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 چکيده
 یج لگو  ،...و  زیو آماعتورا   یآشوب،، رتتوار ج عو    ،یاغتشاش، ناآرام رینظ یدر جامعه معاصر کاربرد اصطالحات

هوا  ع وب  دوتوت   ث،یو ح نیو دارند و از اها دهنده آنشکل یها و عبامل اجت اعو ریشه هایتینارضا تیاز اه  تیحکا
پوووه    نیو مسولله، هودا از ا   نیو ا تیو بوه اه   جههستند. با تب یو اجت اع یاسیثبات س یابیها و بازدرصدد رتع آن

( ی)موبرد مطاتعوهش شونروندان تنرانو     رانیو در ا یاجت واع  یهایتیو بروز نارضا یریگشکل یاجت اع یهاشهیر یلیتحل
اسوت. حمون ن بنوه     یشنروندان تنران رندهیدربرگ ،یببده و جامعه آمار یشی ایپ - یادپووه ، اسن نیاست. روش ا

 .دندیانتخا، گرد یاای چندمرحلهببده که به روش خبشه ینفر از شنروندان تنران 172شامل 
ن بوا  آ ییایو و پا یی بررسی شدهمحتبا -یصبر روش اعتبارآن به  اعتبارها، پرسشنامه است که داده یابزار گردآور

قورار   لیو وتحلهیو موبرد تمز  SPSSاتزار با استفاده از نر  زیها نشده است. داده دییکرونباخ تأ یآتفا بیاستفاده از ضر
 یول ت ایوا در سوطک ک وی     اصوالا  یاز شنروندان تنران یدرصد 2/08 تیپووه  نشان دادند که اکثر یهااتتهیگرتتند. 

به شورکت   لیما ادیدرصد در سطک ز 7/7صرتاا  اند.نداشته یت اجت اعبروز اعتراضا یمدنریمشارکت در اشکال غ یبرا
 یشنروندان تنرانو  نیطلبانه در بخشبنت التی، ت ا؛ بنابراینببدند یاجت اع یهایتیبروز نارضا زیآمدر اشکال خشبنت

ز بوروز دهنود.   یآمترا در اشکال مسات   یخب یهایتیتا نارضا اندلیشنروندان ما تیببده و اکثر فیضع اریدر حد بس
 ،یمنزتوت اجت واع   نوده، یتبقعوات تزا  ،یت نسوب یاحساس محروم یرهایآن ببدند که متغ یایگب هااتتهی ،یلیدر بعد تحل
و  یهوای اجت واع  بوا نارضوایتی   یارتباط مثبت و معنادار ،یهنماری اجت اعو بی یعداتتیاحساس ب ازها،یعد  ارضاء ن

 ها دارند.بروز آن

 ،ينسب تیاحساس محروم ازها،یعدم ارضاء ن ،ياجتماع يعدالتيب ،ياجتماع یهايتينارضا ها:  کليدواژه

                                        
 Hoseynizadeh69@ut.ac.ir )نبیسنده مسلبل(  شناسی، پووهشگر مرکز تحقیقات صدا و سی ا. دکتری جامعه2

 . استادیار دانشگاه عاتی دتاع ملی.1

 یران، دانشگاه آزاد اسالمی.شناسی مسائل اجت اعی ا. دکتری جامعه3

 . استادیار گروه مدیریت دانشگاه پیا  نبر، تنران، ایران.4
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 مقدمه

 گور ید زیو و ن یو رتواه اجت واع   علوب  سیاسوی  چوبن   ینینوب  یهوا رشته یدر حبزه مطاتعات 

آن،  یبوه بررسو   یمنود و عالقه وهیو یگاهیجا یدارا تیبحث از رضا ،یعلب  اجت اع یهاشاخه

 یو ت ودن  یت ا  تالش ترهنگ کهنحبی ببده، به یبشر یزندگ خیدر تار یطبالن یانهیشیواجد پ

 یارتقوا  یبورا  یو امکانات الز  و ضرور هایبسترها، تبان ند مادیا نتدر ج تبانیرا م تیبشر

معاصور بوا    یایبته در دنمق نیشنروندان دانست، هرچند تبجه به ا تیو رضا یزندگ فیکن و ک

گبنوه  چراکه این د،یبر رشد و تبسعه صرا آغاز گرد یمبتن یهااستیس یآشکار شدن ناکارآمد

تقور،   بسوا مبذول نداشته و چه یتبجن یاو از زندگ تیانسان و رضا یاصل یازهایبه ن هااستیس

   .(2328 ،یو بنشت ی)ربان اندداده  یرا در جامعه اتزا یتیو نارضا ینابرابر

شنروندان در هر نظوا    یاجت اع تیببده و رضا ینسب یامر ت،یمقبته رضا طبر کلی،به

در بوروز   یعبامل اجت واع  ریدارد، تأث یبستگ یترد طیبه شرا یادیاگرچه تا حد ز یاجت اع

 طیشورا  لیحلت قیهر ترد از طر ،دیگر عبارتی رسد. بهتر به نظر میپررنگ اریاتبل آن بس ای

عباطوف   ؛آن بپوردازد  یابیو و بوه ارز  اتتوه یرا در  یخب یاوضاع ترد تباندید مخب رامبنیپ

اسوت،   یذهن یاگرچه عنصر کند،یم یکه در آن زندگ یاخبد و جامعه طیمثبت ترد از شرا

 یهوا انگاشوت کوه مفتفوه    دهیرا ناد قتیحق نیا تبانیدارد و ن  ینیع یطیدر شرا شهیاما ر

 طیاست که نسوبت بوه شورا    یذهن یابیو ارز لیر ترد، تحله یمثبت و منف یابیارزدر  یاصل

 یاز زنودگ  ای یترد از اوضاع شخص یابیدارد. چنانچه ارز گرانیبا د قیخبد و جامعه در تطب

از  یاریدر ه ان بخ  محدود ن انده و بسو  یاحساس منف نیا انمامد،یب یمنف جیخبد به نتا

قورار   ریرا تحوت توأث   یاجت اع طیشراو  یترد تیبه وضع بتهای ترد نسرتتارها و گرای 

 . (231ش 2304 ،یو ذهان دتری)مع دین ایداده و متحبل م

آرامو ، احسواس سوعادت و بواتعکد، عود  احسواس        ت،یاساس چنانچه رضا نیبر ا

 رد،یو جامعه را در برگ یاز اعضا یادیو عده ز اتتهی یدر جامعه تسر یتیو نارضا یخبشبخت

را در ارتباط بوا آن   یاوضاع اجت اع دین بد، بلکه با لیتحب یدتر طیتبان به شرایرا ن  نیا

 .در نظر گرتت
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شوبرش، بلوبا،    ،یاغتشواش، نواآرام   رینظ یکاربرد اصطالحات بر این مبنا، در جامعه معاصر

 تیو حکا یج لگ ،...و  زیآمخشبنت انیطغ ،یج ع مانیه ز،یآماعترا  یآشب،، رتتار ج ع

 ایمواد  و هوا ها درصودد رتوع آن  دارند که ع ده دوتت یاجت اعدر بعد  هایتینارضا تیاز اه 

 .(2301  زاده و طاتبوان، ؛ رجوب 1881 و ه کواران،  2)گوات  هسوتند  یاسو یدر بدنه نظوا  س  یداریثبات و پا

مرد  از  تیکه عد  رضا شبدیاطالق م یتیبه وضع یاجت اع یتینارضا ای یع بم یتینارضا

، مسولله شوایع مبودل شوده     کیو به منتسب به آن  یاعبامل و ننادهی و نظا  دوتت تیحاک 

احسواس   ی اشاره دارد بهاجت اع یتینارضا .شبدشامل می را شنرونداناز  ایبخ  گسترده

 یبر مبنا که( 2324 ،یو عل و  انی)صادق گرانیو از رابطه با د ی خب یهر ترد از زندگ یناخرسند

 . شبدسازی میمفنب مختلف های انسان در عرصه یو اساس یاصل یازهاین نیعد  تأم

، بوه  بوبده ور شودن  آماده شعله رخاکستر،یز یمانند آتشبه یهای اجت اعنارضایتیع بماا 

 نیو اوتو  یاعتراض یهاتحقق جنب  منظبربهشرط الز   مثابهها بهاز آناست که  لیدت نیه 

 زیو را ن طیعبامول و شورا   ریظنوبر و گسوترش سوا    نهیعامل منن در وقبع هر انقال، که زم

دهند که علل و عبامل متعوددی  ها نشان می. بررسی(1،7232نتبنی)بر کنندیاد می کند،یتراهن م

و  یاجت واع  یهوا ینوابرابر های اجت واعی دخیول هسوتندش    گیری و بروز نارضایتیدر شکل

و  یعوداتت یو بو  یناکارآمود  ،(3،2313)جانسوبن جامعوه   یسواخت ارزشو   یناسازگار ،یاقتصاد

. بوه اعتقواد   باشوند یمو  یاجت واع  یهوا یتیع وده نارضوا   یهوا شوه یاز ر رومیتاحساس مح

ببورد،   نیجامعه از ب رو عداتت را د یکه کارآمد یطیمح طی(، هر نبع شرا2327) 4گلدستبن

 یاعتراضوات اجت واع    یو اتوزا  یمردمو  یهاتیح ا یمبجب قطع ارتباط نخبگان و ناببد

 انیکه بر اساس تفاوت م ینسب تیس محرومحاصل از احسا ناخرسندی ن،ی. ه چنگرددیم

 لیو از دال گور ید یکو ی گردد،یم فیآنان تعر یارزش یهاییها و تباناانسان یانتظارات ارزش

باشود، احت وال بوروز     تور دیشود  یتینارضوا  نیو انودازه ا  ببده و به هر یتینارضا یریگشکل

                                        
1.Ghate. 

2 .Brinton.  

3. Johnson. 

4 .Goldeston. 



 132/  رانیدر ا یاجت اع یهایتیو بروز نارضا یریگشکل یاجت اع یهاشهیبر ری لیتحلووووووووووووو مقاته پووهشیش وووووووووووو

 

 یهوا شهیعلل و ر گریاز د. (2300 ،2)گرخباهد ببد  شتریب زیآشببگرانه ن یخشبنت و رتتارها

اقشوار مختلوف و    یهوا به انباشت مطاتبات و خباسته تبانیم یاجت اع یهایتیوقبع نارضا

اتخواذ   ،یها و درنتیمه تقدان اعت واد ع وبم  آن اتتنی، پاسخ نرانیگبناگبن جامعه ا یهاهیال

تبسوعه مسوائل    ،(2321 ،یانیو و ک ای)سوردارن  نسبت بوه مسوائل روزموره    یاسیو س یتیامن کردیرو

در توراهن   ینظا  دوتتو  یو ناتبان یکردگان دانشگاهتحصیل تیج ع  یاتزا رینظ یساختار

 .(2321 ،ی)درخشه و هراترد اشاره ک ...ها  و آن یکردن امکانات و اشتغال برا

 نیو اهای اجت اعی، های متفاوت نارضایتیبنابراین، با تبجه به گستردگی، دامنه و ریشه 

 یهوا یتیو بوروز نارضوا   یریو گشوکل  یاجت واع  یهاشهیر لیتحل به است تا آن پووه  بر

هوایی  هوا و نواآرامی  بپردازد، نارضوایتی  (ی)مبرد مطاتعهش شنروندان تنران رانیدر ا یاجت اع

در راسوتای مقابلوه بوا    بزرگ استان خراسان  یمشند و شنرهاشنر از  که 2321 ماهیدنظیر 

. ایون  انموا  گرتوت   یاجت واع  یهوا در شبکه وقت تتدو یهااستیو اعترا  به سگرانی 

در  یکوار یب یبواال  زانیو می و مبتنی بر اعترا  بوه  اقتصاد ییهاخباست ها ع بماانارضایتی

توری بوه خوبد گرتوت.     تر و دامنه وسویع ابعاد اجت اعی آن گسترده جیتدربهجامعه ببده که 

مشاهده ن وبد  2320وقایع آبان ماه تبان در های ع بمی را مین بنه دیگری از این نارضایتی

آبوان   14در  نیبنوز   وت یق  یو اتوزا  رانیو در ا نیبنز یبندهیبه دنبال انما  ممدد سن که 

مت رکوز و   یشنر نیرنشیو تق یاعتراضات که ع دتاا در محالت کارگر نیآغاز شد. ا 2320

بد گرتته و با تحریوک  به خ تریزیآمخشبنت ابعاد جیتدرببد، به زیآمسات تدر ابتدا نسبتاا م

ی خبدروهوا  ،یدوتتو  یهوا سواخت ان  عناصر معاند خارجی، امواکن ع وبمی و خصبصوی،   

و  بیو هوا تبسوط معترضوان تخر   از مغوازه  یها و بعضو بانک د،یپل ی، خبدروهاشنروندان

بدین تحاظ، اه یت و ضرورت پوووه  در   وکار و آمدوشد مختل شد.کسب یعاد انیجر

هوای اجت واعی و نفوی مباجنوه     اثر عبار  جانبی نارضوایتی  این حبزه در راستای کاه 

ی اجت واع  یهوا یتیرونود نارضوا  . ع دتاا استغیرمنطقی با این پدیده اجت اعی قابل تبجیه 

 یتداو  آمبزش در مراکز عل  د،یاختالل در چرخه تبت مادیسبب ا یرمدنیغ ویوه در ابعادبه

                                        
1 .Gerr.  
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 یدوتتو  رانیو مود  یاسینخبگان س نیدر ب تیریو اع ال مد ریمنمر به تبقف تداب یو آشفتگ

و  یگوذار هیبوه امور منون سورما     یو خارج یداخل گذارانهیو عد  اعت اد سرما یردوتتیو غ

 هیمورد  بوه دوتوت، کواه  سورما      یعد  اعت واد ع وبم   تیکشبر و درننا یاقتصاد تبسعه

از  یاریخوبد مقدموه و منشوأ بوروز بسو      نیو که ا شبدیم ...و  یاسیو مشارکت س یاجت اع

آنکوه   یو تماوزات گبناگبن به حقوبق مورد  خباهود شود. بورا      هایو ناامن هایزیگرقانبن

آن  یرا بوه حوداقل خوبد رسوانده و از عوبار  جوانب      میزان نارضایتی و اعتراضات  نیبتبان

شوکل گرتتوه و اقشوار     هوا یتینارضوا  لیو قب نیا یلیکه چرا و به چه دال نیبدان دیبا ن،یبکاه

هرگبنوه   یریو گشکل ندیشناخت عبامل و ترا ؛ بنابراینزنندیتراضات ممختلف دست به اع

آنوان   یاقودامات بعود   یبورا  ییبواال  تیو ببده و از اه  یامر ضرور کی یاجت اع نارضایتی

 .برخبردار است

 

 تحقيق سؤاالت

 ؟استی اجت اعی در ایران )استان تنران( به چه اندازه هایتینارضاو میزان شیبع 

 ؟چیست )استان تنران( رانیدر ا یهای اجت اعنارضایتی یریگشکل یاصل یهاشهیرو 

شوامل   )استان تنران( رانیا ( دریرمدنیو غ ی)مدن یهای اجت اعنارضایتیو اشکال بروز 

 است؟تا چه اندازه  هاآنچه مباردی ببده و میزان ت ایل شنروندان به 

 

 های تحقيقفرضيه

هوای  نارضوایتی بوا   یو مثبتو  نیارتبواط مسوتق  ی ی و نابرابری اجت واع عداتتیبو احساس 

 ی دارد.اجت اع

ارتباط و عد  ارضاء نیازها )زیستی، امنیتی، نیاز به احترا  و خبدشکبتایی، نیاز به تعلق( 

 ی دارد.های اجت اعنارضایتیبا  یو مثبت نیمستق

 ی دارد.های اجت اعنارضایتیبا  یو مثبت نیارتباط مستقو احساس محرومیت نسبی 
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هوای  نارضوایتی بوا   یو مثبتو  نیارتبواط مسوتق  هنماری اجت اعی یا بی 2و احساس آنبمی

 ی دارد.اجت اع

 ی دارد.های اجت اعنارضایتیبا  یو مثبت نیارتباط مستقو تبقعات تزاینده شنروندی 

بووا  یو مثبتوو نیارتبوواط مسووتقی منزتتووی( هوواارزشبرخووبرداری از منزتووت اجت وواعی )

 دارد. یهای اجت اعنارضایتی

 

  مباني نظری

 الف. پیشینه تحقیق

بوه چنود گوروه     یاجت اع یهایتینارضا یصبرت گرتته در حبزه مبضبع یهاپووه 

 یکه در حبزه مبضوبع  گرددیرا شامل م یگروه نخست مطاتعات -2 هستندش یبندطبقه قابل

 -1. رنود قورار دا  یاجت اع تیرضا ای یاز زندگ تیبحث رضا زیو ن یاجت اع یهایتینارضا

 یاجت واع  یهوا یو نواآرام  یها، اغتشاشوات شونر  شبرش نهیهایی در زمگروه دو ، پووه 

گروه  -3 اند.قرار داده یمبردبررس زیآمرا در ابعاد خشبنت یتیاشکال بروز نارضا هستند که

 تیریمود  یهوا روش زیو ن یاسیو س یاقتصاد ،یاجت اع یهابحران ، مطاتعاتی پیرامبنسب 

 یتوبجن یدارند که موبرد بو   ییهایتیدر نارضا ریشه هابحران اندکه بر این تر  ببدهها آن

 گوروه چنوار ، حوبزه    -4 به خوبد گرتتوه اسوت.    یترعیوس یامدهایقرار گرتته و ابعاد و پ

 یهوا یتینارضوا  تور اتتوه یاشوکال سوازمان   انگریکه خبد ب را شامل شده یاجت اع یهاجنب 

اتوراد و   هوا، یتینارضوا  یریو گدر مراحول بواالتر از شوکل    دهنود یببده و نشان مو  یاجت اع

 یهوا تیمنظبر تعاتبه  یخب یو سامانده یابیانها اقدا  به سازمآن دهندهلیتشک یهاگروه

  گردند. ترکیبه اهداا جنب  نزد قیطر نیتا بد پردازندیتر مه اهنگ یگروه

و  یاز زندگ تیرضا یرسبر»با عنبان  یدر پووهش( 2300) یشات یو صفر یبیهزارجر 

 یدانیو م -یبه روش اسناد(« یشنروندان تنران نیدر آن )مطاتعه در ب تیاحساس امن گاهیجا

 41/8 ریمسو  بیبا ضور  تیاحساس امن ریکه متغ دهندیو با استفاده از تن پرسشنامه نشان م

                                        
1. Anomy. 
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اعت واد بوه    ت،یو احسواس محروم  یرهوا یمتغ نی. ه چنگذاردیم ریأثت یاز زندگ تیبر رضا

دارنود.   ریتأث یاجت اع تیرضا یبر رو زین یو اعت اد اجت اع ازهایارضاء ن ن،یمسلبت ییکارا

و عبامل مفثر بر آن با استفاده از  یاز زندگ تیرضا یبررس» ( طی2321) یانیو حاج یعیرت

 ییو روسوتا  یشونر  یمع وبت  یساته خانبارها 11تا  21اتراد  یابیبا ارز «یمل  ی ایپ جینتا

 یاز زنودگ  تیرضوا  نیانگیو کوه م  دادهنشوان   04اسوتان کشوبر در آبوان مواه      38ساکن در 

اسوت.   بوبده  ترنییاز حاتت متبسط پا یبه طرز معنادار یدر آن برهه زمان یرانیشنروندان ا

از  تیرضوا  ریو متغ نیوی تب یرا بورا  تیقابل نیشتریب یاجت اع ندهیبه آ دیامشاخص  نیه چن

تحوبالت   یبررسو » بوا  (2323) یصوارم  نیامه است. پووه  داشت یرهایمتغ نیدر ب یزندگ

در روابط کوار،   یتحبالت ساختار نشان داده که «رانیدر ا ریچند دهه اخ یکارگر یهاکن 

بوه سو ت    انوه یجبزهیاز حاتت سوت  یکارگر یهاکار و عرصه کار مبجب شده کن  یروین

پووهشوی بوا    ( نیوز طوی  2322رمضانی و مح ودیان )  معطبا شبند. انهیجبحاتت مسات ت

بوه روش   «یاجت واع  یتیموفثر بور بوروز نارضوا     یعبامل اقتصواد  یبندتیو اوتب ییشناسا»

نوامطلب،   یعبامل اقتصاد اند کهنفر از شنروندان تنرانی نشان داده 304پی ایشی و ارزیابی 

و رانوت   یکاه  ارزش پبل ملو  ،یشکاا طبقات  یتقر، اتزارکبد، تبر ،  ،یکاریب لیاز قب

 اثرگذار هستند.در شنر تنران  یاجت اع یتینارضا بر بروز

 

 های اجتماعيشناسي نارضايتيب. مفهوم

بوبده و ه وباره    یعل و  ییمعنوا  اتتنیو  یاسوت کوه در پو    انهیعام یاصطالح ،یتینارضا

در تغوت  سازد. این واژه میو شدت را به ذهن متبادر  یتشار، اضطرا،، سخت رینظ ی یمفاه

و در تغوت  ( 2301نامه دهخدا،)تغتنداشتن  تیخشنبد نببدن و رضا ،یناخرسند یبه معن یتارس

در  وهیو وبوه  ،یتیاحساس نارضوا  ایحاتت  یدر معن 2کشنستیسفَدید ترج ه واژه ،یسیانگل

)ترهنوگ  کننوده قورار دارنود    سوتن کنتورل  یس کینظارت  ایاست که تحت کنترل  یمبرد اتراد

 یاساسو  یازهوا ین نیتوأم  نیشوده بو  تالا ادراکاخ ینبع ی،اجت اع یتی. نارضا(1820 آکسفبرد،

                                        
1. Dissatisfaction.  
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تورد   یتیکه منمر به نارضوا  ست( اهالآهدی)تحقق آرزو و ا یدر زندگ یو شرتتیانسان و پ

 ایو  یاگرچوه برداشوت و تلقو    یاجت واع  یتیوجبد، نارضوا  این . باگرددیاز وضع مبجبد م

 یبرسواخته اجت واع   شوتر یب یاحساس ترد نیاست، اما ا یاتراد از زندگ ندیاحساس ناخبشا

 یک از امعهج گر،یدیعبارت. به(2327،نتبنی)بر یترد ای یعاطف ،یستیز ،یاست تا برساخته روان

 یسبی تحقق اهوداا و آرزوهوا  ترد را به تباندیاست که م یطیطرا به وجبد آورنده شرا

 بوه کون    تبانود یاست که ترد مو  ییتحقق تضا سازنهیزم گرید یسبق دهد و از سب یترد

 کیو  یخواطر او بورا   نانیو اط  تیآرام ، امن مادیکه باعث ا یمتقابل و ارتباط با ه نبعان

 مناسب است، بپردازد.  یزندگ

مشوکالت   و مبجوبد در جامعوه   یعوداتت یو بحوران را در بو   یتیشناسوان، نارضوا  جامعه

ذ، کوا  مانوات یو ه یوی گراپوب  ی، تیهبیو بحران را در ب یتیروانشناسان، نارضا ی،اجت اع

بور سوازمان و    شوان اثرات زانیو را بور اسواس م   یتینارضوا  ت،یریمحققان علن مود  و هاانسان

 فیو در تعر 2نی. دورک(04ش 2302و ه کاران، یمح د)خان کنندیم ریتفس ،آن تیریمد یسازوکارها

از عود    یو ناکوام  حدوحصور یو بو  دیو جد یو ظنبر آرزوها یآنبم از یاجت اع یتینارضا

تورد توا    ادیو از تاصوله ز  نوه یزم نیدر ا 1، مرتبن(20ش 2370پبر، عی)رتکرده  صحبت ازهایارضاء ن

( 2374) 3زبورگ یآورده و کر انیو حاصل از آن سخن به م تیگروه مرجع و احساس محروم

انتظوارات   زیو متفواوت و ن  یاجت اع یهابا منزتت هاتیمطلق، مبقع تیوجبد محروم بر زین

تقوط   کوه ی هنگوام  هوا یتینارضوا  ،یکل طبر. به(22ش2302ان،قنرمو به نقل از ) تأکید داشته استباال 

 یشوده و زموان   خبانوده  یمرتبط شوبد، جزئو   یبا مسائل خاص ای ردیاز جامعه را تراگ یجزئ

جامعه، بوه   کی یها و ننادهاببد که مم بع ساخت خباهدی ع بم یاجت اع یهایتینارضا

مبجوب   ،یقو و متر دیو جامعوه جد  یشرویجنت عد  انطباق با انتظارات مبجبد در جنت پ

 یاجت واع  یهوا یدر جامعه گشته و وقبع دگرگوبن  ریو تراگ یع بم یو ناخرسند ینابسامان

 یع وبم  یهوا یتی. مع وبالا نارضوا  (7ش 2328و ه کواران،  ی)ابطحو سوازد   ینیب یرا قابل پ یاریبس

                                        
1. Dourkheim.  

2. Merton.  

3. Krisberg. 
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را  یت واع اج اتیع لکرد بننمار و مع بل ح ،یکه اختالالت گردندیحادث م یگسترده زمان

 نیو توأم  یابیو ع بماا نشان از آن دارند که جامعه در سازمان هایتینارضا نی. اندازدبه خطر ا

حل مسائل مورتبط بوا    یخبد را برا یو حفظ نظن دچار ضعف ببده و استعداد و تبان درون

کوه   یاجت واع  یهوا یتی. نارضوا (224ش 2322)اح دوند و ه کاران،تطبر جامعه از دست داده است 

از  تیو حکا شوبند، یم یتلق یخرد اجت اع یهاو بحران یاجت اع یهایاز ناامن یگرید انیب

 ،یاجت واع  یتینارضوا  ،؛ بنوابراین شنروندان دارند یو مدن یاز حقبق اجت اع یبخش عییتض

 شورایط از شونروندان از   یگروهو  یشده و برداشت ناخرسوندانه کلو  ادراک ،یذهن تیوضع

 طیهوا، هنمارهوا و شورا   تورد نسوبت بوه ارزش    ،آندر  اسوت کوه   یو اجت اع یترد زیست

را نواتبان از تحقوق    دکورده، خوب   یحاکن بر وجبه مختلف جامعه ابراز ناخرسوند  یاجت اع

 ینو یع یهوا تیاهداا و آرزوها با واقع انیو مالحظه شکاا م دهید یترد یو آرزوها الیام

خوا    یطیکوه در شورا   اندگردیم یج ع یهاجامعه، آنان را مستعد انما  رتتارها و کن 

 یحکبمت عو با مناب دهیگرد یاجت اع یهامبجب نقض آشکار هنمارها و ارزش ،هاآنبروز 

 در تضاد است.  

هوا وجوبد دارد؛ بوه بیوانی،     های اجت اعی و بحوران هایی میان نارضایتیه چنین، تفاوت

و میوان ایون دو    های اجت اعی ببدهگیری و بروز بحرانهای اجت اعی مقدمه شکلنارضایتی

هوای توردی(، مشوکالت    هوا، مسوائل )نارضوایتی   گیوری دغدغوه  مقبته پیبسوتاری از شوکل  

ها و تمایع وجبد دارد. در عوین  ها، بحرانیاتته(، معضلهای اجت اعی و ع بمیت)نارضایتی

تبانود مسوائل و   های پدیده موی کننده شرایطی هستند که در آن ریشهها تبصیفحال، بحران

ی مانند ساختارها و ع لیات مدیریتی نامناسب یا شکست در تطوابق بوا یوک تغییور     مشکالت

های یک جامعوه هسوتند کوه در ایون     گسیختگی شدید در تعاتیتها نبعی ازهنباشد. بحران

ها و محیط، در سطک وسیع دچوار آسویب و صودمات شودید     ها اقال  و داراییترایند، انسان

هوای  قادر است از منابع مبجبد خبد ک ک بگیرد. بحران که جامعه تقططبری شبند؛ بهمی

شبند، برآمودهایی هسوتند از   های کالن اجت اعی تلقی میاجت اعی که بیان دیگری از ناامنی

هوا،  توبجنی بوه آن  تضییع قس تی از حقبق اجت اعی مدنی بخشی از اتوراد جامعوه کوه بوی    
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هوا و روابوط اجت واعی را سوبب     شهوا، ارز تر در هنمارها، بیون  بسترهای اختالالت کالن

 گردیده است.

 

 های نارضايتي اجتماعيج. ريشه
 ياجتماع يعدالتيادراک بـ 

 گواه یپا ،یاسو یقودرت س  نوه یژرا در زم یهوا یکاه  نابرابر یبه معن یعداتت اجت اع

بوه بازگشوت    نود یترا نیو کوه ا  یاگبنوه است، بوه  یاز مناتع اقتصاد یو برخبردار یاجت اع

هوا در  پواداش  ایو قابول دتواع سوبدها     یاخالق عیتبز زا ی. عداتت اجت اعانمامدیب هایبرابر

 شوبد، یم یابیها ارزو مانند آن یمناتع رتاه ،یجامعه که برحسب مزد، سبد، مراقبت بنداشت

 یهوا یتینارضوا  یسه منشأ اساسو ( 2273) زبرگی. کر(41-40ش2307،یخوان )خلف کندیم یبانیپشت

هوای متفواوتی کوه اتوراد در زنودگی      طلق، ناسازگاری میان مبقعیترا محرومت م یاعاجت 

ها و تصبرات تردی از آنچه بایود از آن  اند و تغییرات میان داشتهاجت اعی خبد با آن مباجه

و  ینبغوان )بوه نقول از   شبد برخبردار ببد، دانسته که در نابرابر و ارزیابی ناشی از آن خالصه می

 یعنو ی« منفرد عیتبز»قاعده به یعداتت اجت اع نییدر تب زیمبادته ن کردیرو .(270ش 2302ه کاران،

انسوان در ت وا     ،2. از نظور هوبمنز  اسوت معطبا « تخلف آن امدیپ»و آزمبن « اصل انصاا»

سبد و دتع ضرر اسوت. هرگواه پواداش و     نیشتریخبد به دنبال به دست آوردن ب یهاکن 

احسواس   شوبد، موبرد انتظوارش روبورو ن    هیو تنب با ای کسب کند ،که به دنبال آن ببده یسبد

کوه آن شوخص رتتوار     رودیمو  یشوتر یصوبرت احت وال ب   نیو خباهد کورد. در ا  یخرسند

 ،1توزر ی)ر شوبد یارزشو ندتر مو    یبورا  زیو رتتوارش ن  جیاز خبد نشان دهد و نتوا  یزیآمدییتأ

ه را درهون  مرتبط با عداتت در جامع یاگر دوتت هنمارها ،(2227) 3یتببه باور . (ش4322324

شودن نوبع   مبضوبع باعوث تراموبش    نیو را ناببد کرده و ا  یبشکند، اطاعات مرد  از خب

بحران و  ،یتیعداتت و نارضا ب،یترت نه ای. ب(321ش 2327)گلدستبن، شبدیها مآن یدارحکبمت

                                        
1. Homans. 

2. Ritzer. 

3. Levi.  
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ناعادالنه ثروت، رشود و   عیمرد  از تبز یتیدارند و نارضا گریکدیبا  یانقال، رابطه تنگاتنگ

 است.   دهانقال، بب نارضایتی و وقبع لیاز دال نیشیپ یهانیدر رژ یاقتصاد یهایعداتتیب
 

 ـ عدم ارضاء نيازها

در  نکهیمبجبد زنده به جنت ا کیبه  هک یحرمان ایعبارت است از احساس تقدان  ازین

را  تیرضوا  از،یو ن هیو . نظرددهیدست م ند،یبیم زیتحقق اهدات  خبد را تاقد آن چ انیجر

 یانسوان  یازهوا ین، 2. آبراها  مازتبکندیم فیتعر یترد یازهاین یو ارضا ییاز کامروا یتابع

، نیاز به امنیت، تعلق، احتورا  و  کیبتبژیزیت یازهایدر پنج طبقه ن یمراتبصبرت سلسلهرا به

 بوه  ازهوا ین ،مازتب هینظر بر اساس .(330و  337ش 1،2324)شبتتز و شوبتتز  تحقق خبد جای داده است

 تبانندیم یسطبح باالتر زمان یازهاین، شده مرتب دهیچیساده به پ یازهایاز ن تیاه  بیترت

اتراد تننا بور  و برآورده شده باشند  ترنییپا طبحس یازهایترد شبند که ن ختنیمبجب برانگ

 یبوا ارضوا   تی، احساس رضوا هینظراین . در شبندیم ختهیبرآورده نشده برانگ یازهاین هیپا

کوه بوه دنبوال     شوبد یدر انسان سوبب مو   ازهایدارد، چراکه احساس ن کیارتباط ارگان ازهاین

 یاز زنودگ  یشوتر یب تیاحسواس رضوا   ،ازیو باشد و با برطرا شدن هر ن ازهاین نیا یارضا

باعوث بوروز    لیو بوه هور دت   ازی، عد  ارضاء ندر مقابل. (207ش 2324و ه کاران،باقری )داشته باشد 

در جامعه  ع بماا( 2221. به اعتقاد مازتب )گرددیم یروان یرهاو تشا یتینارضا ،یپرخاشگر

 تی. درصد رضاماندیم یارضانشده باق گرید یااتراد ارضا و پاره یاساس یازهایاز ن یاپاره

رابطوه   دامور بوا انتظوارات اتورا     نکه ای کندیم دایپ  یاتزا جیتدربه ازهایاتراد در برآوردن ن

از  یاریبووروز بسوو ،بوور ایوون مبنووا. (21ش2300 ،یشووات یو صووفر یبوویارجرهزبووه نقوول از )دارد  نیمسووتق

احسواس   ایو  ازیو به عد  ارضاء ن یو اعتراض یحرکات انقالب یو حت یاجت اع یهایتینارضا

 کیو از  تیمحروم لیبه دت یمرتبط است. ناکام یو ناکام گرانیبا د اسیدر ق ازیعد  ارضاء ن

تعوار  منمور    -یناکوام  هیترض  یداینبع آن، به پنظر از ماست و صرا یروان ازیچند ن ای

باشود، احت وال    ترعیمم بعه از اتراد وس ایدر ترد  یهرقدر منبع ناکام که یطبربه شبد،یم

                                        
1. Maslow. 

2. Schultz. 
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و  هیو اوت یازهوا ین ازهوا، ین میوان از  وجوبد،  نیو ا . بوا بوه تعوار  بیانمامود   دارد که  یشتریب

( در کتوا،  2321) 2نگلنوارت یکوه ا  ییتا جا ببدهبرخبردار  یباالتر تیاز اه  کیبتبژیزیت

 یمواد  یازهوا یکوه ارضواء ن   داردیمو  انیو ب «شورتته یپ یدر جبامع صونعت  یتحبالت ترهنگ»

عود  ارضواء    ،؛ بنوابراین تقد  دارد یو اجت اع یشناختییبایو ز یذهن یازهایارضانشده بر ن

مورتبط بوا    هاازیو چه ن یماد یازهایدر ابعاد مختلف و در سطبح گبناگبن آن )چه ن ازهاین

و در سوطبح بواالتر بوروز اعتراضوات      یترد یهایتی( منمر به نارضایابیشتنیباحترا  و خ

 .گرددیدر صنبا و مشاغل گبناگبن م یو ج ع یگروه
 

 ـ احساس محروميت نسبي

 یو کوارکرد  یسواختار  یهاکه تبسط انباع عد  تعادل یتیو نارضا یاشکال ناکام یبرخ

. دهنود یکننده بروز مو ثباتیب یج ع یهاصبرت کن خبد را به د،شبنیماد میا در جامعه

 قیو و از طر شوبد یم یکننده تلقثباتیو ب نیشتابان، اختالل آتر رییویوه تغبه یاجت اع رییتغ

 یو سورخبردگ  یناکوام  ایو  ینسوب  تیو که محروم ینیمع یاجت اع یشناسروان یسازوکارها

 قوت ی. در حقگوردد یکننده مو ثباتیو حبادث ب یاعتراض یهاشبد، مبجب جنب یم دهینام

 تیو محروم ایو  یمحصبل ناکوام  یتیو نارضا یتینارضا مهینت زیآمخشبنت یاسیس یرتتارها

و آنچوه   خباهنود یهوا مو  آنچه آن انیوجبد شکاا و اختالا م یآنان است که به معن ینسب

 ینسوب  تیو محروم یهوا هیو در نظر ؛ بنوابراین اسوت به دسوت آورنود،    تبانندیم کنندیتکر م

بنتر نزد مرد  شوبد،   یزندگ یکه مبجب ظنبر و نضج انتظارات برا یاجت اع رییهرگبنه تغ

 یاسو یس یثبوات یبه ب تباندیانتظارات تراهن گردد، م نیا نیتأم یالز  برا لیوسا نکهیبدون ا

ت واع  اج یکل طیو رشد شتابان در شرا یکه دگرگبن ردیپذیم این نظریه. (2300)گر، انمامدیب

انتظارات و دسوتاوردها را   انیداشته و شکاا م ریتأث یاسیو س ی اع، اجتیاقتصاد طیبر شرا

 شوبد یم یمنمر به پرخاشگر یبه وجبد آورده و ناکام یکه ناکام یشکات آورد،یبه وجبد م

. ابود ییبروز م یو شبرش یاعتراض یج ع یهاها در سطک کالن به شکل کن آن عیو تم 

                                        
1 . Inglehart. 
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است که شخص باور و  یزیاز چ تیناظر بر محروم ،ینسب تیمحروم ساساحبدین تحاظ، 

است که  یو ناخشنبد یاعتقاد دارد که استحقاق آن را دارد و ع دتاا معطبا به اتراد ناراض

یابند که از آنچه استحقاق  را دارنود، ک تور   درمی گرانیخبد با د تیوضع سهیبه هنگا  مقا

کتوا،   رد ینسوب  تیو ( به هنگا  بحث از محروم2300برت گر ). تد را(2322زاده،)حسینی دارند

و  یتیبوروز هرگبنوه نارضوا   کوه   داردیمو  انیو ب «کننود یها شبرش مو چرا انسان»خبد به نا  

 «یارزشو  ظوارات انت» نیاسوت کوه بو    یاز نسبت یخشبنت و اعترا  در جامعه تابع ،یناآرام

 نیبو  ،یا. اگور در جامعوه  دیو آید مو ها( به وجوب )داشته «یارزش یهاییتبانا»ها( و )خباسته

کنود، آن جامعوه    تیرضا دیبرقرار باشد و در اتراد، تبت یها نسبت معقبتها و داشتهخباسته

از حاتت تعوادل خوارش شوبد،    « خباسته -داشته»ثبات خباهد ببد و اگر نسبت  تیدر وضع

جامعوه در   موه یتو درن کننود یم یتیاحساس نارضا شانیهانشدن خباسته نیتأم لیبه دت اداتر

 .ردیگیقرار م یمعر  ناآرام
 

 های منزلتي اجتماعيـ ارزش

پاداش مبرد انتظوار موبرد تبجوه     زانیاندازه مبه دیدادها را باندروبر مبنای این رویکرد، 

 یتو یثیح یهوا یبنود درجه ای شانیمنزتت یهاهن داده و هن پاداش، برحسب ارزش شقرار داد

بواور  به ها. آن یو مصرت یتا بر اساس ارزش اقتصاد رندیگیم مبرد تبجه قرار شتریخبد، ب

خا  با  یو درآمدها یاجت اع یهایوگیو نیارتباط ب قیرا از طر یقاتب نیاتراد مفاه ،2برگر

هبمنز، معتقد است که مرد  انتظوار دارنود    ه چبن. برگر دهندیگسترش م ینیع یهاهدا

 یتناسوب و ه خوبان   ،او یاتتیو در یهوا پاداشترد و  کی یمنزتت یهاارزش یوگیو نیکه ب

 تیو است تا با تبجه بوه مبقع  لی. ترد ما(221ش 2221و ه کواران،  1کبکبه نقل از )وجبد داشته باشد 

 ...توالش و پشوتکار و امکانوات و     زانیو م ،یشغل تیوضع الت،یخبد که شامل سطک تحص

ش در صوبرت  ته باشود مناسب در جامعه، محل کوار و خوانباده داشو    گاهیاست، منزتت و جا

 نیو ر ایو خباهود داشوت و در غ   یاز زنودگ  تی، احسواس رضوا  برخبرداری از این شورایط 

                                        
1.Berger.  

2. Cook. 
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؛ (21ش 2300،یشوات  یو صوفر  یبی)هزارجر دیتر خباهد گردتزون یدر و یتیاحساس نارضا ،صبرت

 ایو  ییه سوب  زیو و ن یرسو  غیرو  یرس  یجامعه و ع لکرد ننادها طیبسته به شرابنابراین 

تورد،   تیو ثیبا منزتت و ح ...و  یاقتصاد ،یاجت اع ،یترد یهایوگیائل و وعد  تطابق خص

 .گرددینزد اقشار گبناگبن تراهن م یتینارضا ای تیرضا یریگامکان شکل
 

 هنجاری اجتماعيـ بي

پاشویدگی  بوارز آن ازهون   صوه یاسوت کوه خص   یتیوضوع اجت واعی   یآنبم هنماری یابی

 یمورد  تقوط هنگوام    ن،یاست. به نظر دورکو  یاجت اعحاکن بر روابط و تعامالت  یارهایمع

ها تناسب داشوته  به آن لین لیبا امکانات و وسا شانیهاسعادت ند شبند که خباسته تبانندیم

 تیو وضوع  سوتند ین یتناسوب و  یه واهنگ  نیقائول بوه چنو    یارزشو  ریاز تفاس یاریباشد. بس

 یابیدسوت  یهوا و راه لیو وسا ها و اهدااخباسته انیهن برخاسته از عد  تناسب م کیآنبم

 یاجامعوه  ک،یآنبم ای هنماریاساس، جامعه ب نی. بر ا(21ش 2301،یو مح ود  یانی)شها است به آن

 یاجت واع  طیانگاشته شده است. در شورا  دهیناد ایاست که در آن قباعد رتتار شکسته شده 

. بوا  شوبد ید مو و محودو  نیهنمارهوا تنظو   قیو هوا از طر انسوان  یآرزوها دار،یمستحکن و پا

 یزوهوا آر تیوضوع  ایو  یرتوتن کنتورل آرزوهوا، آنوبم     نیپاشویدگی هنمارهوا و از بو   ازهن

ارضواء و   تبانندیطبعاا ن  حدیب یآرزوها نیکه ا آنما از ؛ بنابرایندیآیم دیپد حدوحصریب

بوه  . (2370پوبر، عیو )رت شوبد یم مادیا یدائ  یاجت اع یتینارضا تیوضع مهیاشباع شبند، درنت

 نیوی موا را تع  یازهاین یضرور ریرپذییاست که محدوده تغ یبشر عتیطب نیا اور دورکین،ب

 یروهوا یدارنود، نامحودود هسوتند. اگور ن     یکوه بوه تورد بسوتگ     ییتا جا ازهاین یعنی کندیم

و نامحودود   یریناپوذ یریسو  خوبد یخوبد احساس موا بوه   یینباشند، تبانا یرونیدهنده بنظن

اموا   نوده یمسائل و مشکالت برخاسوته از انتظوارات تزا  ؛ بنابراین، (2323 ،2)کبزر و روزنبرگاست

 دهود یمسلله را نشان مو  نیببده و ا عهجام کیآنبم طیبازتا، شرا برآورده نشده شنروندان

 ،یاجت واع  لیو وسا یع ل یهااز ترصت یاهداا ترهنگ یتاصله ساخت لیکه چنانچه به دت

                                        
1. Koser & Rosenberg. 
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 قیو هوا از طر تحقوق خباسوته   ییه گا  با تبانا هاتیبه مبتق یابیدست یاتراد برا یرتتارها

 یهوا یتینارضوا  طو مبجب بس یو ناکام یآنبم یریگامبر سبب شکل نینرود، ا  یقانبن پ

 .گرددیم زیخشبنت انگ یو رتتارها یاعتراضات شنروند ،یاجت اع
 

 ـ توقعات فزاینده

کوه منمور بوه     و اعتراضات مورد  ترانسوه   یاجت اع یهایتینارضا یعلت اصل 2لیتبکب

قبول از   یهوا در سوال  نوده یرتواه تزا ی و تبقعات شونروند   یانقال، ترانسه شد را در اتزا

 یزموان  شوه یکوه ه   سوت یدرسوت ن  نیو ا ل،ی. به باور تبکبدانستیکشبر م نیانقال، در ا

انقوال،   ی. بلکه برعکد مع بالا وقتو رودیکه اوضاع رو به وخامت م اتتدیانقال، اتفاق م

اند، ناگنان ساخته برجا یبدون اعترا  با حکبمت دیمد یهاکه مدت یکه مردم دیآیم  یپ

آن شوبرش   بور ضود   موه یخبد کن کورده اسوت و درنت   یکه حکبمت از تشارها ابندییدرم

رخ  یها در جوبامع که انقال، بیان کرده «ی چنار انقال،کاتبدشکات»نیز در  نتبنی. برکنندیم

 دیو پد یداشته باشند، بلکوه انقوال، در جوبامع    ییقنقرا ریس یکه از تحاظ اقتصاد دهدین 

در برداشت دیگوری از ایون   . (2327نتبن،ی)بردارند  شرتتیرو به پ یکه از تحاظ اقتصاد دیآیم

از رتاه که در آن جامعه از ثبات برخبردار ببده و تبقعات شنروندان  یاپد از دوره نظریه،

 یکارکردها یفایو تعلل در ا یکارو انتظار کن هاتتی  یاتزا یاقتصاد -ینسبت به نظا  دوتت

 ،یاجت واع  یو ننادهوا  ردیو گ قورار  ینوامطلبب  تیحکبمت را ندارند، اگر جامعوه در وضوع  

شونروندان قاصور    سواخته  یاز بورآورده سواختن تبقعوات پو     یو ترهنگ یاقتصاد ،یاسیس

 یازهوا یگوردد و ن  دیتوبر  شود   ایو از رکوبد   یاجامعه وارد مرحله گر،ید یعبارت گردند، به

 یو اعتراضوات اجت واع   هوا یتیو بسوط نارضوا   یریگشنروندان برآورده نشبد، امکان شکل

 .ابدییم  یتزاا

 

 

                                        
1. Tocqueville. 



 143/  رانیدر ا یاجت اع یهایتیو بروز نارضا یریگشکل یاجت اع یهاشهیبر ری لیتحلووووووووووووو مقاته پووهشیش وووووووووووو

 

 مدل مفهومي تحقيق

هوا  بودان  نیشیپ یهاکه در بخ  ینظر یکردهایرو یپووه  بر مبنا نیا یمدل مفنبم

وسوقن آن موبرد   صحت ق،یقتح یهاهیو با استفاده از آزمبن ترض دهیگرد نیاشاره شد، ترس

 . ردیگیقرار م یبررس

 
 ياجتماع یهايتينارضا ياجتماع یهاشهير نییمنظور تببه اتیمدل احصاشده از ادب: 1شکل 

 

 شناسي تحقيق  روش

و هودا   یه بسوتگ  -یفیتبصو  ک وی بوا ماهیوت    یشناسو پووه  در قاتوب روش  نیا

از  ت پذیرتتوه اسوت. اسوتفاده   صوبر  یشو ی ایپ -یدانیمش اسنادی و رو کاربردی بر اساس

 هیو قابول تبج  طیاز شورا  یاپووه  با تبجه به مم بعه نیا یدر بخ  ک  یشی ایروش پ

 انیو مبجوبد و ارتبواط م   طیشورا  تیو ماه یبررسو  یمطاتعوه در پو   نیو نخست آنکه ا ؛است

بر زمان حال که  یمبتن یدر مطاتعات مقطع ،یاست. به عبارت یو رتتار ینگرش یهاشاخص

در  یجوار  عیتا مسائل و وقوا  دهدیقرار م یابیجامعه را مبرد ارز یتعل طیآن شرامحقق در 

 نیتور از منون  یکو ی نکوه یدارد. دو  ا یادیو کواربرد ز  یشی ایپرتب آن روشن گردند، روش پ

نقاط ه سوان   ریو سا یبه کل شنروندان جامعه آمار جینتا یریپذنیمطاتعه، تع  نیاهداا ا

 هیو تعب یکه هودا اصول   گرددیحاصل م یشی ایپرتب روش پ منن، در نیدر کشبر است و ا
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 یجامعوه آموار  . اسوت « تور تور بوه جامعوه بوزرگ    جامعه کبچوک  جینتا نیتع »شده در آن، 

، 2321هستند که بر مبنای سرش اری سوال  سال شنر تنران  20 یشنروندان باال دربرگیرنده

طک شونر تنوران سواکن    ببده که در قاتب پونج ناحیوه ج عیتوی در سو     نفر 0737128معادل 

 هستند. 

بوا مودنظر قورار دادن حوداکثر     یری س پل پواور و  گن بنهاتزار حمن ن بنه بر اساس نر 

و  08/8، تبان بواالتر از  82/8 یوابسته پووه  و درصد خطا ریمستقل اثرگذار بر متغ ریمتغ

گیوری  شوده و بوه روش ن بنوه   نفر بورآورد   172تعداد  ن،ییتع بیضر یبرا 28/8حمن اثر 

شنر تنوران و در منواطق    گانهپنجشده در نباحی یهتنی هاپرسشنامهی، اچندمرحلهای خبشه

آباد، ج نبری، رساتت و تنرانسور( بوه روش مصواحبه حضوبری     یخانشده )قیطریه، یینتع

ه که نفر از شنروندان تنرانی ببد 172تبزیع گردید. حمن ن بنه پووه  حاضر دربرگیرنده 

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

محقوق   -ی اسوتاندارد هوا پرسشنامهها در این پووه  شامل روش اسنادی و گردآوری داده

عوداتتی  یبو منظوبر سونم  احسواس    ی اسوت؛ بوه  ادرجهپنجساخته در قاتب طیف تیکرت 

هنمواری  هوای منزتتوی، بوی   ومیت نسوبی، ارزش ، عد  ارضاء نیازها، احساس محراجت اعی

هوای اجت واعی   های اجت اعی و اشکال بروز نارضایتیاجت اعی، تبقعات تزاینده، نارضایتی

منظوبر تبصویف   گبیه بنره گرتته شده اسوت. بوه   21و  10، 4، 0، 4، 7، 21، 7به ترتیب از 

انحوراا معیوار، تراوانوی و     ی گرای  به مرکز و پراکندگی نظیر میوانگین، هاآمارهها از داده

هووا از ضووریب ه بسووتگی پیرسووبن، رگرسوویبن و سووایر درصوود و در راسووتای تحلیوول داده

 یبورا  حال،استفاده شده است. در عین  11ورژن  SPSSاتزار ی مقتضی در قاتب نر هاآماره

سوازی بوا   و متناسوب  هوا هیو گب)تصوحیک شوکلی    یاعتبوار از دو روش اعتبوار صوبر    دییتأ

گیری از نظر اساتید و متخصصان در تدوین )بنره ییو اعتبار محتبا پاسخگبیان(مشخصات 

هوا  و در جنت تعیین پایایی متغیرهوا، ضوریب ه بسوتگی درونوی گبیوه      ها(محتبایی گبیه

 شده که نتایج آن در جدول زیر ارائه شده است. برده کار به)آتفای کرونباخ( 
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 تغیرهای تحقیق: ضرايب پايايي آلفای کرونباخ م1جدول 

 پایایي متغير پایایي متغير

 08/8 عد  ارضاء نیاز 71/8 عداتتی اجت اعیبی

 74/8 محرومیت نسبی 12/8 های منزتتیارزش

 23/8 های اجت اعینارضایتی 72/8 آنبمی اجت اعی

 01/8 اشکال بروز نارضایتی 78/8 تبقعات تزاینده

 

 هاوتحليل یافتهتجزیه
 )درصد( معیتي پاسخگويان: سیمای ج0جدول 

 توزیع جمعيتي متغير

 زن 4/42درصد مرد،  1/18 جند

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

 مطلقه 1/1ممرد،  0/37درصد متأهل،  1/11 تأهل

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

 ارشد و باالتر 0/32کارشناسی،  3/12دیپلن، دیپلن و تبق 2/22درصد ک تر از دیپلن،  0/2 تحصیالت

 بازنشسته 0/4محصل،  4/7دار، خانه 2/0بیکار،  7/7درصد شاغل،  71 اشتغال

 نبع شغل
کارمنود   81/11بازرگوان و تبتیدکننوده،    81/1کاسب و صنعتگر،  3/21درصد کارگر،  0/21

 سایر 4/27کشاورز،  12/8کارمند عاتی،  13/2کارمند متبسط،  1/13ساده، 

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

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

 

 های توصیفييافته

کوه   گبیوای آن اسوت  تنوران   یدر جامعه شنر یاجت اع یهایتینارضا ارزیابی وضعیت

در ابعواد  ویووه  بوه حال حاضر جامعوه   تیاز وضع یدرصد شنروندان تنرانی تینارضا زانیم

هوا نیوز   های اجت اعی نارضوایتی ارزیابی ریشهببده است.  ادیز یو ترهنگ یاسیس ،یاقتصاد
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و  یعوداتت یاحسواس بو   های مختلوف در حبزه یدرصد از شنروندان تنران 71نشان داد که 

درصد در حود   2/13ها در سطک باال و درصد از آن 4/10 یازهاین بده، ن یاجت اع ینابرابر

 ییدر سطک بواال  را ینسب تیها احساس محرومآن یدرصد 1/17، دهیمتبسط برآورده نگرد

 یاعضوا  نیدر محل کار، بو  انو منزتتش گاهیاز جا یدرصد ادراکات مثبت 4/41 تمربه ن بده،

هنمارانه را بور  یو ب کیآنبم طیشرا هاآن یدرصد 4/12 تیداشته، اکثرخانباده و در جامعه 

 عیو ترت یدر راسوتا  یاز نظوا  دوتتو   یادیو تبقعوات ز  نیزدرصد  2/07 و جامعه غاتب دانسته

 .  اندداشته یرتاه اجت اع نیو تأم ازهاین
 های آن )درصد(های اجتماعي و ريشه: توصیف درصدی سطح نارضايتي9جدول 

 متغير
نگين ميا

 واقعي

حد 

 متوسط

 توزیع طبقاتي

 )قوی( زیاد متوسط )ضعيف( کم

 71.4 12 1.1 12 11.43 عداتتی اجت اعیاحساس بی

 10.4 13.2 27.7 41 47.12 عد  ارضاء نیازها  

 17.1 11.1 1.3 11 11.22 محرومیت نسبی

 41.4 31.0 12.0 21 22.22 ی منزتتیهاارزش

 12.4 31.4 1.1 14 10.11 هنماری اجت اعیبی

 07.2 28.3 1.1 21 21.08 تبقعات تزاینده

 74.2 12.0 3.3 04 282.41 های اجت اعینارضایتی

خبد منفعول بوبده و    یهایتیدرصد از شنروندان در بروز نارضا 2/11 ها،بر اساس یاتته

 7/42 ال،حو  با این ندارند. هایتیابروز نارض یمدنریو غ یبه مشارکت در اشکال مدن یلیت ا

بوه شورکت    لیما ادیدرصد در سطک ز 87/7درصد متبسط و  1/11ها در حد کن، درصد آن

درصود در حود    2/31 ن،یبو  نیو ا ببدند. در یاجت اع یهایتیدر اشکال مختلف بروز نارضا

 یهوا یتیضوا بوروز نار  یمشوارکت در اشوکال مودن    یدرصد در حد باال برا 7/27متبسط و 

 یبورا  یلیت ا یاز شنروندان تنران یدرصد 2/11 تیر مقابل، اکثرداشتند. د لیت ا یاجت اع

نداشووتند؛ بنووابراین، ت ووایالت  یبووروز اعتراضووات اجت وواع یموودنریمشووارکت در اشووکال غ

طلبانه در بین شنروندان تنرانی در حد بسیار ضوعیف بوبده و اکثریوت شونروندان     خشبنت

 آمیز بروز دهند. های خبی  را در اشکال مسات تاند تا نارضایتیمایل
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 های اجتماعي در ايران: توزيع پراکندگي اشکال بروز نارضايتي0شکل 

 

 های تحليليیافته

 تحلیل دومتغیره

های اجت اعی( از منظبر ارزیابی وضعیت نرماتیته متغیر وابسته این پووه  )نارضایتیبه

آزمبن در جدول زیر استفاده گردیده است. نتایج این  (K-S)اس یرنف  -آزمبن کل بگروا

 بیان شده است.
 (K-Sاسمیرنف ) –: آزمون نرمالیته کلمگروف 0جدول 

 اشکال بروز نارضایتي های اجتماعينارضایتي اسميرنف -آزمون کلمگروف

 172 172 تراوانی

 های اتراطیتفاوت

 808/8 842/8 مطلق

 808/8 817/8 مثبت

 -842/8 -842/8 منفی

 808/8 842/8 آماره آزمبن

 438/8 188/8 داریسطک معنی
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 یهوا یتینارضوا  ریو متغ یداریکوه سوطک معنو    دهدینشان م K-Sحاصل از آزمبن  جینتا

بوبده،   81/8پوووه  بواالتر از    نیو وابسوته ا  یرهایعنبان متغو اشکال بروز آن به یاجت اع

منظوبر  بوه  کیو پارامتر یهوا صادق بوبده و از آزموبن   ریمتغ نیا یبرا تهیتر  نرمات بنابراین

 .شبدیبنره گرتته م یهاهیترض یبررس
 

 های تحقیق بر اساس ضريب همبستگي پیرسون: ارزيابي فرضیه1جدول 
 اشکال بروز نارضایتي های اجتماعينارضایتي 1متغير

 کل غيرمدني مدني کل سياسي فرهنگي اقتصادی اجتماعي 

 8.214 8.870 8.211 8.117 8.414 8.430 8.478 8.402 عداتتی اجت اعیبی

 8.381 8.270 8.321 8.128 8.341 8.341 8.121 8.441 عد  ارضاء نیاز

 8.112 8.218 8.122 8.117 8.181 8.428 8.122 8.141 محرومیت نسبی

 8.342 8.111 8.311 8.183 8.417 8.411 8.307 8.484 آنبمی اجت اعی

 8.211 -8.810 8.111 8.131 8.417 8.424 8.117 8.444 تبقعات تزاینده

 8.103 8.147 8.112 8.142 8.802 8.231 8.802 8.212 منزتت اجت اعی

اجت واعی و   عوداتتی ادراک بوی  نیبو  ارتباط مستقین و معناداری بنابر نتایج، اول: فرضیه

 هایعداتتی، به هراندازه ب؛ بنابراین(sig. =r ,0/527=0/001)د وجبد دار های اجت اعینارضایتی

 یاجت واع  یهوا یتیبر نارضوا  زانیشبد، به ه ان م شتریدر جامعه ب یاجت اع یهایو نابرابر

عداتتی اجت اعی ع دتاا منمر به بروز مودنی  ه چنین، اتزای  بی. گرددیشنروندان اتزوده م

داری بور  عداتتی اجت اعی اثرگذاری معنوی ها گردیده و شدت یاتتن نابرابری و بینارضایتی

 ها ندارد.مدنی نارضایتیبار و غیربروز خشبنت

اجت اعی رابطه مستقین و معنواداری   هاینارضایتی با نیازها ارضاء بین عد  فرضیه دوم:

تبجنی به نیازهای شنروندان و عد  ارضواء  . با اتزای  بی(sig. 0/510,=r=0/001)وجبد دارد 

توورا  و نیازهووای آنووان در ابعوواد مختلووف )نیازهووای زیسووتی، امنیتووی، تعلووق و محبووت، اح 

                                        
داری رابطوه میوان دو   اعداد قرمز رنگ که با خطبط اریب در هر مربع از جدول مشخص گردیده، گبیای عد  معنوی  2

 باشند.متغیر می
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یابود. ه چنوین، عود     های اجت اعی شنروندان اتزای  موی خبدشکبتایی(، میزان نارضایتی

ارضوواء نیازهووای شوونروندی ارتبوواط معنوواداری بووا هوور دو بعوود موودنی و غیرموودنی بووروز  

هوای اجت واعی بوا    های اجت اعی داشته، اما شدت ه بستگی بعد مدنی نارضوایتی نارضایتی

 ست.  عد  ارضاء نیازها بیشتر ا

 یهوا یتیبا نارضا ینسب تیاحساس محروممیان  ی یو مستق معنادارارتباط  فرضیه سوم:

و  ینسوب  تیو گورتتن احسواس محروم   یتزونو . (sig. 0/657,=r=0/001)وجوبد دارد   یاجت اع

شونروندان بوا شودت هور چوه       یارزش یهاییو تبانا یارزش یانتظارات انیتبسعه اختالا م

 یاجت واع  تیرضوا  زانیو اثور گذاشوته و از م   یاجت واع  یهایتیضانار زانیبر تبسعه م شتریب

تباند منمر به بروز مودنی و  حال، احساس محرومیت نسبی میدر عین  .کاهدیشنروندان م

هوا درنتیموه   های اجت اعی گردید، اما احت وال رخوداد مودنی نارضوایتی    غیرمدنی نارضایتی

 ها است.  نارضایتی باراحساس محرومیت نسبی، باالتر از رخداد خشبنت

 یهوا یتینارضوا  بور شودت  در جامعوه،   یهنموار یاحساس بو   یبا اتزا فرضیه چهارم:

حاکن بور   یارهایمع یدگیپاشازهن  یبا اتزا .(sig. 0/503,=r=0/001)شبد اتزوده می یاجت اع

 یدر سطک تورد  یع ل اجت اع ریتفاس انیم یهاشکاا مادیو ا یروابط و تعامالت اجت اع

شونروندان ابعواد    یاعاجت و  یهوا یتینارضوا  ،یاجت واع  یآن در سطک سواختارها  ریاسبا تف

هنمواری اجت واعی در قیواس بوا دیگور متغیرهوا،       شواخص بوی   .ردیگیم خبدبه  یترعیوس

کوه بوا تراگیوری حود     طوبری  تری با اشوکال بوروز نارضوایتی داشوته، بوه     ه بستگی قبی

هوای خوبی    ل زیادی بوه بوروز نارضوایتی   هنماری اجت اعی در جامعه، شنروندان ت ایبی

 کنند.ویوه در بعد مدنی پیدا میبه

هوا در  آن یانتظارات اجت واع  اتتنی یتبقعات شنروندان و تزون  یبا اتزا فرضیه پنجم:

 یاجت واع  یهوا یتینارضوا  زانیو م ،یشوت یو مع یاقتصاد یهاحبزه وهیومختلف به یهاحبزه

. ه چنین، تبقعات تزاینده شنروندی صرتاا آنوان را بوه   (sig. 0/536,=r=10/00)شبد بیشتر می

بار شدن تراینود بوروز   سازد و این امر تأثیری بر خشبنتها مت ایل میبروز مدنی نارضایتی

 نارضایتی ندارد.  
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بوا   یمنزتوت اجت واع  ارتباط معنوادار و مسوتقین، اموا ضوعیف میوان ایون        فرضیه ششم:

خوبد   یکه منزتت اجت اع یاترادش (sig. 0/241,=r=0/001)وجبد دارد  یاجت اع یهایتینارضا

 یتیو نارضوا  اتتوه یجامعوه   تینسبت به وضع یشتریب یاند، آگاهن بده یابیتر ارزرا مطلب،

در  شوان یادراک اتراد از منزتوت اجت واع  ه چنین،  اند.مبجبد جامعه داشته طیاز شرا شتریب

تالش، شغل و پشتکارشان، منمور بوه    ت،الیبه نسبت تحص زیجامعه، محل کار، خانباده و ن

 .گرددیدر جامعه م یاجت اع یهایتینارضا مدنی و غیرمدنی بروز

 

 تحلیل چندمتغیره  

 بووه 2یخطوو بنیرگرسوو قیووتووا از طر تووالش گردیووده، بخوو  تحلیوول چنوودمتغیره در 

 نیو ا جیمشوخص گوردد. نتوا    یاجت واع  یهایتینارضا هایریشه نیمفثرتر ،1مرحلهبهمرحله

 ریو متغ شو  شوامل   یبنیمودل رگرسو   هوا، بنابر یاتته ارائه شده است. زیردر جداول  ندیترا

 اند.حفظ شده یبعد یهالیتحل یبرا ،یبنیرگرس لیتحل ندیکه با ورود در تراببده مستقل 
 

 ياجتماع يتينارضا هایريشه يونیخالصه مدل رگرس: 6جدول 
ضریب 

 همبستگي

ضریب 

 تبيين

تبيين 

 خالص
 داریمعني سطح F رمعيا انحراف

717/8 102/8 172/8 310/22 218/11 882/8 

بوبده   717/8های اجت واعی  ضریب ه بستگی مم بعه متغیرهای مفثر بر نارضایتی

. اسوت هوای اجت واعی   که حاکی از ه بستگی قبی میان متغیرهای توبق بوا نارضوایتی   

مستقل  غیرهای، بدین معنی که مم بعۀ مت172/8ه چنین، مقدار خاتص ضریب تعیین 

ن ایند. از های اجت اعی را تبیین میدرصد از تغییرات نارضایتی 17ورود یاتته در مدل، 

بوین و  های اجت واعی پوی   این تحاظ، این پووه  تبانسته است گروه جامعی از ریشه

آزموبن  های اجت اعی را با درجه ضوریب تبیوین بواال معرتوی ن ایود.      مفثر بر نارضایتی

                                        
1. Liner. 

2. Stepwise. 
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بوه مودل    اتتوه یمسوتقل  ورود   یرهوا یمتغ انیو م ۀکه رابطو  دادنشان نیز  دانیوار لیتحل

 یخط بنیببده و استفاده از رگرس یخط یا، رابطهیاجت اع یهایتیو نارضا یبنیرگرس

 .(sig. 62/960,=F=0/001)جا ببده است به ر،یمس نیدر ا

 
 ياجتماع یهايتينارضا های اجتماعيريشه يونیرگرس بيضرا: 2جدول 

 لمد
ضریب 

(Beta) 
t 

سطح 

 داریمعني

ضریب اثر 

 غيرمستقيم

ضریب 

 اثر کل

 - - 223/8 122/2  مقدار ثابت

 301/8 8 888/8 144/1 32/8 محرومیت نسبی

 120/8 34/8 888/8 122/1 11/8 تبقعات تزاینده

 312/8 22/8 882/8 110/3 27/8 عداتتی اجت اعیبی

 781/8 13/8 883/8 844/3 271/8 عد  ارضاء نیاز

 430/8 11/8 882/8 131/3 20/8 منزتت اجت اعی

 221/8 72/8 821/8 441/1 21/8 هنماری اجت اعیبی

 نده،یتبقعات تزا ،ینسب تیاحساس محروم یرهایاز متغ کی هر نیمستق یاثرگذار زانیم

هنمواری اجت واعی بور    عوداتتی اجت واعی و بوی   منزتت اجت واعی، عود  ارضواء نیواز، بوی     

 و 27/8، 271/8، 20/8، 11/8، 32/8عبوارت اسوت از    بیو بوه ترت  هوای اجت واعی  ینارضایت

مربوبط بوه شواخص     یاجت واع  یهایتیبر نارضا نیمستق یاثرگذار نیشتریب ؛ بنابراین،21/8

معنوادار   بیضورا  نیو ا یاست که به تحاظ آمار ندهیو تبقعات تزا ینسب تیاحساس محروم

و  ینسوب  تیو احسواس محروم  زانیو در امر کواه  م  یگذارهیاساس، سرما نی. بر اباشندیم

 یحاضر، نق  مفثر طیانتظارات در شرا نیو معقبل ساختن ا یتبقعات اجت اع زانیتنزل م

حوال، سونم  آثوار غیرمسوتقین     در عین خباهد داشت.  یاجت اع یهایتیدر کاه  نارضا

هنمواری  که احساس بینیز نشان داد  رهیتک متغ بنیرگرس یریکارگبه متغیرها بر یکدیگر با

هوای  ( بور نارضوایتی  22/8( و اثور کلوی )  72/8اجت واعی بواالترین اثرگوذاری غیرمسوتقین )    

هنمواری در جامعوه   اجت اعی را به خبد اختصا  داده است. به بیانی، تبسعه احساس بوی 

منمر به اتزای  تبقعات و در پی آن عد  ارضاء نیازهای اتراد گردیده و با اثرگذاری منفوی  
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عداتتی و نیز احسواس محرومیوت نسوبی    های منزتتی از سبیی و اتزای  ادراک بیارزش بر

هوای اجت واعی در جامعوه محسوب،     در اتراد، سرچش ه پننان و غیرمستقین بسط نارضایتی

 شبد.می

 

 گيری  نتيجه

و بووروز  یریووگشووکل یاجت وواع یهوواشووهیبوور ر یلوویتحلهوودا اصوولی ایوون پووووه  

پی ایشوی در جامعوه    -واسوطه روش اسونادی  ببده کوه بوه   رانیا در یاجت اع یهایتینارضا

شنروندی تنران اجرا گردیده است. نتایج این پووه  گبیای آن ببد کوه بخو  زیوادی از    

ه سوب  شنروندان نسبت به شرایط و اوضاع نامساعد مبجبد، نگران ببده و ناراضی هستند. 

و  انیو (، دعاگب2300) یشوات  یو صوفر  یبو ی(، هزارجر2304) یو ذهوان  دتریو مع ،مسولله با 

و  ای(، مسووعبدن2321) ی(، درخشووه و هراتوو2321) یانیووو حاج یعووی(، رت2322ه کوواران )

 بوه  کیو ( هور  2322) رمضانی و مح ودیان ( و 2321و ه کاران ) یازی(، ن2324ه کاران )

شوونروندان،  یاجت وواع تیرضووا ،یکووارگر یهوواو کوون  هووایتینارضووا یابیووبووا ارز ینووبع

 یهوا یتیدر حوبزه نارضوا   گریمشابه د نیو مفاه یاز زندگ تیرضا ،یاقتصاد یهایتینارضا

در  یهنگو و تر یاسو یس ،یاقتصواد  ،یاجت اع طیاز شرا نارضایتیاند که نشان داده ،یاجت اع

وضعیت نامطلببی برای کشوبر رقون زده و    و ابعاد و سطبح مختلف در کشبر وجبد داشته

ها و در سطبح ضعیف برای بروز نارضایتی هرچند از این حیث، ت ایالتی را در شنروندان،

 آمیز به وجبد آورده است.های مدنی و مسات تویوه در حبزهاعتراضات خبد به

 یعوداتت یپوووه  نشوان دادنود کوه ادراک بو      جینتا ق،یتحق یهاهیترض لیدر بخ  تحل

بوا   یداریمختلف جامعه، ارتبواط مثبوت و معنو    یهادر حبزه یو احساس نابرابر یاجت اع

 التیت وا   یبراتوزا  یلو یدت یاجت واع  یهوا یعوداتت ی. ادراک بدارد یاجت اع یهایتینارضا

مشوارکت   یبرا یکننده کاملجییمشارکت در اغتشاشات نببده و عامل تن ریطلبانه نظخشبنت

 یاحسواس نوابرابر   کوه  یشنروندان ؛ بنابراینستیبار نخشبنت یندهایاتراد در ترا دنیبخش

 کبت،یبا ،یسیازج له طبمارنب ینر  و مدن یهاواسطه روشصرتاا به دهد،یم ها دستبدان
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ترضیه دیگر پوووه  نشوان   . رسانندیم نیاعتراضات خبد را به گبش مسلبت ...اعتصا، و 

 ییرا بوه نسوبت بواال    یاجت واع  یهوا یتینارضا زانی، مشنروندان یازهایعد  ارضاء ن داد که

بوه   یابیو عد  دست دهیگرد التربا یاجت اع تیمنمر به رضا ازهاین ی. ارضاابدییم  یاتزا

 حوال،  نیعو  اسوت. در  هوا یتیمسبب بسط نارضا ،...و  ییخبدشکبتا ،یتیامن ،یستیز ازهاین

 یبسوترها  تباندیشنروندان م یو اجت اع یترد یازهاین یعد  ارضانشان دادند که  هااتتهی

متفواوت توراهن    یهوا را به انودازه  یمدنریغ و یدر اشکال مدن یاجت اع یهایتیبروز نارضا

در ابعواد   ازهوا یاز عد  ارضاء ن یناش ی اجت اع یهایتیبروز نارضا زانیم ان،یم نیسازد. در ا

هوا در  آن یازهوا یمختلوف ن  لیو کوه بوه دال   یببده و شنروندان یمدنریباالتر از ابعاد غ یمدن

 نیو برآورده نشوده و از ا  ...محبت و تعلق،  ،ییبه خبدشکبتا ازین ،یتیامن ،یستیز یهاحبزه

در  یشوتر یرا بوا احت وال ب   یتینارضا نیشده است، ا رهیها چبر آن یتیاحساس نارضا ثیح

 .دهندیبار بروز مخشبنتریو غ یاشکال مدن

 بعیو مسوتحکن بوا شو    یارتبواط نسوبتاا قوب    ینسوب  تیاحساس محروم از سبی دیگر،

ببده و  سهیاصل مقا ،ینسب تیمحروم کردیرو. کانبن استداشته  یاجت اع یهایتینارضا

 ب،یو ترت نه ایو . بو دیآیبه وجبد م گرانیبا د یترد تیوضع سهیاز مقا یتیاحساس نارضا

انتظوارات مشوروع )تبقعوات( و     انیم یآگاهانه از اختالا منف یاتمربه ،ینسب تیمحروم

اسوت،   یاقتصواد  یهایسازه آن، نابرابر نیتر)امکانات( ببده و منن یشخص یهاتیواقع

هوا  ها با داشتهخباسته انیشکاا م دنیگرد ترقیمنمر به ع  یاقتصاد یهایچراکه نابرابر

 تواا یو ننا یتشوار و ناکوام   دیو تبت یکوه منبوع اصول    گوردد یمو  یانسداد اجت واع  مهیو درنت

 تیو نشان دادند کوه احسواس محروم   هااتتهی ن،یاست. ه چن ینسب تیاحساسات محروم

بروز  یاجت اع یهایتینارضا یمدنریو هن در اشکال غ یهن در اشکال مدن تباندیم ینسب

تبسوعه احسواس    موه یدرنت یمودن  ی اجت واع  یهوا یتیاحت وال بوروز نارضوا    یمنتنو  ابد،ی

ترضیه دیگر  آن است. بارو خشبنت یمدنریاز اشکال غ شتریدر جامعه ب ینسب تیمحروم

 یهنموار یدر جامعه و ادراک بسط بو  کیآنبم طیتبسعه شرا این پووه ، نشان داد که با

اتوزوده   یاجت واع  یهوا یتینارضا زانیبر م طبر مستقین و غیرمستقینبه ،یدر نظا  اجت اع
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بوا   یجامعوه سونت   طیدر حبزه انتقال از شورا  ی یدورک هیه سب با نظر اتتهی نی. اگرددیم

نفوبذ  بوبده کوه در آن    یکیارگوان  یبوا ه بسوتگ   یبوه جامعوه صونعت    یکیمکان یه بستگ

 یدهنودگ تبان نظن مهیو درنت دهیگرد ترفیتر و ضعک رنگ یدهنده وجدان ج عسازمان

ک تور   یدر جامعوه صونعت   یانسان در نببد وجودان ج عو   دراز و دور یرتتارها و آرزوها

 یبوه عللو   ،یاجت واع  یمبآن طیاز آن است که در شرا یمسلله ناش نیاز ا ی. بخششبدیم

 دیو پد زیو هنمارهوا و ن  انیتعار  م مادیا ،یاجت اع یاهنماره تیضعف در حاک  رینظ

مبجوبد   یاتگبها ،یالقروشن و عد  اتتزا  به قباعد اخ یتاقد هنمارها ییهاآمدن عرصه

نببده و بور دامنوه تعارضوات و     یو اجت اع یترد یرتتارها یبرا یخبب یراهن اها گرید

اتوراد بوا امکانوات و     یهاهخباست ت،یوضع نی. در ازنندیدامن م یاجت اع یهایتینارضا

 یبه اهداتشان قباعود رتتوار   لیمنظبر نها متناسب نببده و اتراد بهنائل آمدن به آن لیوسا

 یهوا و آرزوهوا  نتباند خباسوت  ینظا  اجت اع کهی صبرت در؛ بنابراین رندیگیم دهیرا ناد

 دهیمحدود گرد نیقباناز  یرویپ اتته،ی  یمطاتبات اتراد هرروز اتزا د،یاتراد را کنترل ن ا

. ابود ییمو  یشوتر یب  یاتزا یبار و اعتراضات اجت اعخشبنت ییرتتارها روزب یو بسترها

 یهوا یتیاحت ال بوروز نارضوا   ،یاجت اع یو تقدان هنمارها کیآنبم طیدر شرا ه چنین،

نابسوامان،   یتضوا  نیو در ا اکوه وجوبد دارد، چر  یمودن ریو غ یدر دو شکل مدن یاجت اع

 لیو دت نیدر دسترس نبوبده، بوه ه و    یو اجت اع یترد یرتتارها یسامانده یبرا یهنمار

 یتینارضوا  صدایمنظبر رساندن مثبت به یدست به اقدامات نانهیبخبش التیبا ت ا یبرخ

اقودامات آشوببگرانه و    ریو تور نظ نوامنعطف  یرهایمسو  زین گرید یبرخ وپرداخته   یخب

 ینظوا  شونروند   و انتظارات گسترش تبقعات بین،ین ا در .ندین ایخرابکارانه را دنبال م

 است.ها نیز عاملی بر تبسعه نارضایتی ی جامعهدوتت بدنهاز 

و  یاجت اع یهابا ستانده یعد  تناسب منزتت داریمعن، شباهد گبیای ارتباط تیدرننا

 انیو تناسوب م  کهارزش منزتت نشان داده  هیحبزه، نظر نی. در اها ببدندتبسعه نارضایتی

 تیرضوا  ینشوانگرها  نیتور از منون  شوان یاتتیو در یهااتراد  با پاداش یمنزتت یهاارزش

 طیو شورا  هوا تیو اتراد با تبجه بوه مبقع  گر،یدانیباست. به یتیو باتعکد نارضا یاجت اع
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از  یشوتر یب تیرضوا بواالتر، احسواس    یاجت واع  یهااز منزتت یبرخبردار زیو ن  یخب

در جامعوه،   شوان یادراک اتراد از منزتوت اجت واع   نخباهند ن بد، چراکه یاجت اع طیشرا

پووه   نیتالش، شغل و پشتکارشان )در ا الت،یبه نسبت تحص زیمحل کار، خانباده و ن

داشوتند( و عود      یخوب  یو منزتت اجت واع  گاهیاز جا یخبب اتتیشنروندان ع دتاا در

 یهوا اسیو در مق یاجت واع  یهوا یتیمنمر به نارضا شانیهایاتتیها با درتناسب منزتت آن

واسوطه شوناخت و   باالتر، به یاتراد برخبردار از منزتت اجت اع ؛ بنابراینگرددیم ترعیوس

ترد تراهن  یجامعه برا یو ترهنگ یاسیس ،یاقتصاد ،یاجت اع طیکه از شرا ییباال یآگاه

 ،کنود یمو  مواد یا یرونیب یهابا ستانده یمنزتت اسبکه از عد  تن یشتریو ادراک ب سازدیم

از عد  تناسوب   یناش ی اجت اع یهایتیدست نارضا نیبه ه راه دارد. ا یشتریب یتینارضا

اندازه در اشکال  کیدارد، به  زین یترد یهایتیرا با نارضا یه بستگ نیتریکه قب یمنزتت

 گور، ید عبوارت  . بوه ابود یبوروز   تبانود یمو  یاجت اع یهایتیبروز نارضا یرمدنیو غ یمدن

برخبردارنود،   گواه یجا نیو نامتناسوب بوا ا   یهوا باال و سوتانده  یمنزتت گاهیاکه از ج یاتراد

و  یخبد را هن به شوکل مودن   یتیداشته و نارضا یشتریب یاجت اع یهایتیاحساس نارضا

 .دهندیبار بروز مو خشبنت یرمدنیهن به شکل غ

 

 پيشنهاد

ای اجت واعی و در  هو های نارضایتیهای صبرت گرتته از ریشهبر مبنای نتایج و برآورده

راستای بنببد وضعیت آتی کشبر، پیشننادهای زیر در دو بخ  کاربردی و پووهشی ارائوه  

 شگرددیم

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

 رتع مسائل شنروندان. منظبربهای قبه میان تعامالت و هاه اهنگی اتزای  و

یوی در تعوامالت اداری،   گراقوانبن بوا تأکیود بور     مساوات و اجت اعی عداتت یو برقرار

برابری در برابر قبانین و مقررات سازمانی، دسترسوی شونروندان بوه حوداقل درآمود بورای       

، نفوبذ یذها، مقابله با نفبذ اتراد قبمیت وحقبقحقگرایانه زندگی آبرومند، رعایت مساوات
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هووای اکتسووابی، تمربووه و تخصووص و مقابلووه بووا گیواگووذاری مشوواغل بوور اسوواس شایسووت

 های سازمانی و اجت اعی. خبیشاوندساالری در نظا 

منود  قاعوده  واسوطه بوه قوانبنی در نظوا  اجت واعی    هنماری و بیو از میان بردن حد بی

آل اجت اعی و مباجنه با مسیرهای غلط، اموا آسوان نیول بوه ثوروت در      ساختن اهداا ایده

 جامعه.

 یهوا دوره یواسوطه برگوزار  بوه  یوی گرامانیجنت مقابله با ه اجت اعیترهنگ  یارتقاو 

بدان از  یابیدست یهاو روش یشنروند -یشنروندان با حقبق مدن یو آشناساز یآمبزش

ها، مودارس و  در دانشگاه یآمبزش یهامحله، کالس یسراها ،یشنر یسراهاترهنگ قیطر

 ی.آمبزش یهاارگان ریسا

 تبسوط  زنودگی  عوادی  روال به بازگشت و وضعیت بنببد برای جت اعیا امید و اتزای 

 مسلبتین.

رتع سریع و دتع پیامدهای  منظبربهو ت رکز بر مسائل اجت اعی روز جامعه و تالش 

ی اقتصادی بر بازار کاالهای اساسی، هانیتحره چبن مسلله اثرگذاری  هاآنناخبشایند 

 ای ثانبیه آن بر بطن زندگی شنروندی.تباز  منزل، بازار ارز و طال و پیامده

 و عواطفی  هوای پشوتیبانی  و دیدهآسیب اقشار از مادی و ماتی هایح ایت سازیو روان

 ها.آن از بیشتر اطالعاتی

سازی حقبق و مزایای اجت اعی بر مبنای سطک تحصیالت، نبع شغل و دیگور  و متناسب

 های منزتت و اعتبار اجت اعی شنروندان.شاخص

و اع وال   ینگور یاز شخصو  زیو پره یدر راستا یو مقررات داخل نیقبان تیفیک نیترمو 

و گنگواه   ریرپذیاز ابنا ، تنزل قباعد تفسو  یشفاا و خات نیوجبد قبان ،یشخص  اتیتص 

 ی اجت اعی.هایعداتتیبپیرامبن دتع متناقض 

سطبح و محلی در کاه   منابع به تبجه و آگاهی ارتقای و محلی دان  از گیریو بنره

 ها.شدت نارضایتی
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 تأمین و شغلی هایترصت تبسعه ؛کارآترینی و اقتصادی بازتبانی معیشت، از و ح ایت

 جبانان. برای پایدار درآمد امکان

 ارتقوای  راسوتای  در اجت اعی هاینارضایتی ایماد شرایط و هازمینه علل، و مستندسازی

 اجت اعی. امنیت ارتقای و ندهآی در مشابه هایوضعیت ساماندهی مدیریتی، سطبح

 اطالعواتی  و ارتبواطی  کنترتوی،  نظارتی، هایسیستن ها،ترهنگ ساختارها، در و بازنگری

 تندیدزا.

 نارضوایتی  بسوترهای  که اجرایی ترایندهای نیز و خرد و کلی هایسیاست در و بازنگری

 .اندن بده تراهن را
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 فهرست منابع ومآخذ

 الف. منابع فارسي

 (، طراحوی مودل   2328، سید حسین؛ یاوری باتقی، امیرحسوین و اسو اعیلی، اح درضوا )   ابطحی

تبسط ناجوا، تصولنامه نظون و امنیوت      هاآنپیشگیری از  منظبربهی اجت اعی هابحرانی نگر یپ

 .2-33ش صص 4، ش اره 4انتظامی، دوره 

 یهوا بحوران  تیریمود  ،(2322) یعل ،یخبزان ی یکر و درضایاشراق، ح  ؛مح دیاح دوند، عل 

 یمحبر، تبسوعه سوازمان  جامعه دیپل کردیو ...( با رو زیآم)اعتصا،، تظاهرات اعترا  یاجت اع

 .223-210 صص ش48ش اره  د،یپل

 ( 2323امین صارمی، نبذر ،)« تنورانش  «های کارگری چند دهه اخیور ایوران  بررسی تحبالت کن ،

 انتشارات دانشگاه اما  صادق )ع(.

 ترج ه مرین وتر، تنرانش «تحبل ترهنگی در جامعه پیشرتته صنعتی»(، 2321تد )اینگلنارت، رونا ،

 انتشارات کبیر.

 بررسوی  »(، 2324زاده، مسوعبد ) زاده، علی حسین؛ حیدری، س یرا و زاتیباقری، معصبمه؛ حسین

اه ریزی رت، تصلنامه برنامه«عبامل اجت اعی مفثر در رضایت از زندگی )مبرد مطاتعهش شنر اهباز(

 .272-181ش صص 13و تبسعه اجت اعی، ش اره 

 ( 2327برینتبن، کرین ،)«،ثالثی، تنرانش نشر نب. ، ترج ه محسن«کاتبدشکاتی چنار انقال 

 ( 2313جانسبن، چات رز ،)«ترج وه ح یود اتیاسوی، تنورانش مبسسوه انتشوارات       «تحبل انقالبی ،

 امیرکبیر.

 موبرد ) (پیشوگیری ) اجت واعی  هوای نارضوایتی  مدیریت»(، 2322زاده آرانی، سید سعید )حسینی 

، دانشگاه و پووهشوگاه عواتی دتواع    «، طرح پووهشی جایگزین خدمت(تنران شنروندانش مطاتعه

 های راهبردی، تنران.ملی و پووه 

 هوای  تبیین ابعواد و مفتفوه  »(، 2302مح دی، سنرا،؛ مع ارزاده، غالمرضا و وتادار، حسین )خان

 .282-227ش صص 2، ش اره 1ه مدیریت انتظامی، دوره ، تصلنام«بحران انتظامی

 ( 2307خلف خانی، مندی ،)«ممله «عنبان سرمایه اجت اعی و عداتت اجت اعیننادهای مدنی به ،

 .37-72ش صص 11پووهشنامه عداتت اجت اعی مم ع تشخیص مصلحت نظا ، ش اره 

   ( 2328ربانی، رسبل و بنشتی، سوید صو د ،)«    داری و رضوایت از  نبررسوی تمربوی رابطوه دیو

، 0، ممله علب  اجت اعی دانشکده ادبیات و علب  انسانی دانشگاه تردوسوی مشوند، دوره   «زندگی

 .72-281ش صص 2ش اره 
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 ای ثباتی سیاسی )مطاتعوه شناختی بیتبیین جامعه»(، 2301) مح درضازاده، اح د و طاتبان، رجب

 .13-22ش صص 17-11، ش اره 21دوره  ، ممله دانشکده ادبیات و علب  انسانی،«بین کشبری(

 آنبمی یا آشفتگی اجت اعی )پووهشی در زمینه پتانسیل آنبمی در شنر »(، 2370پبر، ترامرز )رتیع

 ، تنرانش سروش.«تنران(

 ( 2322رتیعی بنابادی، مندی و حاجیانی، ابراهین ،)«  بررسی رضایت از زندگی و عبامل مفثر بور

ش 1، شو اره  1شناسی مسائل اجت واعی ایوران، دوره   ، جامعه«ی  ملی(آن )با استفاده از نتایج پی ا

 .13-70صص 

  ( 2322رمضانی آرانی، ممید و مح دیان ساروی، محسون ،)«  بنودی عبامول   شناسوایی و اوتبیوت

، تصولنامه عل وی   «های اجت اعی )مبرد مطاتعه شنروندان تنران(اقتصادی مفثر بر بروز نارضایتی

 .12-21ش صص 30، ش اره 28ن  راهبردی، دوره ای دارشتهمطاتعات بین

 ( 2324ریتزر، جبرش ،)«تنرانش نشر عل ی.«شناسی در دوران معاصرنظریه جامعه ، 

 ( 2321درخشه، جالل و هراتی، مح دجباد ،)«      مطاتعه تطبیقی تأثیر نارضوایتی انقالبوی بور نظوا

، ش اره 2دان  سیاسی، دوره پووهشی -عل ی دو تصلنامه، «سازی آینده انقال، در ایران و مصر

 .1-20ش صص 2

 ( 2322دعاگبیان، ممید؛ رح انی، مح بد و گلدوست جبیباری، ع ار ،)«  بررسی عبامل مفثر بور

های اجت اعی )کارگری( اسوتان مازنودران در نوه مواه سوال      های کارگان به کن تبدیل نارضایتی

 .282-222ش صص 0، ش اره 3دوره ، تصلنامه دان  انتظامی مازندران، «2328

 تنرانش انتشارات دانشگاه تنران.«نامه دهخداتغت»(، 2301اکبر )دهخدا، علی ، 

 دو ، «هوای اجت واعی  تحلیل بحران سبریه از منظور شوکاا  »(، 2321اهلل و کیانی، تائزه )سردارنیا، خلیل

 .222-210ش صص 2، ش اره 4شناسی سیاسی جنان اسال ، دوره پووهشی جامعه -عل ی تصلنامه

 ( 2324شبتتز، دوآن و شبتتز، آتن ،)«ترج ه یحیی سید مح ودی، تنورانش   «های شخصیتنظریه ،

 انتشارات نشر ویرای .

 ( 2301شیانی، ملیحه و مح دی، مح دعلی ،)«شناختی احساس آنبمی اقتصادی در تحلیل جامعه

 .22-37ش صص 11، ش اره 1پووهشی رتاه اجت اعی، دوره -، تصلنامه عل ی«میان جبانان

  ( 2324صادقیان، خدیمه و عل ی، مح وبد ،)«       بررسوی رابطوه رضوایت اجت واعی بوا مسولبتیت

ش صوص  22، شو اره  1شناسوی، دوره  ، مطاتعات جامعوه «شیرهای عمباجت اعی دبیران دبیرستان

30-12. 

 ( 2302قنرمان، آرش ،)« بررسی مفنب  رضایت از زندگی و سنم  آن در میان دانشمبیان دختر

 .02-281ش صص 4تخصصی پووه  جبانان، ترهنگ و جامعه، ش اره  دو تصلنامه ،«و پسر
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 ( 2323کبزر، تبئید و روزنبرگ، برنارد ،)«ترج وه ترهنوگ   «شناسوی های بنیوادی جامعوه  نظریه ،

 ارشاد، تنرانش نشر نی.

 ( 2300گر، تدرابرت ،)«ترج ه علی مرشدزاده، تنرانش پووهشکده « کنند؟ها شبرش میچرا انسان

 مطاتعات راهبردی.

 ( 2327گلدستبن، جک ،)«ترج وه احسوان بودریکبهی،    «های انقالبوی سبی نسل چنارمی از نظریهبه ،

 .232-207ش صص 17، ش اره 0ی ع بمی، دوره گذاراستیستصلنامه مطاتعات راهبردی 

   ( 2324مسعبدنیا، حسین؛ هبشیارمن ، مرین و قارداشوی، سو یه ،)« هوای اقتصوادی و   نارضوایتی

شناسی سیاسی جامعه دو تصلنامه، «های معاصر خاورمیانه بر اساس نظریه محرومیت نسبیب جن

 .13-00ش صص 1، ش اره 3جنان اسال ، دوره 

 ( 2304معیدتر، سعید و ذهانی، قربانعلی ،)«       بررسوی میوزان نارضوایتی شوغلی معل وان و عبامول

، 1شناسوی ایوران، دوره   ممله جامعه، «اجت اعی مفثر بر آن )مطاتعه مبردی معل ان شنر نیشاببر(

 .231-218ش صص 2ش اره 

 ( 2321نیازی، محسن؛ گنمی، مح د و نامبرمقد ، تنی ه ،)«  عبامل اجت اعی مفثر بر رضوایت از

ریزی رتواه و تبسوعه   ، تصلنامه برنامه«2324زندگی مبرد مطاتعهش شنروندان شنر کاشان در سال 

 .182-112ش صص 32، ش اره 0اجت اعی، دوره 

     ( 2302نبغانی، محسن؛ تبالدیان، اح ود و اح ودی ازغنودی، حسون ،)«    بررسوی توأثیر سورمایه

، «اجت اعی بر رضایت از زندگی )مطاتعه مبردی دانشمبیان دانشگاه آزاد اسالمی واحود مشوند(  

 .212-223ش صص 3شناختی جبانان، دوره اول، ش اره تصلنامه مطاتعات جامعه

 بررسی رضایت از زندگی و جایگاه احساس امنیوت  »(، 2300اتی، رضا )هزارجریبی، جعفر و صفری ش

 .7-10ش صص 3، ش اره 2، تصلنامه انتظا  اجت اعی، دوره «در آن )مطاتعه در بین شنروندان تنرانی(
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