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چکيده
نارضایتی اجتماعی ازجمله مهمترین اولویت های امنیتی برای مراجع تصمیم گیر حاکمیتی و دستگاههای اجرایی
است .چه اینکه شناسایی عوامل مؤثر بر بروز نارضایتی به نحو وثیقی می تواند در مدیریت این چالش و جلووگیری
از ایجاد نارضایتی اجتماعی بر بسترهای سیاسی و بازیگران خارجی مؤثر باشد .در این میوان یکوی از عموده تورین
ریشه های بروز نارضایتی را می توان در حوزه اقتصاد و معیشت مشاهده نمود .بور ایون اسوا

هود

الولی ایون

پژوهش؛ شناسایی و اولویت بندی عوامل اقتصادی مؤثر بر بروز نارضایتی اجتماعی هست .این پوژوهش بوه لحوا
طبقه بندی بر مبنای هد  ،کاربردی است و به لحوا طبقوهبنودی بور مبنوای روش ،یوک تحقیوق تولویفی از نوو
پیمایشی است .جامعه آماری این تحقیق برای بررسی عوامول اقتصوادی موؤثر بور نارضوایتی را شوهروندان تهرانوی
تشکیل می دهند .نمونه گیری این پژوهش از روش تصادفی ساده (در دستر ) و حداقل حجم نمونه مورد نیواز بوا
توجه به فرمول کوکران برابر  384نفر محاسبه شده است .ابزار گردآوری دادههوا در ایون پوژوهش پرسشونامههوای
استاندارد بوده که روایی آنها از طریق روایی لوری و محتوایی و پایایی آنها نیز از طریق ضریب آلفای کرونبوا
و پایایی ترکیبی مورد تأیید قرار گرفت .داده های گردآوریشده از طریوق نور افوزار  Spssو  Smart-PLSموورد
تحلیل قرار گرفتند و با کمک مدل سازی معادالت ساختاری ،فرضیه های تحقیوق بررسوی شودند .نتوایج حالول از
تحقیق نشان می دهد؛ عوامل اقتصادی نامطلوب از قبیل بیکاری ،رکود ،تور  ،فقر ،افزایش شکا

طبقواتی ،کواهش

ارزش پول ملی و رانت بر بروز نارضایتی اجتماعی در شهر تهران تأثیر دارند.
کليد واژهها :نارضايتي ،نارضايتي اجتماعي ،عوامل اقتصادي ،مديريت
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 .1دانشآموخته ارشد مدیریت دولتی
 .2استادیار مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسالمی تهران شمال (نویسنده مسئول) ،ایمیلmo.dian@yahoo.com :

مقدمه
«رضایتمندی» تأثیرات فراوانی در زندگی فردی و اجتماعی شهروندان دارد ،دولتهوا نیوز
وظایف مشخصی در جهت ایجاد زمینهها ،توانمندیها و امکانات الز و ضروری برای ارتقاء
کم و کیف زندگی و رضایت شهروندان دارند .در مقابل بروز «نارضایتی اجتماعی» مویتوانود
در جهت معکو

نظم اجتماعی و مدیریت عمومی جامعه ایجاد و گسترش یابد که در قالوب

الطالحاتی نظیر؛ اغتشاش ،ناآرامی ،شورش ،بلوا ،آشوب ،رفتار جمعی اعتراضآمیوز ،هیجوان
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جمعی ،طغیان خشونتآمیز و  ...تولیف مویشوود .بور هموین اسوا

دولوتهوا بوا اعموال

سیاستها درلدد رفع آن برآمده و تالش میکنند با مدیریت اجتماعی این تحوالت ،ثبوات و
پایداری نظا سیاسی را تضمین نمایند (زاک( )2000 ،گات و همکاران( )2002 ،رجبزاده و طالبان.)1386 ،
با تأملی گذرا در تاریخ چهوار دهوه گذشوته ،مووارد متعوددی از تالطموات اجتمواعی-
اقتصادی و نارضایتیهای عمومی قابل مشواهده اسوت کوه بوهطوور عموده در پوی تشودید
بحرانهای اقتصادی و فشار معیشتی بروز کرده اسوت .اعتوراضهوای اجتمواعی در برخوی
شهرستانها در ابتدای دهه  1370ش پیرو آغاز سیاستهای اقتصادی نوولیبرال در کشوور و
یووا اعتراضووات کووارگری ،بازنشسووتگان ،کووامیونداران و  ...در سووال  1396ش و درنهایووت
اعتراضات بعضاً خشونتآمیز به افزایش قیمت بنزین در آبان ماه  1398ش ،از آن جملهاند.
بررسی ناشی از مطالعات اولیه و مشاهده میدانی در این موارد نشان میدهد کوه؛ اخوالل در
وضعیت معیشتی و نارضایتی از بهبود وضعیت اقتصادی ،نقش مؤثری بر بوروز اعتراضوات
داشته است .برخی عوامل منجر به شکلگیری انوا نارضایتیهای اقتصادی ناشوی از فقور و
محرومیت نسبی ،بیکاری ،تور  ،شکا

طبقاتی و ...شده و به سمت اشوکال غیور مودنی و

خشونتبار سوق مییابند و درنتیجه منجر به تضعیف حاکمیت قانون در جامعه و به خطور
افتادن حاکمیت ،منافع ملی و امنیت دولتها (پیوری )1394 ،و توسعه بحورانهوای مقبولیوت و
مشروعیت (داناییفرد و همکاران )1393 ،گردیده و زمینه را به جهت دخالت عنالر بیگانه فوراهم
میسازد.
بنا بر آنچه که بیان گردید ،مسئلهای که از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است؛ شناسایی
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و اولوی وتبنوودی عواموول اقتصووادی مووؤثر بوور بووروز نارضووایتی اجتموواعی اسووت .افووزایش

نارضایتیهای اجتماعی سبب هزینههای زیادی در بخشهای مختلوف اجتمواعی ،سیاسوی،
و مدیریت نابههنگا  ،با بالفعول شودن ایونگونوه نارضوایتیهوا بحورانهوای گونواگونی در
حوزههای مختلف کشور پدیدار خواهد شود .قودر مسولم بوا دامنوهدار شودن بحورانهوای
اجتماعی مدیریت ،هدایت و کنترل این نارضایتیها گاهی غیرممکن میگردد .بر این اسا
سؤال اللی این پژوهش اینگونوه ارائوه مویشوود کوه؛ عوامول اقتصوادی موؤثر بور بوروز
نارضایتیهای اجتماعی کدا اند؟
جهت پاسخ به این پرسش؛ جامعه آماری شهروندان کوالنشوهر تهوران انتخواب شودند.
نمونهگیری این پژوهش از روش تصادفی ساده (در دستر ) و حداقل حجم نمونوه موورد
نیاز با توجه به فرمول کوکران برابر  384نفر محاسبه شده است .متغیور مسوتقل نیوز شوامل
عوامل اقتصادی مؤثر بر بروز نارضایتی است که در قالب مؤلفههایی چون؛ بیکاری ،رکوود،
تور  ،فقر ،افزایش شوکا

طبقواتی ،کواهش ارزش پوول ملوی ،رانوت اقتصوادی احصواء و

دستهبندی میگردد و با استفاده از دادههوای کموی (گوزارشهوای رسومی در سوطح کلوی)
بررسی و از طریق پیمایش (مراجعه فردی) مورد سونجش قورار گرفتوه اسوت .لوذا ابتودا از
طریق بررسی نظری و فراتحلیل از نظریهها و پژوهشهای موجود ،شاخصهوای اقتصوادی
مؤثر بر نارضایتی اجتماعی احصا شده و سپس از طریق پرسشنامه به آزموون گذاشوته شوده
است.
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امنیتی و مدیریتی کشور میشود و در لورت عد شناسایی عوامل مؤثر بر بروز این مسائل

پرسشنامه بهواسطه روایی لوری و محتوایی و همچنین پایایی از طریق ضریب آلفوای
کرونبا و پایایی ترکیبی ،مورد بررسی قرار گرفته و تأیید شده است .برای تجزیوهوتحلیول
دادههای گردآوریشده نیز از نر افزار  spssو  Smart-PLSاسوتفاده و بوا کموک مودلسوازی
معادالت ساختاری ،فرضیههای تحقیق بررسی شدند .نتایج حالل از تحقیق نشان میدهود؛
عوامل اقتصادی نامطلوب از قبیل بیکاری ،رکود ،تور  ،فقر ،افزایش شکا

طبقاتی ،کواهش

ارزش پول ملی و رانت بر بروز نارضایتی اجتماعی در شهر تهران تأثیر دارند .این پوژوهش
به لحا طبقهبندی بر مبنای هد  ،کاربردی است و به لحا طبقهبندی بر مبنای روش یک
تحقیق تولیفی از نو پیمایشی است.
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مباني نظری و پيشينه شناسي تحقيق
الف .پيشينهشناسي
رئیس دانا ( )1384در مقالهای با عنوان «علل ،عوامل و انگیزههای اقتصادی  -اجتمواعی
بروز بحرانها و تهدیدهای اجتماعی در ایران» نشان میدهد که بحوران و تهدیود دو مقولوه
متمایز بوده و در تشخیص بحران باید جنبه سرعت ،همهگیری ،انگیزهمند بوودن ،سوازمان و
رهبری آن مورد توجه قرار گیرد .انگیزه های بحران ممکن است اجتماعی ،مباحث فرهنگی،
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دینی ،سیاسی ،اقتصادی و  ...باشد و از میان عوامل الولی کوه از سوازوکار نظوا بحورانزا
بیرون می آید ،اختالفات طبقاتی ،خواستهای اقتصادی ،مشکالت و تعارضهای اجتمواعی
مهمترند.
گودرزی ( )1391در رساله دکتری خویش با عنوان «نواآرامیهوای اجتمواعی ،عوامول و
فرآیند آن» به بررسی آثار ساختار اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی جامعه در وقو ناآرامیهوای
اجتماعی می پردازد .بر این مبنا از تئوری رفتار جمعی اسملسور بهوره بورده و سوه نواآرامی
اجتماعی را در دوران بعد از انقالب اسالمی ایران مورد ارزیابی قرار میدهد و بودیننتیجوه
دست مییابد که نارضایتی های اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی از مهمتورین علول وقوو ایون
ناآرامیها بودهاند.
اردستانی و تاجیک در سال  1393در مقالهای تحت عنووان «شوورشهوای اجتمواعی و
مسئله محرومیت نسبی (مطالعه موردی :قیا  15خرداد در ورامین)» به بررسوی زمینوههوای
اجتماعی این شورش با استفاده از نظریه محرومیت نسوبی در منطقوه وراموین مویپردازنود.
محققین در این مقاله به این نتیجه دست مییابند که واقعه  15خرداد در ورامین را بایود در
ویژگیهای ساختاری هویتی منطقه ورامین جستجو کرد و در مرتبه بعود بایود بوه موقعیوت
اقتصادی ،اجتماعی و سیاسوی شهرسوتان وراموین در سوال  1342توجوه داشوت .همچنوین
ناتوانی رژیم در اجرای مناسب طرح الالحات ارضی در این منطقه خوود از دیگور دالیول
نارضایتیها در این منطقه بود.
مسووعودنیا و همکوواران در سووال  1394در مقالووهای بووا عنوووان «نارضووایتی اقتصووادی و
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جنبش های معالر خاورمیانه بر اسا

نظریه محرومیت نسبی» با تکیه بر نظریه محرومیوت

نسبی رابرت گار به بررسی نقش سیاستهای اقتصادی دولتهوای بون علوی و مبوارک در
درنهایت به جنبشهای انقالبی سالهای  2010و  2011منجر گردیود .نتوایج ایون پوژوهش
نشان می دهد که دالیل اقتصادی ازجمله فقر و بیکاری در میان طبقه متوسط موجب الولی
انقالب بوده است.
ارزیابی پژوهشهای لورتگرفته موجود در داخل کشور نشان از این دارند که تواکنون
پژوهشی که بهطور ویژه به بررسی علل اقتصادی مؤثر بر بروز نارضایتیهوای اجتمواعی بوا
توجه به زمینههای فرهنگی اجتماعی مرتبط و پیامودهای آنهوا بپوردازد لوورت نگرفتوه و
عمده پوژوهشهوای موجوود بور روی ارزیوابی شوورشهوا و اغتشاشوات شوهری و ابعواد
خشونتآمیز آنها متمرکز بودهاند .از سوی دیگر ،هیچکدا از پژوهشهای موجود درلودد
شناسایی و اولویتبندی عوامل مؤثر بور بوروز نارضوایتی اجتمواعی بوهمنظوور مودیریت و
ساماندهی نارضایتی ها و نواآرامیهوای اجتمواعی نبوودهانود و تنهوا تولویف و تحلیلوی از
وضعیت موجود ارائه دادهاند .درلورتی که این پژوهش بوا بررسوی دقیوق و مطالعوه اسوناد
موجود درلدد است با شناسایی عوامل موؤثر بور بوروز نارضوایتی و در راسوتای مودیریت
بههنگا آن ،الگویی برای مدیریت این قبیل نارضایتیها را ارائه دهد.
ب .مفهومشناسي نارضايتي اجتماعي
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ایجاد طبقه متوسط جدید و باال رفتن سطح محرومیت نسبی در این کشوورها پرداختوه کوه

رضايت و رضايتمندي؛ فرهنگ فارسی معین در تعریف لغوت رضوایت ،سوه گوروه از
واژگان شامل قبول و رضامندی ،خوشحالی و خشنودی و رخصت و اجازه را به کوار بورده
است (معوین« .)1391 ،اینگلهارت»1در تعریف رضایت اذعان داشته کوه« :احسوا

رضوایت از

بازتاب توازن میان آرزوهای شخصی و وضعیت عینی فردی بوه وجوود مویآیود» .بوه بیوان
دیگر ،هرچه شکا

میان سطح آرزوهای فرد و وضعیت عینی وی بیشتر گردد ،رضایتمندی

او کاهش مییابد (اینگلهارت« .)241 :1371 ،ازکمپ» معتقد است که رضایت بر تجربهشناختی و
ادراکی داللت دارد که بهعنوان اختال

ادراکشده بین آرزو و پیشرفت در زنودگی تعریوف
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
1
. Engelhard
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میشود .این تعریف طیفی از ادراک کامروایی تا حس محرومیوت را شوامل مویگوردد .لوذا
بهطورکلی رضایت زندگی را نگرش فردی و ارزیابی عمومی نسبت به کلیت زنودگی خوود
و یا برخی از جنبههای زندگی تعریف نمودهانود (کینوگ1و همکواران )2005 ،و
 . )171 :1389درواقع رضایت اجتمواعی میوزان خشونودی و احسوا

(نوغوانی و همکواران،

مفبوت فورد از زنودگی

اجتماعی است که موجب پیوستگی و افزایش فعالیتهای اجتماعی فرد و ارتقاء همبسوتگی
اجتماعی می گردد .درلورتیکه نظا های اجتماعی بتوانند پاسخگوی نیازهای فردی انسوان
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باشند ،می توانند رضایت از زندگی را فراهم سازند :نظا اقتصادی با فراهم کوردن نیازهوای
معیشتی افراد ،سالمت و احسا

آسایش مادی ،نظا سیاسوی بوا توأمین نیواز بوه امنیوت و

عدالت ،نظا اجتماعی با کاهش نوابرابری هوا و ایجواد تحورک اجتمواعی و درنهایوت نظوا
فرهنگی با تأمین حس عزت نفس و ایجاد هویت فردی ،رضوایت و خشونودی افوراد را بوه
ارمغان میآورد (چلبی و موسوی )39 :1378 ،و (هزارجریبی و فعلی.)119 :1394 ،
نارضايتي اجتماعي؛ رضایت و نارضایتی در یک رابطوه هومنشوینی و یوا جانشوینی بوا
مفاهیم دیگر؛ نظیر امنیت ،قدرت ،منابع ،اهدا  ،مصالح ،ارزشها ،تهدیدات و فرلتها که
جملگی از مفاهیم مبهم و سویال هسوتند ،مصوادیق خوود را پیودا مویکننود

(بووزان)8 :1983 2،

نارضایتی عمومی یا نارضایتی اجتماعی به وضعیتی اطالق میشود که عد رضایت مرد از
حاکمیت به یک پدیده هموهگیور تبودیلشوده ،گسوتره وسویعی از مورد را در برمویگیورد.
بهطورکلی« ،نارضایتی عمومی» یا «نارضایتی اجتماعی» به وضعیتی اطالق میشود کوه عود
رضایت مرد از حاکمیت به یک پدیده همهگیر تبدیل شده و گستره وسیعی از مورد را در
برمیگیرد .درواقع ،نارضایتی اجتماعی ،احسا

ناخرسندی اسوت کوه هور فورد از زنودگی

خود و از رابطه با دیگران داشته (لادقیان و علموی )1394 ،و بر مبنای عد تأمین نیازهای الولی
و اساسی انسان در عرلههای مختلف (فیزیکوی ،امنیوت ،احتورا  ،خودشوکوفایی و غیوره)
تعریف میگردد .به همین دلیل است کوه نارضوایتی اجتمواعی را شور الز بورای تحقوق
جنبشهای اعتراضی و اولین عامل مهم در وقو هر انقوالب کوه زمینوه ظهوور و گسوترش
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سایر عوامل و شرایط را نیز فراهم مویکنود ،مویداننود (برینتوون .)13901،بوا توجوه بوه دیودگاه
کارکرد تطبیق با شرایط جدید ،کارکرد حل تنش های اجتماعی ،کوارکرد نیول بوه اهودا

و

کارکرد حفظ همبستگی اجتماعی ،شکل دهنده نو خالی از نارضایتیها بوده و نارضوایتی
ناظر بر یک یا ترکیبی از عوامل چهارگانه ،ایجاد انسجا و همبستگی (ارزشهوا ،هنجارهوا،
نقشها و تجمعات) است (کرایب )54 :1378 ،و (زینالی.)189 :1383 ،
نارضايتيهاي اقتصادي؛ آشناترین نوو بحوران و نارضوایتی هوای عموومی ،در حووزه
اقتصاد پیگیری میشود .تداو دورههای رکود و نابسامانی اقتصواد و شودت گورفتن آن بوه
نقطه عطفی می رسد که نظا اقتصادی را در آستانه فروپاشی قرار مویدهود و لوذا مووقعیتی
بحرانووی و ناراضوویسوواز شووکل موویگیوورد (پیووران .)81 :1383 ،شوومار تظوواهرات و نوواآرامیهووا
باانگیزه های اقتصادی یا رفاهی معین در جوامع گوناگون ،فراوان هستند .همچنین برخوی از
عوامل مرتبط با مدیریت و شرایط کاری؛ نظیر پرداخت مطالبات و پاداشها ،سفارشی بودن
یا شایسته ساالری ،جلب اعتماد و رضوایت کوارگران و کارمنودان ،عودالتمحووری و  ...از
عوامل ایجاد رضایت اجتماعی در محیطهای شغلی به لحا اقتصادی است .در سوطح بوین
المللی نیز به جهت وابستگی متقابل اقتصادی کشورها ،عواملی نظیر سوقو ارزش پوول یوا
ارز ملی نیز میتواند عامول ایجواد نارضوایتی باشود (نووذری .)48 :1384 ،از دیگور نشوانههوای
نارضایتیهای اقتصادی می توان به افزایش بیکاری ،افت چشمگیر درآمودها ،کواهش حجوم
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کارکردگرایانه «پارسونزی» ،اختالل در هر یک از کارکردهای چهارگانه یوک جامعوه؛ یعنوی

تولیدات ،ورشکستگی ،تور و رکود در جامعه اشاره داشت.
ج .ريشههاي نارضايتي اجتماعي
یکی از پیچیدهترین بخشها در فهوم نارضوایتیهوای اجتمواعی ،بوه ریشوههوای آنهوا
بازمی گردد .امروزه مشخص شده است که هیچ اعتراض یا نارضایتیای توکعلتوی نبووده و
مجموعووهای از عواموول در بووروز آن دخیوول هسووتند (پیووران( ،)96-97 :1383 ،علیزمووانی،)30 :1393 ،
(قاسمیفر )74 :1393 ،و (لارمی و خواجهپور.)165 :1395 ،
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
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-

عوامل اجتماعي :نظیر اختالفات مذهبی ،اختالفات نژادی ،قوومی ،زبوانی ،مسوئله
جوانان و شکا

بین نسلی ،ناامیدی نسبت به آینده ،قطبی شدن جامعوه ،احسوا

محرومیت نسبی ،احسا

بیعدالتی ،تناقضات اخالقی جامعه و اغتشاش ارزشهوا

و پدید آمدن آنومی گسترده ،گسترش روزافزون کجرویهوای اجتمواعی ،تخریوب
شدید روابط اجتماعی ،تشدید توقعات شهروندان ،فزونی فالله طبقاتی و افوزایش
دامنه ناکامیها.
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-

عوامل اقتصادي :بیکاری فزاینده جوانان و بحرانی شودن مسوئله اشوتغال ،وجوود
تبعیض در امکانات رفواهی ،نوابرابری درآمودها ،بوروز فقور و تنگدسوتی در قشور
خالی از مرد  ،عد پرداخت حوق وحقووق کوارگران یوا کارمنودان ،مشوکالت و
نارساییهای قانونی نظیر قراردادهای موقت کاری یا بازنشستگی اجباری کارگران.

-

عوامل سياسي :فضای بسته سیاسی ،ناکارآمدی دولت و ناکارایی نظا اداری و نیز
نارضایتی از عملکرد مدیران و عالیق امنیتی حکومتها.

-

عوامل فرهنگي :الگوهای تبعیض فرهنگی ،رواج فرهنگ سوءاستفاده به هر شوکل
و از هر طریق و بیقانونی و عد توجه به حقوق فردی و جمعی.

با تأملی گذرا در تاریخ چهار دهه انقالب نیز پدیدهها و تالطمات اجتماعی -سیاسوی و
نارضایتیهای عمومی در اشکال گوناگون در گوشه و کنار این کشور با ماهیتهای متفاوت
اجتماعی و لنفی به وجود آمده که برخی از آنها نظیر وقایع  88ثبوات اجتمواعی را تهدیود
کردهاند و برخی دیگر نظیر تجمعات و راهپیماییهوای کوارگری در اعتوراض بوه پرداخوت
نشدن حقوق و دستمزد ،حرکتهوای اعتراضوی بازنشسوتگان ،اعتوراض سوپردهگوذاران در
مؤسسات مالی ،ادامه بحران در کارگاههای تولیدی و برخی شرکتها ،اعتصاب و اعتوراض
کامیونداران و رانندگان ،اعتراضات معلموان ،کوارگران و بازاریوان ،اعتراضوات دیمواه ،96
افزایش بیقاعده نر ارز و تأثیر آن بر افوزایش قیموت کاالهوای اساسوی و غیوره ،ماهیوت
نر تری داشتهاند (ایسپا .)1397 ،مطالعات لوورتگرفتوه نشوان دادهانود کوه در سوال 2015
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حدود  400اعتراض کارگری و در سال  2016تقریباً  350اعتراض کارگری در ایوران اتفواق
افتاده است (ایسپا.)1397 ،

درباره علل و ریشههای بنیادین شوکلگیوری نارضوایتیهوای اجتمواعی ،مویتووان بوه
پیدایش تعارض میان موقعیت یک طبقه از نظر رابطه با وسایل تولید (قودرت اقتصوادی) و
موقعیت همان طبقه از حیث رابطه با وسایل اداره جامعه (قدرت سیاسی) و موانعی کوه بور
سر راه تطبیق این دو موقعیت پیش میآید ،بوه پیودایش اعتراضوات اجتمواعی و درنهایوت
پیدایش وضعیتهای انقالبی میانجامد .در نظریات «کارکردگرایی» ایون تعوارض بوه زبوان
دیگر بهعنوان تعارض میان نظا ارزشی و محیط بیان شده است .بهگونهای کوه در لوورت
ناسازگاری ساخت ارزشی جامعه با شرایط زندگی روزمره ،ساخت جامعه دچار عد تعادل
خواهد شد و درنتیجه آشفتگی ،اعتراضات عمومی و بحوران ،جامعوه را فراخواهود گرفوت.
همچنین بر اسا

نظریه «محرومیت نسبی» ،نارضوایتی بور اسوا

تفواوت میوان انتظوارات

ارزشی انسانها و تواناییهای ارزشی آنان تعریف میگردد و به هور انودازه ایون نارضوایتی
شدیدتر باشد ،احتموال بوروز خشوونت و رفتارهوای آشووبگرانه نیوز بیشوتر خواهود بوود.
نارضایتیهای اجتماعی درلورتیکه از مجاری مدنی خود خارج شده و به سومت اشوکال
غیر مدنی و خشونتبار سوق یابند ،بهنوبه خود پیامدهای امنیتی– سیاسی متعددی برجوای
گذاشته و منجر به تضعیف حاکمیت قانون در جامعه و به خطر افتادن حاکمیت ،منافع ملوی
و امنیت دولتها و توسعه بحرانهای مقبولیت و مشروعیت گردیده و زمینوه را بوه جهوت
دخالت عنالر بیگانه فراهم میسازد (رحمانی.)1398 ،

مقاله پژوهشی :شناسایی و اولویتبندی عوامل اقتصادی مؤثر بر بروز نارضایتیهای اجتماعی (موردمطالعه شهروندان تهران)

جنبههای مختلفی از عوامل ایجواد آن اشواره کورد .طبوق نظریوه «سواختاری مارکسیسوتی»؛

د .الگوي مفهومي -تحليلي پژوهش
با مطالعه پژوهشها و نظریههای موجود درباره ریشههای اقتصادی در بوروز نارضوایتی،
در قالب مقایسه تطبیقی و فراتحلیل ،تعدادی از مؤلفهها و شاخصوههوای موورد نظور بورای
مطالعه و سنجش نارضایتی اجتماعی استخراج گردیده است.
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جدول  :1شاخصهاي اقتصادي در بروز نارضايتي اجتماعي
نویسنده

نام کتاب یا مقاله

شاخصها و مؤلفههای استخراجي
در خصوص نارضایتي اجتماعي
پوشش تأمین اجتماعی
نر تور خفیف

مفهو و شاخصهای عدالت اقتصادی

رجایی ()1392

حذ

بهره از نظا مالی

تسهیالت مالی روان و فراگیر
آموزش عمومی فراگیر
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خدمات بهداشت عمومی
شاخص فالکت
بررسی عوامل اقتصادی موؤثر بور امنیوت
عمومی (مطالعه موردی استان لرستان)

بارانی بیرانوند ()1397

تولید ناخالص داخلی
ضریب جینی
شاخص اعتماد

رابطووه بیکوواری بووا نوواآرامی اجتموواعی و
آشفتگی روانی

عمرانیفر ()1391

بیکاری
ناآرامی اجتماعی
داشتن شغل

نابرابری و قشربندی اجتماعی در ایران

لهسائیزاده ()1380

مالکیت فردی
قوودرت اجتموواعی (شووأن اقتصووادی و
اجتماعی)
شاخص بهای کل و خدمات مصرفی

آیندهنگوری مؤلفوههوای توور مبتنوی بور
پیشرانها و پیامدهای اجتماعی

حاجیوووانی و همکووواران
()1393

تولید ناخالص داخلی
درآمد سرانه
رشد اقتصادی
ضریب جینی
توزیع عادالنه درآمدها

عدالت ،عدالت اجتماعی و اقتصاد

غنی زاده ()1379

حق حیات
حق مالکیت
حق انتخاب شیوه زندگی

مدلسازی توزیع درآمد برای ایران

بختیاری ()1393

توزیع درآمد (ضریب جینی)
مسکن

سیاستهای خیابانی
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بیکاری
بیات ()1397

مشاغل کاذب
کارگران روزمزد
درآمد

نویسنده

نام کتاب یا مقاله

احسا
بررسی میزان نارضایتی شوغلی معلموان و
عوامل اجتماعی مؤثر بر آن

معیدفر و ذهانی ()1384

محرومیت

میزان نیازهای ارضاءنشده
بیعدالتی در اداره
منزلت اجتماعی شغل

بررسووی رضووایت از زنوودگی و جایگوواه
احسووا

امنیووت (مطالعووه در شووهروندان

تهران)

احسا

محرومیت

هزارجریبوووی و لوووفری

اعتماد به کارایی مسئولین

شالی ()1388

ارضاء نیازها
اعتماد اجتماعی
اعتماد اجتماعی

بررسی رضایت از زندگی و عوامل موؤثر

رفیعووووی و حاجیووووانی

احسا

بر آن با استفاده از نتایج پیمایش ملی

()1392

پایگاه اقتصادی -اجتماعی
احسا

نارضایتی هوای اقتصوادی و جنوبش هوای
معالوور خاورمیانووه بوور اسووا

نظریووه

محرومیت نسبی

مسووعود نیووا و همکوواران

فقر

()1394

بیکاری

عواموول اجتموواعی مووؤثر بوور رضووایت از

نیووووازی و همکوووواران

زندگی

()1394

شورش های اجتماعی و مسئله محرومیت

اردسوووتانی و تاجیوووک

نسبی (قیا  15خرداد ورامین)

()1393

علوول ،عواموول و انگیووزههووای اقتصووادی-
اجتموواعی بووروز بحوورانهووا و تهدیوودهای

رئیس دانا ()1384

اجتماعی در ایران

بیقدرتی
عدالت توزیعی

عدالت توزیعی
مصر گرایی
امنیت اجتماعی
تبعیض اقتصادی
اختال

طبقاتی
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شاخصها و مؤلفههای استخراجي
در خصوص نارضایتي اجتماعي

خواستههای اقتصادی
چگونگی استفاده از اراضی شهری

عدالت اجتماعی و شهر

دیوید هاروی ()1395

رانت و تخصیص زمین
رانت مطلق

اقتصاد و عدالت اجتماعی

مسعود نیلی و همکواران
()1385

اقتصاد آزاد
اقتصاد دستوری
عدالت اجتماعی
دولت رفاه

فقر و جنبشهای اجتماعی در ایران

پیران ()1388

الیههای جنبشی جامعه ایران

جالئی پور ()1391

فقر
طبقه کارگر
تهیدستان شهری
قشربندی اجتماعی
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آنچه که در این بخوش بوه آن پرداختوه شود؛ بررسوی و تحلیول مطالعوات و پوژوهشهوای
انجا شده در حوزه نارضایتی اجتمواعی اسوت کوه درنهایوت بوا یوک مطالعوه تطبیقوی ،عوامول
اقتصادی مؤثر بر بروز نارضایتی اجتماعی پدیدار گردید؛ اما آنچه باید به آن توجه مؤکود داشوت
این است که در بین شاخصهای اقتصادی مؤثر بر بوروز نارضوایتی اجتمواعی (احتموال وقوو ،
شدت و پایداری) ترتیب و اولویتبندی بهلورت ذاتی وجوود دارد کوه ایون تحقیوق سوعی در
شناخت این اولویتبندی خواهد داشت .با توجه به ادبیات و مفاهیم بررسیشده دربواره عوامول
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82

اقتصادی مؤثر بر بروز نارضایتی اجتماعی ،نارضایتی پدیدهای است که رابطه مسوتقیم بوا اقتصواد
دارد .نارضایتی که خود گونههای متفواوتی ماننود سیاسوی ،اقتصوادی و اجتمواعی و ...را شوامل
میشود و با هم در ارتبا بوده و گاهی زمینهساز (همزا) یکدیگر نیز میباشند.
متغیر مستقل در این پژوهش شامل عوامل اقتصادی مؤثر بر بروز نارضایتی میباشد کوه
در قالب مؤلفههایی چون؛ بیکاری ،رکود ،تور  ،فقر ،افزایش شکا

طبقاتی ،افوزایش فسواد

اقتصادی ،کاهش ارزش پول ملی ،رانت اقتصادی و  ...احصاء و دسوتهبنودی مویگوردد .بوا
استفاده از دادههای کمی (گزارشهای رسمی در سطح کلوی) و پیموایش (مراجعوه فوردی)
قابل سنجش می باشد .متغیر وابسته نیز نارضایتی اجتماعی است که بهطور عموده نواظر بوه
وجود احسا

یا انگیزش فردی در حوزه نارضایتیهای اجتماعی میباشد.

شکل  :1مدل مفهومي تحقيق (منبع :محققساخته)

روششناسي پژوهش
با توجه به هد

اللی پژوهش که شناسایی عوامول اقتصوادی و سوپس اولویوتبنودی

آنها در بروز انوا نارضایتی های اجتماعی در تهران بوده است لوذا ،ایون پوژوهش از نظور
هد  ،کاربردی خواهد بود .در روش پژوهش ،ابتدا الگوی مفهومی بر اسا

مطالعه کیفوی

منابع نظری موجود و مصاحبه با نخبگان تهیه گردیده و سپس دادههای کموی پوژوهش بور
اسا

پرسشنامه محققساخته جمعآوری میگردد.
ب .قلمرو تحقيق ،جامعه آماري و حجم نمونه
از نظر قلمرو محور موضوعی این پژوهش در حووزه مودیریت اقتصوادی  -اجتمواعی،

سیاسی و امنیت قرار می گیرد .حدود مکانی پژوهش در این تحقیق ،منواطق  22گانوه شوهر
تهران است .دامنه زمانی انجا پژوهش در طراحی تحقیق و گردآوری و تحلیل اطالعات از
جامعه آماری ،شامل سالهای  1396تا  1398است.
روش نمونهگیری در این پژوهش ،غیر تصادفی و از نو در دستر

است که بر اسوا

روش کوکران ،حجم نمونه  384نفر خواهد بود .جمعیت کول شوهر تهوران کوه در حودود
هشت میلیون و پانصد هزار نفور اسوت را بوه تفکیوک منواطق  22گانوه ضورب در نسوبت
جمعیتی هر منطقه از کل شهر کرده تا تعداد پرسشنامه مطلوب جهت توزیع به دسوت آیود.
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الف .نوع پژوهش

با عنایت به مدل ارائه شده بورای توزیوع پرسشونامه بوه دلیول برخوی موانوع در جموعآوری
پرسشنامه و در راستای تحقق نقطهنظرات جامعه آماری ،تعداد پرسشنامههای توزیعشده بوه
میزان  428برگ اقدا گردید تا در لورت عد تکمیل و یا مخدوش بودن برخی از آنهوا،
حداقل تعداد  384پرسشنامه لحیح تحلیل و ارزیابی گردد.
جدول  :2آمار توصيفي متغير جنسيت
جنسيت

تعداد

درصد

مرد

220

57

زن

166

43

جمع

386

100
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جدول  :3آمار توصيفي متغير وضعيت تأهل
تأهل

تعداد

درصد

مجرد

178

46

متأهل

208

54

جمع

386

100

جدول  :4آمار توصيفي متغير سن
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سن

تعداد

درصد

 20تا 30

116

30

 31تا 40

177

46

 41تا 50

62

16

 51تا 60

27

7

 61به بعد

4

1

جمع

386

100

جدول  :5آمار توصيفي متغير تحصيالت
تحصيالت

تعداد

درصد

فوقدیپلم

81

21

لیسانس

255

66

فوقلیسانس

39

10

دکتری

11

3

جمع

386

100

جدول  :6آمار توصيفي متغير درآمد

84

درآمد

تعداد

درصد

کمتر از  2میلیون

89

23

2-4

235

61

4-6

54

14

بیشتر از  6میلیون

8

2

جمع

386

100

ج .ابزارهاي گردآوري دادهها
و اسنادی استفاده شده اسوت .همچنوین بورای گوردآوردی دادههوای میودانی از پرسشونامه
محققساخته در قالب طیف لیکرت بهره گرفته شده است .جهت سونجش روایوی و پایوایی
پرسشنامه از روایی لوری و بهمنظور ارزیابی پایایی متغیرها و شاخصهای مورد اسوتفاده،
از روش آلفای کرونبا و نر افزار تحلیل آماری  SPSSاستفاده شده است.
جدول  :7پايايي ابزار تحقيق
عامل

ضریب آلفای کرونباخ

فالله طبقاتی

0/721

فقر

0/864

بیکاری

0/811

تور

0/798

رکود

0/726

رانت

0/721

ارزش پول ملی

0/806

نارضایتی اجتماعی

0/837

یافتههای پژوهش
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در این پژوهش بهمنظور گردآوری دادههای نظری تحقیق از شیوه مطالعات کتابخانوهای

الف .تجزيهوتحليل دادهها
آزمونووههووای مووورد اسووتفاده در آمووار اسووتنباطی ایوون پووژوهش عبووارتانوود از :آزمووون
«کولموگرا

اسمیرنو » ،آزموون «همبسوتگی» و «تحلیول معوادالت سواختاری»1بوا روش

حداقل مربعات جزئی(2اجرای مدل اندازهگیری  +مدل ساختاری) .بهمنظور تجزیوهوتحلیول
دادهها در این تحقیق از نور افوزار  SmartPLSنسوخه  2و  SPSSنسوخه  19تحوت وینودوز
استفاده شده است .آزمون «اسمیرنو » جهوت بررسوی ادعوای مطورحشوده دربواره توزیوع
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
1
. Structural Equation Modeling
2
). Partial Least Square(PLS
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دادههای یک متغیر مورد استفاده قورار مویگیورد .درلوورتیکوه متغیرهوا نرموال باشوند ،از
آزمونهای پارامتریک استفاده میشود و در غیور ایون لوورت از آزموونهوای ناپارامتریوک
معادل آزمونهای پارامتریک استفاده میشود .اگر سطح معنیداری کمتر از مقدار خطا (پونج
درلد) باشد ،درنتیجه فرض لفر مبنی بر نرمال بودن دادههوا رد مویشوود و در غیور ایون
لورت فرض لفر رد نمیشود .نتایج آزمون نرمال بوودن متغیرهوای تحقیوق در جودول 8
نشان داده شده است.
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جدول  :8آزمون نرمال بودن متغيرهاي تحقيق
تعداد

آماره k.s

سطح
معنيداری

نتيجه

عوامل اقتصادی نامطلوب

386

1.1

0.000

غیر نرمال

بیکاری

386

1.252

0.000

غیر نرمال

رکود

386

1.313

0.000

غیر نرمال

تور

386

1.155

0.000

غیر نرمال

فقر

386

1.167

0.000

غیر نرمال

طبقاتی

386

1.313

0.000

غیر نرمال

کاهش ارزش پول ملی

386

1.284

0.000

غیر نرمال

رانت

386

1.346

0.000

غیر نرمال

افزایش شکا

با توجه به جدول  8متغیرهای دارای توزیع ،غیر نرمال هستند .بوا توجوه بوه اینکوه
سطح معنی داری به دست آمده کوچک تر از پنج درلد است ،نتیجه حالل موی شوود کوه
آماره آزمون در ناحیه بحرانی قرار دارد ،درنتیجه فرض لفر (نرمال بوودن دادههوا) رد
می گردد.
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جدول  :9بارهاي عاملي سؤاالت پرسشنامه

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

0.596
0.794
0.876
0.863
0.849
0.864
0.643
0.628
0.846
0.638
0.622
0.766
0.566
0.877
0.910
0.866
0.794
0.766
0.576
0.659
0.790
0.765
0.587
0.629
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نارضایتي

بيکاری

رکود

تورم

فقر

افزایش
شکاف
طبقاتي

کاهش
ارزش پول
ملي

رانت

0.450
0.881
0.896
0.881
0.744
0.780
0.752
0.816
0.746
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مدل های اندازه گیری نشان دهنده بارهای عاملی متغیرهوای مشواهدهشوده بورای هور
متغیر مکنون است و از طری ق تحلیل عاملی تأییدی1آزموون موی شوود (هوومن.)19 :1387 ،
این کار از طریوق تحلیول عواملی مرتبوه اول و دو لوورت گرفتوه اسوت .مودل هوای
اندازه گیری ،روابط بین متغیرهای مشاهده شده(2اندازه گیری شوده) و متغیرهوای مکنوون

3

( پنهان) را مشخص می سازد .با اجرای تحلیل عاملی بارهوای عو املی بورای هور متغیور
مکنون و متغیر مشاهده شده به دست می آید .برای تحلیل عاملی تأییودی تنهوا ضورایب
فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،38بهار 1399

بارهای عاملی مهم هستند که روی مسیر میان هر یوک از متغیرهوا ی پنهوان و سوؤاالت
مربو به آن ها رسم شده اند  .بسته به اینکوه محقوق چوه میوزان دقوت را بورای حوذ
سؤاالت در نظر گیر د ،مقادیر مالک  0.5تا  0.7برای بارهای عاملی معرفی شوده اسوت،
اما کمترین سرحد اعال شده  0.4است.
ب .همبستگي متغيرهاي پژوهش
وجود رابطه همبستگی بین دو متغیری که قصد بررسی نحوه تأثیرگذاری آنها را داریم،
شر الز است .اگر افزایش یا کاهش یکی از متغیرها همراه با افزایش یوا کواهش دیگوری
شود ،همبستگی را مفبت (مستقیم) گویند و اگر افزایش یا کاهش یکی از متغیرها هموراه بوا
کاهش یا افزایش دیگری نشود ،همبستگی را منفی (غیرمستقیم) گوینود .الز بوه یوادآوری
است که ضریب همبستگی ،شاخص آماری برای نشان دادن شدت و حدود همبستگی موی
باشد.

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
88

1
). Confimatory Factor Analysis(CFA
2
. Observed Variables
3
. Latent Variables

جدول  :10ضرايب همبستگي
اقتصادی

نارضایتي

بيکاری

رکود

تورم

0.692

1.000

بیکاری

0.622

0.666

1.000

رکود

0.642

0.611

0.658

1.000

طبقاتي

پول ملي

فقر

نامطلوب
عوامل
اقتصادی
نامطلوب
نارضایتی

شکاف

ارزش

رانت

1.000

تور

0.629

0.622

0.601

0.629

1.000

فقر
افزایش شکا
طبقاتی
کاهش ارزش
پول ملی
رانت

0.640

0.657

0.650

0.628

0.667

1.000

0.621

0.653

0.650

0.611

0.621

0.660

1.000

0.616

0.647

0.645

0.601

0.613

0.654

0.689

1.000

0.625

0.629

0.623

0.630

0.660

0.680

0.623

0.620

1.000

ضریب همبستگی بهگونهای تعریف شده است که مقادیر بین  -1و  +1را دربرمیگیورد.
هرچه قدر مطلق این ضریب بزرگ تر باشد ،شدت رابطه بیشتر بوده و عالمت آن نیز جهت
رابطه را نشان می دهد .تمامی ضرایب همبسوتگی در سوطح اطمینوان  %99معنوادار هسوتند
(مقدار سطح معناداری پنجدرلد هست) .ضریب مفبت نشاندهنده رابطه مفبت و مستقیم و
ضریب منفی نشاندهنده رابطه منفی و معکو
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عوامل

افزایش

کاهش

بین دو متغیر است.

در این تحقیق به دلیل غیر نرمال بودن متغیرهای تحقیوق بوهمنظوور آزموون فرضویات از
مدل سازی معادالت ساختاری بوه روش حوداقل مربعوات جزئوی بوا اسوتفاده از نور افوزار
 SmartPLSاستفاده شده است .روش تخمین حداقل مربعات جزئوی ضورایب را بوهگونوهای
تعیین میکند که مدل حالله ،بیشترین قدرت تفسیر و توضیح را دارا باشد؛ بدین معنوا کوه
مدل بتواند با باالترین دقت و لحت ،متغیر وابسته نهایی را پیش بینی نماید .روش حوداقل
مربعات جزئی ،یکی از روش های آماری چندمتغیره محسووب مویشوود کوه بوهوسویله آن
میتوان بهرغم برخی از محدودیت ها؛ مانند نامعلو بودن توزیع متغیر پاسخ ،وجوود تعوداد
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مشاهدات کم و یا وجود خودهمبستگی جدی بین متغیرهای توضیحی؛ یک یا چنود متغیور
پاسخ را بهطور همزمان در قبال چندین متغیر توضیحی الگوسازی نمود.
ج .برازش مدلهاي اندازهگيري
1

در این قسمت از شاخصهای پایایی شاخص ضریب آلفای کرونبوا  ،پایوایی ترکیبوی،
روایی همگرا و روایی واگرا استفاده میشود.
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جدول  :11برازش مدلهاي اندازهگيري مدل نظري تحقيق
AVE
عوامل اقتصادی نامطلوب

0.590

Composite
Reliability
0.963

Cronbachs
Alpha
0.959

نارضایتی

0.590

0.878

0.827

بیکاری

0.624

0.867

0.791

رکود

0.569

0.838

0.738

تور

0.524

0.812

0.690

فقر

0.667

0.886

0.822

طبقاتی

0.596

0.795

0.756

کاهش ارزش پول ملی

0.587

0.789

0.745

رانت

0.619

0.856

0.761

افزایش شکا

جدول فوق شاخص های روایی و پایایی را برای تمامی متغیرهای مکنون تحقیوق نشوان
می دهد .در این تحقیق پایایی مدلهای اندازهگیوری از سوه طریوق بارهوای عواملی ،پایوایی
ترکیبی و آلفای کرونبا سنجیده شده است .بارهای عاملی بهدستآمده نشان مویدهود کوه
همه بارهای عاملی باالتر از  0.40است و در سطح معنیداری  95درلود معنویدار هسوتند.
شاخص های پایایی ترکیبی و آلفای کرونبا نیز در تموا مووارد بواالتر از  0/6مویباشوند و
نشان از پایا بودن ابزار اندازهگیری دارند.
برای برازش و اعتبارسنجی مدل کلی تنها یک معیار به نا نیکویی بورازش2وجوود دارد.
شاخص نیکویی برازش بین لفر و یک قرار دارد و مقادیر نزدیوک بوه عودد یوک نشوانگر
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وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
1
). Composite Reliability (CR
2
). Goodness of Fit(GoF

کیفیت مناسب مدل است .البته باید توجه داشت که این شاخصها نشانگر توانایی مودل در
مقادیر مشترک (مربو به متغیرهای پنهان مرتبوه اول) برابور  0.563و میوانگین مربوو بوه
ضریب تعیین متغیرها (تمامی متغیرهای پنهان درونزای مدل اعم از مرتبه اول و دو ) برابور
 0.813است .همانطور که مشاهده میشود برازش کلی مدل در وضعیت قوی قرار دارد.
د .آزمون فرضيههاي پژوهش
بهمنظور آزمون فرضیهها در این قسمت از ضرایب گزارششده در شکل  7و  9اسوتفاده
میشود ،بدینلورت که ضریب معنیداری بهدست آمده را با عدد بحرانی مقایسه میکنویم.
عدد بحرانی در اینجا عدد  1.96است .بنابراین هرگاه قدر مطلق آمواره آزموون بوزرگتور از
 1.96باشد آنگاه نتیجه می گیریم که آمواره آزموون در ناحیوه بحرانوی قورار دارد و بنوابراین
فرضیه لفر رد میشود و فرضیه مقابل در سطح معنیداری پونجدرلود پذیرفتوه مویشوود.
برعکس ،اگر قدر مطلق ضریب معنیداری کوچکتر از  1.96باشد ،بدین معنوی اسوت کوه
آماره آزمون در ناحیه قبول فرض لفر قرار دارد درنتیجه مویتووان بوا اطمینوان  95درلود
فرض لفر را رد نکرد.
جدول  :12نتايج آزمون فرضيات تحقيق
فرضيه
فرضیه اللی :عوامل اقتصوادی نوامطلوب بور بوروز نارضوایتی
اجتماعی در شهر تهران تأثیر دارند.
فرضیه فرعی اول :چنین به نظر می رسد کوه بیکواری در بوروز
نارضایتی اجتماعی در کالنشهر تهران تأثیر دارد.
فرضیه فرعی دو  :چنین به نظر موی رسود کوه رکوود در بوروز
نارضایتی اجتماعی در کالنشهر تهران تأثیر دارد.
فرضیه فرعی سوو  :چنوین بوه نظور مویرسود توور در بوروز
نارضایتی اجتماعی در کالنشهر تهران تأثیر دارد.
فرضیه فرعی چهوار  :چنوین بوه نظور مویرسود فقور در بوروز
نارضایتی اجتماعی در کالنشهر تهران تأثیر دارد.

ضریب

اولویت

معنيداری

نتيجه

0.692

9.505

تأیید

0.269

2.775

تأیید

2

0.219

2.068

تأیید

4

0.206

2.022

تائید

6

0.265

2.123

تأیید

3

تأثير
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بندی
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فرضيه

ضریب
تأثير

معنيداری

نتيجه

اولویت
بندی

فرضیه فرعی پنجم :چنین بوه نظور مویرسود افوزایش شوکا
طبقاتی در بروز نارضایتی اجتماعی در کالنشوهر تهوران توأثیر

0.371

2.946

تأیید

1

دارد.
فرضیه فرعی ششم :چنین به نظر میرسود کواهش ارزش پوول
ملی در بروز نارضایتی اجتماعی در کالنشهر تهران تأثیر دارد.
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فرضیه فرعی هفتم :چنین به نظر میرسود رانوت (تبعویض) در
بروز نارضایتی اجتماعی تأثیر در کالنشهر تهران دارد.

0.217

2.046

تأیید

5

0.269

2.163

تأیید

2

چنانچه پیشتر آمد ،در این تحقیق یوک فرضویه الولی و هفوت فرضویه فرعوی مطورح
گردیده که به شکل خالله در جدول شماره  12قابل مشاهده است .برای توضویح بیشوتر،
تنها دو فرضیه اللی و اول با توضیحات مبسو ارائه خواهد شد.
فرضيه اصلي :عوامل اقتصادی نامطلوب بر بروز نارضایتی اجتماعی در شهر تهران تأثیر
دارند .ضریب معنویداری گوزارششوده برابور  9.505اسوت .بوا توجوه بوه اینکوه ضوریب
معنیداری بزرگتر از  1.96است ،نتیجه میگیریم که آماره آزموون در ناحیوه بحرانوی قورار
گرفته است و درنتیجه فرضیه اللی تحقیق در سطح معنیداری پونجدرلود موورد پوذیرش
قرار میگیرد ،بهعبارتدیگر نتایج نشان میدهد که اگر عوامل اقتصادی نامطلوب بوه انودازه
یک واحد افزایش پیدا کند ،نارضایتی اجتماعی به اندازه  0.692واحد افزایش پیودا خواهود
کرد.
فرضيه فرعي اول :چنین بوه نظور مویرسود بیکواری در بوروز نارضوایتی اجتمواعی در
کالنشهر تهران تأثیر دارد .ضریب معنیداری گزارششده برابر  2.775اسوت .بوا توجوه بوه
اینکه ضریب معنیداری بزرگتر از  1.96است ،نتیجه میگیریم که آمواره آزموون در ناحیوه
بحرانی قرار گرفته است و درنتیجه فرضیه فرعی اول تحقیق در سطح معنیداری پنجدرلود
مورد پذیرش قرار میگیرد ،بهعبارتدیگر نتایج نشان میدهد که اگر بیکاری به انودازه یوک
واحد افزایش پیدا کند ،نارضایتی اجتماعی به اندازه  0.269واحد افزایش پیدا خواهد کورد.
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سیاست اقتصادی و عوامل اقتصوادی باعوث رضوایت اجتمواعی افوراد مویشوود و عوامول
اقتصادی مفل بیکاری همبستگی مفبتی با نارضایتی اجتماعی دارد.

نتيجهگيری و پيشنهاد
هد

اللی این پژوهش شناسوایی و اولویوتبنودی عوامول اقتصوادی موؤثر بور بوروز

نارضایتی اجتماعی است .این پژوهش به لحا طبقه بندی بر مبنای هد  ،کاربردی بووده و
به لحا طبقه بندی بر مبنای روش ،یک تحقیق تولیفی است .جامعوه آمواری ایون تحقیوق
تمامی شهروندان تهرانی میباشند که بهلورت نامحدود است .روش نمونهگیری بهلوورت
غیر احتمالی در دستر

است و با توجه به فرمول کوکران حجم نمونه مورد نیواز برابور بوا

 384نفر است .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه محققساخته است کوه روایوی آن از طریوق
روایی لوری و روایی سازه مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن نیز از طریق ضریب آلفوای
کرونبا و پایایی ترکیبی مورد تأیید قرار گرفت .دادههای گردآوریشده از طریق نور افوزار
 Spssو  Smart-PLSمورد تحلیل قرار گرفتند و بوا کموک مودلسوازی معوادالت سواختاری
فرضیههای تحقیق بررسی شدند .پژوهش حاضر در پی شناسوایی و اولویوتبنودی عوامول
اقتصادی مؤثر بر بوروز نارضوایتی اجتمواعی بوود کوه در اداموه بوه بررسوی نتوایج حالوله
میپردازیم .نتایج آزمون فرضیههای این تحقیق بر اسا

دادههای مربو به  386نفر اسوت.

فرضیههای تحقیق با روش مدلیابی معادالت ساختاری مورد آزمون قرار گرفتند .بوا توجوه
به تحلیل دادههای حالل از پرسشنامه ،نتایج زیر را مویتووان اسوتنبا کورد :بوا توجوه بوه
دادههای جمعآوریشده و تجزیهوتحلیل انجا شده؛ آماره تی بورای فرضویه الولی معنوادار
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الف .نتيجهگيري

بوده ،درنتیجه فرضیه اللی تحقیق مورد پذیرش قرار می گیرد .همچنین ضریب تأثیر نشوان
میدهد که عوامل اقتصادی نامطلوب ،بر بروز نارضایتی اجتماعی در شهر تهران تأثیر دارند.
ب .پيشنهاد
با توجه به نتایج حالل از فرضیههای تحقیق ،پیشنهادهایی در زیر ارائه میشود:
-

حمایت از تولید ملی به واسطه نقش آن در کاهش بیکاری و حمایوت اجتمواعی از
افراد
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-

حمایت دولت از جوانان برای ایجاد اشتغال از طریق تسهیالت کمبهوره و برطور
کردن موانع تولید و تجارت
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-

آموزشهای عملی در دانشگاهها و توسعه مراکز فنی و حرفهای

-

توسعه لادرات غیرنفتی و تقویت تولید داخلی

-

هدایت منابع نقدینگی به حوزههای مولد و حذ

-

افوزایش بهوورهوری در مجموعووه دولوت بووا انضووبا موالی و افووزایش شووفافیت در

موانع تولید

فعالیتهای مالی
-

کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی و استفاده لوحیح از درآمودهای
نفتی

-

در نظر گرفتن برنامههای حمایتی طبقات آسیبپذیر اجتماعی و افوزایش خودمات
عمومی در حوزههای سالمت ،آموزشوپرورش و ...

-

سیاستگذاری عمومی در کاهش شکا

طبقاتی از سوی دولت

-

هدفمندسازی یارانههای عمومی با هد

حمایت از اقشار پاییندست

-

تقویت ارزش پول ملی در داخل با کنترل جریان تورمی و ثبات قیمتهای داخلی

-

تسهیل حوزه کسبوکار بهعنوان اللیترین دستور کار دولت

-

تقویت نهادهای نظارتی ،حکومت الکترونیک و اعمال سیاستهوایی بورای از بوین
بردن فساد بهویژه ایجاد شفافیت

-

نهادینهسازی مالیات در ساختار اداری و تقویت آن در عرله فرهنگ عمومی

-

ایجاد شبکه ملی اطالعات

فهرست منابع و مآخذ





اردستانی ،علی؛ تاجیک ،احسان ( ،)1393شورشهای اجتماعی و مسئله محرومیت نسبی مطالعوه
موردی :قیا  15خرداد در ورامین ،فصلنامه سياست.54-47 ،)3(1 ،

ایسپا (مرکز افکار سنجی دانشوجویان ایوران) ( ،)1397ارائهه نتهايج سهه نظرسهنجي پيرامهون
اعتراضات ديماه  ،1396تاریخ بازیابی.1397/11/10 :
ایمان ،محمدتقی؛ مرادی گلمراد ( ،)1387بررسی عوامول اقتصوادی اجتمواعی مورتبط بوا تعهود
اجتماعی جوانان شهر شیراز ،فصلنامه علوم انساني و اجتماعي.)24( 6 ،
اینگلهارت ،رونالد ( ،)1382تحول فرهنگي در جامعه پيشرفته صنعتي ،ترجمه :مریم وتر ،تهران:
انتشارات کویر.










آزاد ارمکی ،تقی ( ،)1375بررسی وضعیت خشونت در جامعه تهران ،فرهنگ عمومي.56-75 ،)89( 8 ،
بارانی بیرانوند ،لغری ( ،)1397بررسی عوامل اقتصادی موؤثر امنیوت عموومی مطالعوه مووردی
استان لرستان ،نشريه علمي دانش انتظامي.79-58 ،)23(6 ،
بختیاری ،لادق و سجاد محموداوغلی ( ،)1393مدلسازی توزیوع درآمود بورای ایوران :مقایسوه
الگوی داگو با چند مدل منتخب ،مدلسازي اقتصادي.)26(8 ،
برینتون ،کرین ( .)1390کالبدشکافي چهار انقالب ،ترجمه :محسن ثالثی ،تهران :نشر نو.
بیات ،آلف ( ،)1379سياستهاي خياباني .ترجمه :اسدالله نبوی ،تهران :نشر و پژوهش شیرازه.
پیری ،حیدر ( ،)1394فراز و فرود حاکمیت در مقابله با شورشها و ناآرامیهای داخلی در پرتوو
حقوق بینالملل ،مجله حقوقي دادگستري.78-53 ،)3(79 ،
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الف .فارسي

پیران ،پرویز ( ،)1383پیامدها و واکنشهای آشکار ناشوی از بحورانهوا و تهدیودهای اجتمواعی،
فصلنامه رفاه اجتماعي.103-77 ،)16(4 ،
حاجیانی ،ابراهیم؛ ناظمی ،امیر و یاورزاده ،محمدرضا ( ،)1393آیندهنگری مؤلفههای تور مبتنوی
بر پیشرانها و پیامدهای اجتماعی آن ،همايش ملي آينهدهپژوههي ،پژوهشوگاه علوو انسوانی و
مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی تهران.




چلبی ،مسعود؛ موسوی ،سید محسن ( ،)1387بررسی جامعهشناختی عوامل مؤثر بر شادکامی در
سطح خرد و کالن ،مجله جامعهشناسي ايران.57-34 ،)34(9 ،
جالییپور ،حمیدرضا ( ،)1391الیههای جنبشی جامعه ایران؛ دو جنبش کالن و ده جنبش خورد
اجتماعی ،پژوهشنامه علوم سياسي.)28(7 ،

95





فصلنامه علمی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال دهم ،شماره  ،38بهار 1399







داناییفرد ،حسن؛ لادقی ،محمدرضا و مصطفیزاده ،معصومه ( ،)1394واکاوی و تحلیل تبعوات
سیاستزدگی بوروکراسی در نظا های سیاسی ،انديشه مديريت راهبردي.86-57 ،)34(9 ،

رجایی ،سید محمدکاظم ( ،)1392مفهو و شاخص عدالت اقتصادی ،فصلنامه معرفهت اقتصهاد
اسالمي ،سال پنجم.)9(3 ،

رجب زاده ،احمد و محمدرضا طالبان ( ،)1386تبیین جامعوهشوناختی بویثبواتی سیاسوی ،مجلهه
دانشکده ادبيات و علوم انساني.99-53 ،)56-57(14 ،
رفیعی بهابادی ،مهدی و ابراهیم حاجیانی ( ،)1391بررسی رضایت از زندگی و عوامل موؤثر بور
آن ،جامعهشناسي مسائل اجتماعي ايران.78-53 ،)5(2 ،
رئیسدانا ،فریبرز ( ،)1384علل ،عوامل و انگیوزههوای اقتصوادی -اجتمواعی بوروز بحورانهوا و
تهدیدهای اجتماعی در ایران ،فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي.249-221 ،)16(4 ،
زینالی ،امیرحمزه ( ،)1383جایگاه سازمانهای دولتی مسئول بحرانها و تهدیدهای اجتمواعی در
ایران ،فصلنامه رفاه اجتماعي.217-185 ،)14(4 ،
لارمی ،نوذر امین؛ خواجهپور ،جواد ( ،)1395بررسی عوامل لنفی تأثیرگذار بر نارضوایتیهوای
کارگری استان کرمان ،فصلنامه پژوهشهاي اطالعاتي و جنايي ،دوره .180-163 ،)42(11
لادقیان ،خدیجه؛ علمی ،محمود ( ،)1392بررسی رابطه رضایت اجتماعی با مسئولیت اجتمواعی
دبیران دبیرستانهای عجبشیر ،مطالعات جامعهشناسي.3-21 ،)19(5 ،
کرایب ،یوان ( ،)1378نظريه اجتماعي مدرن :از پارسونز تا هابرمها  ،ترجموه :عبوا

مخبور،

تهران :نشر آگه.


گودرزی ،آیتاهلل ( ،)1391ناآراميهاي اجتماعي ،عوامل و فرآيند آن ،رسواله دکتوری .تهوران:
دانشگاه عالمه طباطبایی.
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قاسمیفر ،محمود ( ،)1393فرآیند اجرای عملیات روانی در مدیریت کنترل اغتشاشات ،فصلنامه
دانش انتظامي سيستان و بلوچستان ،)11(5 ،لص .69-91

لهساییزاده ،عبدالعلی ( ،)1380نابرابریها و قشربندی اجتماعی در ایران ،مجله علوم اجتمهاعي
و انساني دانشگاه شيراز.)32(8 ،

علیزمانی ،محمد ( ،)1393عوامل مؤثر در بروز اغتشاشات درونشهری استان خوزستان ،فصلنامه
پليس ويژه.55-27 ،)1(1 ،

عمرانیفر ،حسن ( ،)1392رابطه بیکاری با ناآرامی اجتماعی و آشوفتگی روانوی ،نشهريه علمهي
دانش انتظامي ،)5(2 ،لص .120-137



مسعودنیا ،حسین؛ هوشیارمنش ،موریم و قارداشوی ،سومیه ( ،)1394نارضوایتیهوای اقتصوادی و
جنبشهای معالر خاورمیانه بر اسا







نظریه محرومیت نسبی ،جامعههشناسهي سياسهي جههان

اسالم ،دوره .88-63 ،)10(3
معین ،محمد ( ،)1391فرهنگ فارسي معين ،تهران :انتشارات امیرکبیر.
معیدفر ،سعید؛ ذهوانی ،قربوانعلی ( ،)1390بررسوی میوزان نارضوایتی شوغلی معلموان و عوامول
اجتماعی مؤثر بر آن ،مجله جامعهشناسي ايران.150-135 ،)21(6 ،

نوذری ،حسینعلی ( ،)1384بحرانهوا و تهدیودهای اجتموا  ،فصهلنامه علمهي پژوهشهي رفهاه
اجتماعي.73-43 ،)16(4 ،
نوغانی ،محسن؛ فوالدیوان ،احمود و احمودی ازغنودی ،حسون ( ،)1389بررسوی توأثیر سورمایه
اجتماعی بر رضایت از زندگی ،فصلنامه مطالعات جامعهشناختي جوانان.169-193 ،)3(1 ،
نیازی ،محسن ،گنجی ،محمد و نامورمقد  ،فهیمه ( ،)1396عوامل اجتماعی مؤثر بور رضوایت از
زندگی مورد مطالعه :شهروندان شهر کاشان ،فصلنامه برنامهريزي رفاه و توسعه اجتماعي ،دوره
.229-201 ،)31(8




نیلی ،مسعود و همکاران ( ،)1385اقتصاد و عدالت اجتماعي ،تهران :نشر نی.
هاروی ،دیوید ( ،)1395عدالت اجتماعي و شهر ،ترجمه :محمدرضوا حوائری ،تهوران :سوازمان
فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران.



هزارجریبی ،جعفر؛ فعلی ،جواد ( ،)1394احسا

امنیوت اجتمواعی و رابطوه آن بوا رضوایت از

زندگی مورد مطالعه :استان کرمانشاه ،فصلنامه برنامهريزي رفاه و توسعه اجتماعي ،دوره ،)27(7

مقاله پژوهشی :شناسایی و اولویتبندی عوامل اقتصادی مؤثر بر بروز نارضایتیهای اجتماعی (موردمطالعه شهروندان تهران)



غنینژاد ،موسی ( ،)1379عدالت ،عدالت اجتماعی و اقتصاد ،فصلنامه تأمين اجتماعي.)6(2 ،
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