتتوی ،بویهنمواری
اجت اعی ،تبقعات تزاینده ،نارضایتی های اجت اعی و اشکال بروز نارضایتی هوای اجت واعی
به ترتیب از  10 ،4 ،0 ،4 ،7 ،21 ،7و  21گبیه بنره گرتته شده اسوت .بوهمنظوبر تبصویف
دادهها از آمارههای گرای

به مرکز و پراکندگی نظیر میوانگین ،انحوراا معیوار ،تراوانوی و

درصوود و در راسووتای تحلیوول دادههووا از ضووریب ه بسووتگی پیرسووبن ،رگرسوویبن و سووایر
آمارههای مقتضی در قاتب نر اتزار  SPSSورژن  11استفاده شده است .در عین حال ،بورای
تأیید اعتبوار از دو روش اعتبوار صوبری (تصوحیک شوکلی گبیوههوا و متناسوبسوازی بوا
مشخصات پاسخگبیان) و اعتبار محتبایی (بنره گیری از نظر اساتید و متخصصان در تدوین
محتبایی گبیهها) و در جنت تعیین پایایی متغیرهوا ،ضوریب ه بسوتگی درونوی گبیوههوا
(آتفای کرونباخ) به کار برده شده که نتایج آن در جدول زیر ارائه شده است.
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جدول  :1ضرايب پايايي آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق
متغير

پایایي

متغير
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بیعداتتی اجت اعی

8/71
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8/08

ارزشهای منزتتی

8/12

محرومیت نسبی

8/74

آنبمی اجت اعی
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8/23

تبقعات تزاینده

8/78

اشکال بروز نارضایتی

8/01

تجزیهوتحليل یافتهها
جدول  :0سیمای جمعیتي پاسخگويان (درصد)
توزیع جمعيتي

متغير
جند

 18/1درصد مرد 42/4 ،زن

سن

میانگین  34/0سال ،ک ینه  20سال و بیشینه  78سال

تأهل

 11/1درصد متأهل 37/0 ،ممرد 1/1 ،مطلقه

مسکن

 42/0درصد شخصی 31/7 ،استیماری 28/1 ،رهنی و سازمانی

تحصیالت
اشتغال
نبع شغل

 2/0درصد ک تر از دیپلن 22/2 ،دیپلن و تبقدیپلن 12/3 ،کارشناسی 32/0 ،ارشد و باالتر
 71درصد شاغل 7/7 ،بیکار 0/2 ،خانهدار 7/4 ،محصل 4/0 ،بازنشسته
 21/0درصد کارگر 21/3 ،کاسب و صنعتگر 1/81 ،بازرگوان و تبتیدکننوده 11/81 ،کارمنود
ساده 13/1 ،کارمند متبسط 2/13 ،کارمند عاتی 8/12 ،کشاورز 27/4 ،سایر

قبمیت

 13/0درصد تارس 27/1 ،آذری 1 ،تر 1/3 ،کرد 1/1 ،گیلک 8/4 ،ترک ن 8/4 ،مازنی

پایگاه ا.ا

 28درصد پایین 13/2 ،متبسط به پایین 42 ،متبسط 23/1 ،متبسط به باال 4/4 ،باال

يافتههای توصیفي
ارزیابی وضعیت نارضایتیهای اجت اعی در جامعه شنری تنوران گبیوای آن اسوت کوه
میزان نارضایتی درصد شنروندان تنرانی از وضعیت حال حاضر جامعوه بوهویووه در ابعواد
اقتصادی ،سیاسی و ترهنگی زیاد ببده است .ارزیابی ریشههای اجت اعی نارضوایتیهوا نیوز
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نشان داد که  71درصد از شنروندان تنرانی در حبزههای مختلوف احسواس بویعوداتتی و
نابرابری اجت اعی ن بده ،نیازهای  10/4درصد از آنها در سطک باال و  13/2درصد در حود
متبسط برآورده نگردیده 17/1 ،درصدی آنها احساس محرومیت نسبی را در سطک بواالیی
تمربه ن بده 41/4 ،درصد ادراکات مثبتی از جایگاه و منزتتشان در محل کار ،بوین اعضوای
خانباده و در جامعه داشته ،اکثریت  12/4درصدی آنها شرایط آنبمیک و بیهنمارانه را بور
جامعه غاتب دانسته و  07/2درصد نیز تبقعوات زیوادی از نظوا دوتتوی در راسوتای ترتیوع
نیازها و تأمین رتاه اجت اعی داشتهاند.
جدول  :9توصیف درصدی سطح نارضايتيهای اجتماعي و ريشههای آن (درصد)
ميانگين

حد

توزیع طبقاتي

واقعي

متوسط

کم (ضعيف)

متوسط

زیاد (قوی)

احساس بیعداتتی اجت اعی

11.43

12

1.1

12

71.4

عد ارضاء نیازها

47.12

41

27.7

13.2

10.4

محرومیت نسبی

11.22

11

1.3

11.1

17.1

ارزشهای منزتتی

22.22

21

12.0

31.0

41.4

بیهنماری اجت اعی

10.11

14

1.1

31.4

12.4

تبقعات تزاینده

21.08

21

1.1

28.3

07.2

نارضایتیهای اجت اعی

282.41

04

3.3

12.0

74.2

متغير

بر اساس یاتتهها 11/2 ،درصد از شنروندان در بروز نارضایتیهای خبد منفعول بوبده و
ت ایلی به مشارکت در اشکال مدنی و غیرمدنی بروز نارضایتیها ندارند .با این حوال42/7 ،
درصد آنها در حد کن 11/1 ،درصد متبسط و  7/87درصد در سطک زیاد مایل بوه شورکت
در اشکال مختلف بروز نارضایتیهای اجت اعی ببدند .در ایون بوین 31/2 ،درصود در حود
متبسط و  27/7درصد در حد باال برای مشوارکت در اشوکال مودنی بوروز نارضوایتیهوای
اجت اعی ت ایل داشتند .در مقابل ،اکثریت  11/2درصدی از شنروندان تنرانی ت ایلی بورای
مشووارکت در اشووکال غیرموودنی بووروز اعتراضووات اجت وواعی نداشووتند؛ بنووابراین ،ت ووایالت
خشبنت طلبانه در بین شنروندان تنرانی در حد بسیار ضوعیف بوبده و اکثریوت شونروندان
مایلاند تا نارضایتیهای خبی

را در اشکال مسات تآمیز بروز دهند.
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شکل  :0توزيع پراکندگي اشکال بروز نارضايتيهای اجتماعي در ايران

یافتههای تحليلي
تحلیل دومتغیره
به منظبر ارزیابی وضعیت نرماتیته متغیر وابسته این پووه

(نارضایتیهای اجت اعی) از

آزمبن کل بگروا -اس یرنف ( )K-Sاستفاده گردیده است .نتایج این آزمبن در جدول زیر
بیان شده است.
جدول  :0آزمون نرمالیته کلمگروف – اسمیرنف ()K-S
نارضایتيهای اجتماعي

اشکال بروز نارضایتي

آزمون کلمگروف -اسميرنف

172

172

مطلق

8/842

8/808

مثبت

8/817

8/808

منفی

-8/842

-8/842

آماره آزمبن

8/842

8/808

سطک معنیداری

8/188

8/438

تراوانی
تفاوتهای اتراطی
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نتایج حاصل از آزمبن  K-Sنشان میدهد کوه سوطک معنویداری متغیور نارضوایتیهوای
اجت اعی و اشکال بروز آن بهعنبان متغیرهای وابسوته ایون پوووه
بنابراین تر

بواالتر از  8/81بوبده،

نرماتیته برای این متغیر صادق بوبده و از آزموبنهوای پارامتریوک بوهمنظوبر

بررسی ترضیههای بنره گرتته میشبد.
جدول  :1ارزيابي فرضیههای تحقیق بر اساس ضريب همبستگي پیرسون
متغير

1

اشکال بروز نارضایتي

نارضایتيهای اجتماعي
اجتماعي

اقتصادی

فرهنگي

سياسي

کل

مدني

غيرمدني

کل

بیعداتتی اجت اعی

8.402

8.478

8.430

8.414

8.117

8.211

8.870

8.214

عد ارضاء نیاز

8.441

8.121

8.341

8.341

8.128

8.321

8.270

8.381

محرومیت نسبی

8.141

8.122

8.428

8.181

8.117

8.122

8.218

8.112

آنبمی اجت اعی

8.484

8.307

8.411

8.417

8.183

8.311

8.111

8.342

تبقعات تزاینده

8.444

8.117

8.424

8.417

8.131

8.111

-8.810

8.211

منزتت اجت اعی

8.212

8.802

8.231

8.802

8.142

8.112

8.147

8.103

فرضیه اول :بنابر نتایج ،ارتباط مستقین و معناداری بوین ادراک بویعوداتتی اجت واعی و
نارضایتیهای اجت اعی وجبد دارد

(0/527, sig.=0/001

=)r؛ بنابراین ،به هراندازه بیعداتتیها

و نابرابریهای اجت اعی در جامعه بیشتر شبد ،به ه ان میزان بر نارضوایتیهوای اجت واعی
شنروندان اتزوده میگردد .ه چنین ،اتزای

بیعداتتی اجت اعی ع دتاا منمر به بروز مودنی

نارضایتی ها گردیده و شدت یاتتن نابرابری و بیعداتتی اجت اعی اثرگذاری معنویداری بور
بروز خشبنتبار و غیرمدنی نارضایتیها ندارد.
فرضیه دوم :بین عد ارضاء نیازها با نارضایتیهای اجت اعی رابطه مستقین و معنواداری
وجبد دارد

(sig.=0/001

 .)r=0/510,با اتزای

بیتبجنی به نیازهای شنروندان و عد ارضواء

نیازهووای آنووان در ابعوواد مختلووف (نیازهووای زیسووتی ،امنیتووی ،تعلووق و محبووت ،احتوورا و

 2اعداد قرمز رنگ که با خطبط اریب در هر مربع از جدول مشخص گردیده ،گبیای عد معنویداری رابطوه میوان دو
متغیر میباشند.
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خبدشکبتایی) ،میزان نارضایتیهای اجت اعی شنروندان اتزای

موییابود .ه چنوین ،عود

ارضوواء نیازهووای شوونروندی ارتبوواط معنوواداری بووا هوور دو بعوود موودنی و غیرموودنی بووروز
نارضایتی های اجت اعی داشته ،اما شدت ه بستگی بعد مدنی نارضوایتیهوای اجت واعی بوا
عد ارضاء نیازها بیشتر است.
فرضیه سوم :ارتباط معنادار و مستقی ی میان احساس محرومیت نسبی با نارضایتیهوای
اجت اعی وجوبد دارد ( .)r=0/657, sig.=0/001تزونوی گورتتن احسواس محرومیوت نسوبی و
تبسعه اختالا میان انتظاراتی ارزشی و تباناییهای ارزشی شونروندان بوا شودت هور چوه
بیشتر بر تبسعه میزان نارضایتیهای اجت واعی اثور گذاشوته و از میوزان رضوایت اجت واعی
شنروندان میکاهد .در عین حال ،احساس محرومیت نسبی میتباند منمر به بروز مودنی و
غیرمدنی نارضایتی های اجت اعی گردید ،اما احت وال رخوداد مودنی نارضوایتیهوا درنتیموه
احساس محرومیت نسبی ،باالتر از رخداد خشبنتبار نارضایتیها است.
فرضیه چهارم :با اتزای
اجت اعی اتزوده میشبد

احساس بویهنمواری در جامعوه ،بور شودت نارضوایتیهوای

(sig.=0/001

 .)r=0/503,با اتزای

ازهنپاشیدگی معیارهای حاکن بور

روابط و تعامالت اجت اعی و ایماد شکااهای میان تفاسیر ع ل اجت اعی در سطک توردی
با تفاسیر آن در سطک سواختارهای اجت واعی ،نارضوایتیهوای اجت واعی شونروندان ابعواد
وسیعتری به خبد میگیرد .شواخص بویهنمواری اجت واعی در قیواس بوا دیگور متغیرهوا،
ه بستگی قبیتری با اشوکال بوروز نارضوایتی داشوته ،بوهطوبری کوه بوا تراگیوری حود
بی هنماری اجت اعی در جامعه ،شنروندان ت ایل زیادی بوه بوروز نارضوایتیهوای خوبی
بهویوه در بعد مدنی پیدا میکنند.
فرضیه پنجم :با اتزای

تبقعات شنروندان و تزونی یاتتن انتظارات اجت واعی آنهوا در

حبزههای مختلف بهویوه حبزههای اقتصادی و معیشوتی ،میوزان نارضوایتیهوای اجت واعی
بیشتر میشبد

(sig.=0/001

 .)r=0/536,ه چنین ،تبقعات تزاینده شنروندی صرتاا آنوان را بوه

بروز مدنی نارضایتیها مت ایل میسازد و این امر تأثیری بر خشبنت بار شدن تراینود بوروز
نارضایتی ندارد.
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فرضیه ششم :ارتباط معنوادار و مسوتقین ،اموا ضوعیف میوان ایون منزتوت اجت واعی بوا
نارضایتیهای اجت اعی وجبد دارد

(sig.=0/001

)r=0/241,ش اترادی که منزتت اجت اعی خوبد

را مطلب،تر ارزیابی ن بدهاند ،آگاهی بیشتری نسبت به وضعیت جامعوه یاتتوه و نارضوایتی
بیشتر از شرایط مبجبد جامعه داشتهاند .ه چنین ،ادراک اتراد از منزتوت اجت واعیشوان در
جامعه ،محل کار ،خانباده و نیز به نسبت تحصیالت ،تالش ،شغل و پشتکارشان ،منمور بوه
بروز مدنی و غیرمدنی نارضایتیهای اجت اعی در جامعه میگردد.
تحلیل چندمتغیره
در بخوو

تحلیوول چنوودمتغیره ،تووالش گردیووده تووا از طریووق رگرسوویبن خطووی 2بووه

مرحله بهمرحله ،1مفثرترین ریشههای نارضایتیهای اجت واعی مشوخص گوردد .نتوایج ایون
ترایند در جداول زیر ارائه شده است .بنابر یاتتههوا ،مودل رگرسویبنی شوامل شو

متغیور

مستقل ببده که با ورود در ترایند تحلیل رگرسیبنی ،برای تحلیلهای بعدی حفظ شدهاند.
جدول  :6خالصه مدل رگرسیوني ريشههای نارضايتي اجتماعي
ضریب

ضریب

تبيين

همبستگي

تبيين

خالص

8/717

8/102

8/172

انحراف معيار

F

سطح معنيداری

22/310

11/218

8/882

ضریب ه بستگی مم بعه متغیرهای مفثر بر نارضایتی های اجت واعی  8/717بوبده
که حاکی از ه بستگی قبی میان متغیرهای توبق بوا نارضوایتی هوای اجت واعی اسوت.
ه چنین ،مقدار خاتص ضریب تعیین  ، 8/172بدین معنی که مم بعۀ متغیرهای مستقل
ورود یاتته در مدل 17 ،درصد از تغییرات نارضایتی های اجت اعی را تبیین می ن ایند .از
این تحاظ ،این پووه

تبانسته است گروه جامعی از ریشه های اجت واعی پوی بوین و

مفثر بر نارضایتی های اجت اعی را با درجه ضوریب تبیوین بواال معرتوی ن ایود .آزموبن
1. Liner.
2. Stepwise.
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تحلیل واریاند نیز نشان داد که رابطوۀ میوان متغیرهوای مسوتقل ورود یاتتوه بوه مودل
رگرسیبنی و نارضایتیهای اجت اعی ،رابطه ای خطی ببده و استفاده از رگرسیبن خطی
در این مسیر ،به جا ببده است (.)F=62/960, sig.=0/001
جدول  :2ضرايب رگرسیوني ريشههای اجتماعي نارضايتيهای اجتماعي
سطح

ضریب اثر

ضریب

معنيداری

غيرمستقيم

اثر کل

2/122

8/223

-

-

محرومیت نسبی

8/32

1/144

8/888

8

8/301

تبقعات تزاینده

8/11

1/122

8/888

8/34

8/120

بیعداتتی اجت اعی

8/27

3/110

8/882

8/22

8/312

عد ارضاء نیاز

8/271

3/844

8/883

8/13

8/781

منزتت اجت اعی

8/20

3/131

8/882

8/11

8/430

بیهنماری اجت اعی

8/21

1/441

8/821

8/72

8/221

مدل

ضریب
()Beta

مقدار ثابت

t

میزان اثرگذاری مستقین هر یک از متغیرهای احساس محرومیت نسبی ،تبقعات تزاینده،
منزتت اجت واعی ،عود ارضواء نیواز ،بوی عوداتتی اجت واعی و بویهنمواری اجت واعی بور
نارضایتیهوای اجت واعی بوه ترتیوب عبوارت اسوت از  8/27 ،8/271 ،8/20 ،8/11 ،8/32و
8/21؛ بنابراین ،بیشترین اثرگذاری مستقین بر نارضایتیهای اجت واعی مربوبط بوه شواخص
احساس محرومیت نسبی و تبقعات تزاینده است که به تحاظ آماری ایون ضورایب معنوادار
میباشند .بر این اساس ،سرمایهگذاری در امر کواه

میوزان احسواس محرومیوت نسوبی و

تنزل میزان تبقعات اجت اعی و معقبل ساختن این انتظارات در شرایط حاضر ،نق
در کاه

نارضایتیهای اجت اعی خباهد داشت .در عین حوال ،سونم

مفثری

آثوار غیرمسوتقین

متغیرها بر یکدیگر با بهکارگیری رگرسیبن تک متغیره نیز نشان داد که احساس بیهنمواری
اجت واعی بواالترین اثرگوذاری غیرمسوتقین ( )8/72و اثور کلوی ( )8/22بور نارضوایتیهوای
اجت اعی را به خبد اختصا
منمر به اتزای

داده است .به بیانی ،تبسعه احساس بویهنمواری در جامعوه

تبقعات و در پی آن عد ارضاء نیازهای اتراد گردیده و با اثرگذاری منفوی
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بر ارزشهای منزتتی از سبیی و اتزای

ادراک بیعداتتی و نیز احسواس محرومیوت نسوبی

در اتراد ،سرچش ه پننان و غیرمستقین بسط نارضایتیهوای اجت واعی در جامعوه محسوب،
میشبد.
نتيجهگيری
هوودا اصوولی ایوون پووووه

تحلیلوی بوور ریشووههووای اجت وواعی شووکلگیوری و بووروز

نارضایتیهای اجت اعی در ایران ببده کوه بوهواسوطه روش اسونادی -پی ایشوی در جامعوه
شنروندی تنران اجرا گردیده است .نتایج این پووه

گبیای آن ببد کوه بخو

زیوادی از

شنروندان نسبت به شرایط و اوضاع نامساعد مبجبد ،نگران ببده و ناراضی هستند .ه سوب
با مسولله ،معیودتر و ذهوانی ( ،)2304هزارجریبوی و صوفری شواتی ( ،)2300دعاگبیوان و
ه کوواران ( ،)2322رتیع وی و حاجی وانی ( ،)2321درخشووه و هرات وی ( ،)2321مسووعبدنیا و
ه کاران ( ،)2324نیازی و ه کاران ( )2321و رمضانی و مح ودیان ( )2322هور یوک بوه
نووبعی بووا ارزیوابی نارضووایتیهووا و کوون هووای کووارگری ،رضووایت اجت وواعی شوونروندان،
نارضایتیهای اقتصادی ،رضایت از زندگی و مفاهین مشابه دیگر در حوبزه نارضوایتیهوای
اجت اعی ،نشان دادهاند که نارضایتی از شرایط اجت اعی ،اقتصوادی ،سیاسوی و ترهنگوی در
ابعاد و سطبح مختلف در کشبر وجبد داشته و وضعیت نامطلببی برای کشوبر رقون زده و
از این حیث ،ت ایالتی را در شنروندان ،هرچند در سطبح ضعیف برای بروز نارضایتیها و
اعتراضات خبد بهویوه در حبزههای مدنی و مسات تآمیز به وجبد آورده است.
در بخ

تحلیل ترضیههای تحقیق ،نتایج پوووه

نشوان دادنود کوه ادراک بویعوداتتی

اجت اعی و احساس نابرابری در حبزههای مختلف جامعه ،ارتبواط مثبوت و معنویداری بوا
نارضایتیهای اجت اعی دارد .ادراک بیعوداتتیهوای اجت واعی دتیلوی براتوزای

ت وایالت

خشبنتطلبانه نظیر مشارکت در اغتشاشات نببده و عامل تنییجکننده کاملی برای مشوارکت
بخشیدن اتراد در ترایندهای خشبنتبار نیست؛ بنابراین شنروندانی کوه احسواس نوابرابری
بدانها دست میدهد ،صرتاا بهواسطه روشهای نر و مدنی ازج له طبمارنبیسی ،بایکبت،
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اعتصا ،و  ...اعتراضات خبد را به گبش مسلبتین میرسانند .ترضیه دیگر پوووه

نشوان

داد که عد ارضاء نیازهای شنروندان ،میزان نارضایتیهوای اجت واعی را بوه نسوبت بواالیی
اتزای

مییابد .ارضای نیازها منمر به رضایت اجت اعی باالتر گردیده و عد دستیابی بوه

نیازها زیستی ،امنیتی ،خبدشکبتایی و  ،...مسبب بسط نارضایتیهوا اسوت .در عوین حوال،
یاتتهها نشان دادند که عد ارضای نیازهای تردی و اجت اعی شنروندان میتباند بسوترهای
بروز نارضایتیهای اجت اعی در اشکال مدنی و غیرمدنی را به انودازههوای متفواوت توراهن
سازد .در این میان ،میزان بروز نارضایتیهای اجت اعی ناشی از عد ارضاء نیازهوا در ابعواد
مدنی باالتر از ابعاد غیرمدنی ببده و شنروندانی کوه بوه دالیول مختلوف نیازهوای آنهوا در
حبزههای زیستی ،امنیتی ،نیاز به خبدشکبتایی ،تعلق ،محبت و  ...برآورده نشوده و از ایون
حیث احساس نارضایتی بر آنها چیره شده است ،این نارضایتی را بوا احت وال بیشوتری در
اشکال مدنی و غیرخشبنتبار بروز میدهند.
از سبی دیگر ،احساس محرومیت نسوبی ارتبواط نسوبتاا قوبی و مسوتحکن بوا شویبع
نارضایتیهای اجت اعی داشته است .کانبن رویکرد محرومیت نسبی ،اصل مقایسه ببده و
احساس نارضایتی از مقایسه وضعیت تردی با دیگران به وجبد میآید .بوه ایون ترتیوب،
محرومیت نسبی ،تمربهای آگاهانه از اختالا منفی میان انتظوارات مشوروع (تبقعوات) و
واقعیت های شخصی (امکانات) ببده و منن ترین سازه آن ،نابرابریهای اقتصوادی اسوت،
چراکه نابرابریهای اقتصادی منمر به ع یقتر گردیدن شکاا میان خباسته ها با داشته هوا
و درنتیمه انسداد اجت واعی مویگوردد کوه منبوع اصولی تبتیود تشوار و ناکوامی و ننایتواا
احساسات محرومیت نسبی است .ه چنین ،یاتته ها نشان دادند کوه احسواس محرومیوت
نسبی میتباند هن در اشکال مدنی و هن در اشکال غیرمدنی نارضایتیهای اجت اعی بروز
یابد ،منتنوی احت وال بوروز نارضوایتیهوای اجت واعی مودنی درنتیموه تبسوعه احسواس
محرومیت نسبی در جامعه بیشتر از اشکال غیرمدنی و خشبنتبار آن است .ترضیه دیگر
این پووه  ،نشان داد که با تبسعه شرایط آنبمیک در جامعه و ادراک بسط بویهنمواری
در نظا اجت اعی ،به طبر مستقین و غیرمستقین بر میزان نارضایتیهوای اجت واعی اتوزوده
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میگردد .این یاتته ه سب با نظریه دورکی ی در حبزه انتقال از شورایط جامعوه سونتی بوا
ه بستگی مکانیکی بوه جامعوه صونعتی بوا ه بسوتگی ارگوانیکی بوبده کوه در آن نفوبذ
سازماندهنده وجدان ج عی ک رنگ تر و ضعیف تر گردیده و درنتیمه تبان نظندهنودگی
رتتارها و آرزوهای دور و دراز انسان در نببد وجودان ج عوی در جامعوه صونعتی ک تور
میشبد .بخشی از این مسلله ناشی از آن است که در شرایط آنبمی اجت واعی ،بوه عللوی
نظیر ضعف در حاک یت هنمارهای اجت اعی ،ایماد تعار

میان هنمارهوا و نیوز پدیود

آمدن عرصههایی تاقد هنمارهای روشن و عد اتتزا به قباعد اخالقی ،اتگبهای مبجوبد
دیگر راهن اهای خببی برای رتتارهای تردی و اجت اعی نببده و بور دامنوه تعارضوات و
نارضایتیهای اجت اعی دامن میزنند .در این وضعیت ،خباسته های اتوراد بوا امکانوات و
وسایل نائل آمدن به آن ها متناسب نببده و اتراد بهمنظبر نیل به اهداتشان قباعود رتتواری
را نادیده میگیرند؛ بنابراین در صبرتی که نظا اجت اعی نتباند خباسوتهوا و آرزوهوای
اتراد را کنترل ن اید ،مطاتبات اتراد هرروز اتزای

یاتته ،پیروی از قبانین محدود گردیده

و بسترهای بروز رتتارهایی خشبنت بار و اعتراضات اجت اعی اتزای

بیشوتری موییابود.

ه چنین ،در شرایط آنبمیک و تقدان هنمارهای اجت اعی ،احت ال بوروز نارضوایتیهوای
اجت اعی در دو شکل مدنی و غیرمودنی وجوبد دارد ،چراکوه در ایون تضوای نابسوامان،
هنماری برای ساماندهی رتتارهای تردی و اجت اعی در دسترس نبوبده ،بوه ه وین دتیول
برخی با ت ایالت خبش بینانه دست به اقداماتی مثبت به منظبر رساندن صدای نارضوایتی
خبی

پرداخته و برخی دیگر نیز مسویرهای نوامنعطف تور نظیور اقودامات آشوببگرانه و

خرابکارانه را دنبال مین ایند .در این بین ،گسترش تبقعات و انتظارات نظوا شونروندی
از بدنه دوتتی جامعه نیز عاملی بر تبسعه نارضایتیها است.
درننایت  ،شباهد گبیای ارتباط معنیدار عد تناسب منزتتی با ستانده های اجت اعی و
تبسعه نارضایتی ها ببدند .در این حبزه ،نظریه ارزش منزتت نشان داده که تناسوب میوان
ارزشهای منزتتی اتراد با پاداش های دریواتتیشوان از منون تورین نشوانگرهای رضوایت
اجت اعی و باتعکد نارضایتی است .بهبیاندیگر ،اتراد با تبجه بوه مبقعیوتهوا و شورایط
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خبی

و نیز برخبرداری از منزتتهای اجت واعی بواالتر ،احسواس رضوایت بیشوتری از

شرایط اجت اعی نخباهند ن بد ،چراکه ادراک اتراد از منزتوت اجت واعیشوان در جامعوه،
محل کار ،خانباده و نیز به نسبت تحصیالت ،تالش ،شغل و پشتکارشان (در این پووه
شنروندان ع دتاا دریاتت خببی از جایگاه و منزتت اجت واعی خوبی

داشوتند) و عود

تناسب منزتت آن ها با دریاتتیهایشان منمر به نارضایتیهوای اجت واعی در مقیواس هوای
وسیع تر میگردد؛ بنابراین اتراد برخبردار از منزتت اجت اعی باالتر ،به واسوطه شوناخت و
آگاهی باالیی که از شرایط اجت اعی ،اقتصادی ،سیاسی و ترهنگی جامعه برای ترد تراهن
میسازد و ادراک بیشتری که از عد تناسب منزتتی با ستاندههای بیرونی ایمواد مویکنود،
نارضایتی بیشتری به ه راه دارد .این دست نارضایتیهای اجت اعی ناشی از عد تناسوب
منزتتی که قبیترین ه بستگی را با نارضایتیهای تردی نیز دارد ،به یک اندازه در اشکال
مدنی و غیرمدنی بروز نارضایتیهای اجت اعی مویتبانود بوروز یابود .بوه عبوارت دیگور،
اترادی که از جایگاه منزتتی باال و سوتاندههوای نامتناسوب بوا ایون جایگواه برخبردارنود،
احساس نارضایتیهای اجت اعی بیشتری داشته و نارضایتی خبد را هن به شوکل مودنی و
هن به شکل غیرمدنی و خشبنت بار بروز میدهند.
پيشنهاد
بر مبنای نتایج و برآوردههای صبرت گرتته از ریشههای نارضایتیهوای اجت واعی و در
راستای بنببد وضعیت آتی کشبر ،پیشننادهای زیر در دو بخ

کاربردی و پووهشی ارائوه

میگرددش
و اصالح حک رانی سیاسی در راستای برقراری امنیت ،عداتت ،تحقق نیازهای اجت واعی
و اتزای

ه اهنگیها و تعامالت میان قبهای بهمنظبر رتع مسائل شنروندان.

و برقراری عداتت اجت اعی و مساوات بوا تأکیود بور قوانبن گرایوی در تعوامالت اداری،
برابری در برابر قبانین و مقررات سازمانی ،دسترسوی شونروندان بوه حوداقل درآمود بورای
زندگی آبرومند ،رعایت مساواتگرایانه حقوحقبق قبمیتها ،مقابله با نفبذ اتراد ذینفوبذ،
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واگووذاری مشوواغل بوور اسوواس شایسووتگیهووای اکتسووابی ،تمربووه و تخصووص و مقابلووه بووا
خبیشاوندساالری در نظا های سازمانی و اجت اعی.
و از میان بردن حد بیهنماری و بیقوانبنی در نظوا اجت واعی بوهواسوطه قاعودهمنود
ساختن اهداا ایدهآل اجت اعی و مباجنه با مسیرهای غلط ،اموا آسوان نیول بوه ثوروت در
جامعه.
و ارتقای ترهنگ اجت اعی جنت مقابله با هیمانگرایوی بوهواسوطه برگوزاری دورههوای
آمبزشی و آشناسازی شنروندان با حقبق مدنی -شنروندی و روشهای دستیابی بدان از
طریق ترهنگسراهای شنری ،سراهای محله ،کالسهای آمبزشی در دانشگاهها ،مودارس و
سایر ارگانهای آمبزشی.
و اتزای

امید اجت اعی برای بنببد وضعیت و بازگشت به روال عوادی زنودگی تبسوط

مسلبتین.
و ت رکز بر مسائل اجت اعی روز جامعه و تالش به منظبر رتع سریع و دتع پیامدهای
ناخبشایند آن ها ه چبن مسلله اثرگذاری تحرین ها ی اقتصادی بر بازار کاالهای اساسی،
تباز منزل ،بازار ارز و طال و پیامده ای ثانبیه آن بر بطن زندگی شنروندی.
و روان سازی ح ایت های ماتی و مادی از اقشار آسیب دیده و پشوتیبانی هوای عواطفی و
اطالعاتی بیشتر از آنها.
و متناسبسازی حقبق و مزایای اجت اعی بر مبنای سطک تحصیالت ،نبع شغل و دیگور
شاخصهای منزتت و اعتبار اجت اعی شنروندان.
و ترمین کیفیت قبانین و مقررات داخلی در راستای پرهیوز از شخصوینگوری و اع وال
تص ی ات شخصی ،وجبد قبانین شفاا و خاتی از ابنا  ،تنزل قباعد تفسویرپذیر و گنگواه
متناقض پیرامبن دتع بیعداتتیهای اجت اعی.
و بنره گیری از دان
شدت نارضایتیها.

محلی و ارتقای آگاهی و تبجه به منابع محلی در کاه

سطبح و
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و ح ایت از معیشت ،بازتبانی اقتصادی و کارآترینی ؛ تبسعه ترصت های شغلی و تأمین
امکان درآمد پایدار برای جبانان.
و مستندسازی علل ،زمینه ها و شرایط ایماد نارضایتی های اجت اعی در راسوتای ارتقوای
سطبح مدیریتی ،ساماندهی وضعیتهای مشابه در آینده و ارتقای امنیت اجت اعی.
و بازنگری در ساختارها ،ترهنگ ها ،سیستن های نظارتی ،کنترتوی ،ارتبواطی و اطالعواتی
تندیدزا.
و بازنگری در سیاستهای کلی و خرد و نیز ترایندهای اجرایی که بسوترهای نارضوایتی
را تراهن ن بدهاند.
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فهرست منابع ومآخذ
الف .منابع فارسي


ابطحی ،سید حسین؛ یاوری باتقی ،امیرحسوین و اسو اعیلی ،اح درضوا ( ،)2328طراحوی مودل
پی نگری بحرانهای اجت اعی بهمنظبر پیشگیری از آنها تبسط ناجوا ،تصولنامه نظون و امنیوت



انتظامی ،دوره  ،4ش اره 4ش صص .2-33
اح دوند ،علیمح د؛ اشراق ،ح یدرضا و کری ی خبزانی ،علی ( ،)2322مودیریت بحورانهوای
اجت اعی (اعتصا ،،تظاهرات اعترا

آمیز و  )...با رویکرد پلید جامعهمحبر ،تبسوعه سوازمانی

پلید ،ش اره 48ش صص .223-210



امین صارمی ،نبذر (« ،)2323بررسی تحبالت کن های کارگری چند دهه اخیور ایوران» ،تنورانش
انتشارات دانشگاه اما صادق (ع).
اینگلنارت ،روناتد (« ،)2321تحبل ترهنگی در جامعه پیشرتته صنعتی» ،ترج ه مرین وتر ،تنرانش
انتشارات کبیر.



باقری ،معصبمه؛ حسینزاده ،علی حسین؛ حیدری ،س یرا و زاتیزاده ،مسوعبد (« ،)2324بررسوی
عبامل اجت اعی مفثر در رضایت از زندگی (مبرد مطاتعهش شنر اهباز)» ،تصلنامه برنامهریزی رتاه
و تبسعه اجت اعی ،ش اره 13ش صص .272-181




برینتبن ،کرین (« ،)2327کاتبدشکاتی چنار انقال ،»،ترج ه محسن ثالثی ،تنرانش نشر نب.
جانسبن ،چات رز (« ،)2313تحبل انقالبی» ،ترج وه ح یود اتیاسوی ،تنورانش مبسسوه انتشوارات
امیرکبیر.



حسینیزاده آرانی ،سید سعید (« ،)2322مدیریت نارضوایتیهوای اجت واعی (پیشوگیری) (موبرد
مطاتعهش شنروندان تنران) ،طرح پووهشی جایگزین خدمت» ،دانشگاه و پووهشوگاه عواتی دتواع
ملی و پووه های راهبردی ،تنران.



خانمح دی ،سنرا،؛ مع ارزاده ،غالمرضا و وتادار ،حسین (« ،)2302تبیین ابعواد و مفتفوههوای
بحران انتظامی» ،تصلنامه مدیریت انتظامی ،دوره  ،1ش اره 2ش صص .282-227




خلف خانی ،مندی (« ،)2307ننادهای مدنی بهعنبان سرمایه اجت اعی و عداتت اجت اعی» ،ممله
پووهشنامه عداتت اجت اعی مم ع تشخیص مصلحت نظا  ،ش اره 11ش صص .37-72
ربانی ،رسبل و بنشتی ،سوید صو د (« ،)2328بررسوی تمربوی رابطوه دیونداری و رضوایت از
زندگی» ،ممله علب اجت اعی دانشکده ادبیات و علب انسانی دانشگاه تردوسوی مشوند ،دوره ،0
ش اره 2ش صص .72-281

ووووووووووووووووووووووووو مقاته پووهشیش تحلیلی بر ریشههای اجت اعی شکلگیری و بروز نارضایتیهای اجت اعی در ایران 112 /




رجب زاده ،اح د و طاتبان ،مح درضا (« ،)2301تبیین جامعهشناختی بیثباتی سیاسی (مطاتعوهای
بین کشبری)» ،ممله دانشکده ادبیات و علب انسانی ،دوره  ،21ش اره 17-11ش صص .13-22
رتیعپبر ،ترامرز (« ،)2370آنبمی یا آشفتگی اجت اعی (پووهشی در زمینه پتانسیل آنبمی در شنر
تنران)» ،تنرانش سروش.



رتیعی بنابادی ،مندی و حاجیانی ،ابراهین (« ،)2322بررسی رضایت از زندگی و عبامل مفثر بور
آن (با استفاده از نتایج پی ای



ملی)» ،جامعهشناسی مسائل اجت واعی ایوران ،دوره  ،1شو اره 1ش

صص .13-70
رمضانی آرانی ،ممید و مح دیان ساروی ،محسون (« ،)2322شناسوایی و اوتبیوتبنودی عبامول
اقتصادی مفثر بر بروز نارضایتیهای اجت اعی (مبرد مطاتعه شنروندان تنران)» ،تصولنامه عل وی




مطاتعات بینرشتهای دان

راهبردی ،دوره  ،28ش اره 30ش صص .12-21

ریتزر ،جبرش (« ،)2324نظریه جامعهشناسی در دوران معاصر» ،تنرانش نشر عل ی.
درخشه ،جالل و هراتی ،مح دجباد (« ،)2321مطاتعه تطبیقی تأثیر نارضوایتی انقالبوی بور نظوا
سازی آینده انقال ،در ایران و مصر» ،دو تصلنامه عل ی-پووهشی دان

سیاسی ،دوره  ،2ش اره

2ش صص .1-20


دعاگبیان ،ممید؛ رح انی ،مح بد و گلدوست جبیباری ،ع ار (« ،)2322بررسی عبامل مفثر بور
تبدیل نارضایتیهای کارگان به کن های اجت اعی (کارگری) اسوتان مازنودران در نوه مواه سوال
 ،»2328تصلنامه دان




انتظامی مازندران ،دوره  ،3ش اره 0ش صص .282-222

دهخدا ،علیاکبر (« ،)2301تغتنامه دهخدا» ،تنرانش انتشارات دانشگاه تنران.
سردارنیا ،خلیلاهلل و کیانی ،تائزه (« ،)2321تحلیل بحران سبریه از منظور شوکااهوای اجت واعی» ،دو
تصلنامه عل ی -پووهشی جامعهشناسی سیاسی جنان اسال  ،دوره  ،4ش اره 2ش صص .222-210




شبتتز ،دوآن و شبتتز ،آتن (« ،)2324نظریههای شخصیت» ،ترج ه یحیی سید مح ودی ،تنورانش
انتشارات نشر ویرای .
شیانی ،ملیحه و مح دی ،مح دعلی (« ،)2301تحلیل جامعهشناختی احساس آنبمی اقتصادی در
میان جبانان» ،تصلنامه عل ی-پووهشی رتاه اجت اعی ،دوره  ،1ش اره 11ش صص .22-37



صادقیان ،خدیمه و عل ی ،مح وبد (« ،)2324بررسوی رابطوه رضوایت اجت واعی بوا مسولبتیت
اجت اعی دبیران دبیرستانهای عمبشیر» ،مطاتعات جامعوهشناسوی ،دوره  ،1شو اره 22ش صوص
.12-30



قنرمان ،آرش (« ،)2302بررسی مفنب رضایت از زندگی و سنم
و پسر» ،دو تصلنامه تخصصی پووه

آن در میان دانشمبیان دختر

جبانان ،ترهنگ و جامعه ،ش اره 4ش صص .02-281

 / 118تصلنامه عل ی امنیت ملی ،سال دوازدهن ،ش اره چنلوسب  ،بنار  2482ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو




کبزر ،تبئید و روزنبرگ ،برنارد (« ،)2323نظریههای بنیوادی جامعوهشناسوی» ،ترج وه ترهنوگ
ارشاد ،تنرانش نشر نی.
گر ،تدرابرت (« ،)2300چرا انسانها شبرش میکنند؟» ترج ه علی مرشدزاده ،تنرانش پووهشکده
مطاتعات راهبردی.



گلدستبن ،جک (« ،)2327بهسبی نسل چنارمی از نظریههای انقالبوی» ،ترج وه احسوان بودریکبهی،
تصلنامه مطاتعات راهبردی سیاستگذاری ع بمی ،دوره  ،0ش اره 17ش صص .232-207



مسعبدنیا ،حسین؛ هبشیارمن  ،مرین و قارداشوی ،سو یه (« ،)2324نارضوایتیهوای اقتصوادی و
جنب های معاصر خاورمیانه بر اساس نظریه محرومیت نسبی» ،دو تصلنامه جامعهشناسی سیاسی
جنان اسال  ،دوره  ،3ش اره 1ش صص .13-00



معیدتر ،سعید و ذهانی ،قربانعلی (« ،)2304بررسوی میوزان نارضوایتی شوغلی معل وان و عبامول
اجت اعی مفثر بر آن (مطاتعه مبردی معل ان شنر نیشاببر)» ،ممله جامعهشناسوی ایوران ،دوره ،1
ش اره 2ش صص .231-218



نیازی ،محسن؛ گنمی ،مح د و نامبرمقد  ،تنی ه (« ،)2321عبامل اجت اعی مفثر بر رضوایت از
زندگی مبرد مطاتعهش شنروندان شنر کاشان در سال  ،»2324تصلنامه برنامهریزی رتواه و تبسوعه



اجت اعی ،دوره  ،0ش اره 32ش صص .182-112
نبغانی ،محسن؛ تبالدیان ،اح ود و اح ودی ازغنودی ،حسون (« ،)2302بررسوی توأثیر سورمایه
اجت اعی بر رضایت از زندگی (مطاتعه مبردی دانشمبیان دانشگاه آزاد اسالمی واحود مشوند)»،



تصلنامه مطاتعات جامعهشناختی جبانان ،دوره اول ،ش اره 3ش صص .212-223
هزارجریبی ،جعفر و صفری شاتی ،رضا (« ،)2300بررسی رضایت از زندگی و جایگاه احساس امنیوت
در آن (مطاتعه در بین شنروندان تنرانی)» ،تصلنامه انتظا اجت اعی ،دوره  ،2ش اره 3ش صص .7-10
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