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71شماره 1394زمستان ( عالمه طباطبایی)علوم اجتماعی : منبع



چکیده

ما.ددارایرانیانجهانپیستدرنگرانیشدنپررنگازنشانایرانیجامعهدرتحوالتروند•
کهاسترانینگخودایناینکاماایمگرفتهخواجتماعیمسائلدربارهنگرانیبهشناسانجامعه
بهراامرنایرادرنوجوانیازپسویژهبهزندگیچرخهاصلیمراحل.استشدهمسئلهبهتبدیل
زایی،رزندفمسکن،خریدازدواج،یابی،شغلکنکور،.استگردیدهزانگرانروزافزونایگونه

زیادیهایگرانینباایرانیانمعاصرتجربهدر…میرومرگبازنشستگی،سالمتی،فرزند،تربیت
.ستاانداختهمخاطرهبهرااجتماعیوفردیاخالقونمودهسلبراروانیامنیتکهاستهمراه

ساختاریهاینهزمیتبیینپیدرباومنوگیدنزبک،باربالت،نظریاتازمندیبهرهبامقالهاین
موجودنهادیهایدادهوآمارهاازواستثانویهتحلیلمقالهاینروش.استنگرانیایجاد

.نمایدمیاستفاده



چکیده

.استاختهسکنندهنگرانوناپذیربینیپیشرازندگی«نهادیتزلزل»ایراندررسدمینظربه•
میاننشبوروکراسیوخانوادهاقتصاد،مانندکشورمهمهاینهاددرهاییشاخصمروربامقاله
امنیناببسرواینازوساختهناپذیربینیپیشراروزمرهزندگیساختارهااینچگونهکهدهد

کردهتشدیدانیانایرزیستهتجربهدررانگرانیشناختیهستیناامنی.اندگشتهشناختیهستی
ردهکتشدیدآمادکاراجتماعیرفاههایسازمانونهادهافقدانرازانگرانوضعیتاین.است
.است



: واژه های کلیدی

دگیزناجتماعی،رفاهاحساس،شناسیجامعهنهادیتزلزلشناختی،هستیامنیتاضطراب،•
.نگرانیروزمره،



نگرانی و امر اجتماعی: مقدمه

این.کنیممیتجربهگوناگونهایموقعیتدرکهاستاحساساتیمازیستهتجربهازمهمیبخش•
ازامیابیکاینتحققجهتدرعاملیخودهموهستندزندگیدرماکامیابینشانگرهماحساسات

محوریاسیشنجامعهبرایزندگیهایجنبهدیگرماننداحساساتتبیینوشناختفهم،رواین
دهد،میتشکیلراخودوجهانازماتجربهازمهمیبخشاحساساتاینکهاینوجودبا.است

تانیزدنیامناطقدیگردربلکهایراندرتنهانه.اندگرفتهقرارشناسانهجامعهتأملموضوعکمتراما
.بودمغفولایحوزهانسانی،احساساتشناسیجامعهپیشدههسههمین



رفتارگخطراحساسات،فرهنگیواجتماعیتحلیلازغفلت•
شناسانهروانراآن،میلزرایتسیکهاستدامیدرآمدن
انرواحساس،شناسانجامعه.نامدمیاجتماعیمسئلهکردن

نهزمیدراحساسیهایواکنشندادنقرارجهتبهراشناسان
واروانیفرابتدادراحساسیفرایندهایکهچراکنند؛مینقد

Gibson)هستندفرهنگی 212 ایپدیدهبااگر.(1997:
اختاریستحوالتازمتأثرکهمواجهیمگستردامنواجتماعی

تحلیلدارد،اجتماعیکالنپیامدهاینیزخودوگرفتهشکل
سبباندتومیحتیوبگشایدایگرهتواندنمیروانشناسانه

نگرانیمانندمنفیاحساساتگیریشکلهایزمینهازغفلت
وشوندمیخواستبازکههستندافرادصورتیچنیندر.شود

ظلمزیرخویشاحساساتکنترلدرتوانمندیعدمدلیلبه
.گیرندمیقرارروانشناسانهبازجویییعنیمضاعف



اضطراب

ازکییاضطرابیعنیآنیافتهتشدیدشکلونگرانی•
جتماعیاعلومچهتوموردبیستمسدهازکهاستاحساساتی

بدانروانکاویوروانشناسی3۰دههازابتدا.گرفتقرار
میهکمفهومیعنوانبهتدریجبهسپسوکردندتوجه
درندگیزکیفیتبهبودازماانتقادیارزیابیسببتواند
خیتاریبررسی.گرفتقرارتوجهموردباشدمدرندوره
کهیناوجودبا.دهدمینشاننگرانیبهنگرشتحولسیر

ونگرانیوبودندآیندهنگرانهموارهتاریخدرمردم
اماتاسبودهانسانیتجربههایویژگیازیکیاضطراب

قرارهتوجمورد«اضطرابمسئلهکهاستپیشسدهازتنها
.استمدرنپدیدهیکاضطرابروایناز.گیردمی



امنیت هستی شناختی

ستیهامنیتامکاناجتماعیروابطوموقعیتشکنندگی•
بدلدستدورمطلوبیبهراآرامشوسلبراشناختی

یامدپروزمرهزندگیدرشناختیهستیامنیت.استکرده
نیزپذیریبینیپیشاینواستزندگیپذیریبینیپیش
ثباتییبروایناز.استساختارینسبیثباتمحصولخود
یهستناامنیبهعللازایسلسلهدرساختاریمدتدراز

نیزماتهزیستجربه.شودمیختمنگرانیسپسوشناختی
.استنگرانیوزندگیناپذیرتحملسنگینیاینگواه



امنیت هستی شناختی

بهتبدیل«خیالراحتی»مردمازتریگستردههایبخشبرایروزهرکهرودمیسوییبهزندگی•
نظربه«.ودشمیتنگراحتخیالیکبرایدلتچقدرگاهی»معاصرشاعرتعبیربه.گرددآرزو

قرارملتأموردبایدمیزندگینگرانیباالیسطحجملهازوزندگیدشواریاینکهرسدمی
گیرد



نبودورهروزمزندگیسنگینیاینگواهومحصولنگرانییعنیآنترضعیفحدواضطراب•
تجربه.استروشنگرکشوردرزندگیاصلیمراحلبهگذرانگاهی.استشناختیهستیامنیت
نیزنیجوابهنوجوانیازگذارتجربه.استشدهتبدیلآوراضطرابامریبهمدرسهازایرانی
اییهسالطیازپستنهانیزدانشگاهبهمناسبورود.استچنینخانوادهوفردخودبرای

بهامیداریابی،کبهامیدبارهدرگستردهنگرانیباکهنیزجوانیدورانخود.استممکنپراسترس
.استهمراه…وزنانبرایمردانسویازشدنانتخاببهامیدشدن،مسکنصاحب



تجربه میانسالی

بخشرضایتایرابطهحفظزندگی،تأمینزمینهدرگوناگونهایدغدغهبانیزمیانسالیتجربه•
سینواپهایسال.استهمراه…ودهدمیقیمتافزایشواردیوانهکهمسکنیتأمینهمسر،با

درکه)دانفرزندربارهگستردههاینگرانیباخوددربارهزیادیهاینگرانیکهنیزمیانسالی
درالمندیسایرانیتجربه.استهمراه(دارندمسئولیتآنانقبالدرابدتاوالدینایرانیفرهنگ

هایشبکهنرفتمیانازیاوکنندهمراقبتنهادهاینبودهمچنینومناسبایبیمهپوششفقدان
مسئلهنیزیمالمکنتصورتدرحتیوآیدمیپیشمراقبتمسئلهخانوادگیوسنتیحمایتی
.ماندمیباقیمراقبت



شانزندگیهککنندآرزوایرانیسالمندانازبخشیتاگرددمیسببسالمندازنگهداریمسئله•
هایدورهائاتاقتضبهتقلیلقابلواستطبیعیهمهاینآیااما.یابدادامهبودنسرپازمانتاتنها

وامرنایاززداییآشناییپیدرابتدامقالهاین.استجدیددوراناقتضائاتوسوییازسمی
ونیستطبیعیچیزهیچ.استآنساختاریتبیینسپسوکشوردرنگرانیمسئلهبهتوجهجلب

لداخدرماهایتصمیموتحوالتوجهانیاجتماعیواقتصادیتحوالتکنشبرهمحاصل
وهاکنشنشدهبینیپیشپیامدهایازناشینیزبخشیآسودهخیالشدگیسلباین.استکشور

فرضتیذاوطبیعیازدوریباتامسئولیمنیزجامعهعنوانبهمارواینازواستماتصمیمات
ایهوضعیتباآهستهآهستهچنانگاهی.کنیمجوییچارهآنبرایدغدغه،همهاینکردن

نمینظردرراآنبودناجتنابقابلپسوطبیعیغیروشگفتیکهگیریممیخوداجتماعی
.گیریم



درصد1۶ازبیشدهدمینشانکهرسمیآماربهنبایدراکشوردرنگرانیگستردگیودامنه•
هکمانندمیدریادریخیکوهنوکمانندروانیاختالالت.دانستمحدودداردوجوداضطراب

اضطرابروانیاختاللدارایجامعهدرصد1۶ازبیشاگرشودمینمایانآنکوچکتربخشتنها
در.ندهسترنجدرمتعددیهاینگرانیازجامعهازایعمدهبخشکهزدتخمینتوانمیهستند،

ادگیرییعدمشخصیت،تیپازناشیوفردیفردیامریرانگرانیتواننمیایجامعهچنین
.دانست…ومناسبرفتار



سوال تحقیق

ساساتاحمیزانایندیگرعبارتبه.زایدمینگرانیهمهاینکهدارداختاللجامعهایندروندر•
ننده،کدلواپسروزمرهزندگیتجربهرسدمینظربه.دهندمیترعمیقچیزیازنشانمنفی

رداحساساتاینمیانرابطهازپرسشاستچنیناگر.استشدهآوراضطرابوزانگران
.یابدمیاهمیتکالنساختارهایوروزمرهزندگی

وزمرهرزندگیچنیناینایراناجتماعیساختارهایدرویژگیکدامینکهاستاینپرسش•
است؟ساختهنگرانیترینراایرانیان



«گاد».وندشمیشناخته«هایافتهتعمیماضطرابیاختالالت»عنوانبازیادوپایدارهایگرانی•
بر.دهدخرزندگیدرشدیدهایاسترسازدورهیکبااسترسپراتفاقیکپیدراستممکن
گرانینحتیواستآسانروزمرهزندگیدرعادیهاینگرانیازشدنرهاوکنترلآنکهخالف

وحدازیشبهاینگرانیکنترلامابکند،کمکمشکالتحلبهوباشدنیزسازندهتواندمی
.استدشواراضطراب



التاختالعنوانباکهاستحدازبیشنگرانینوعاین•
ودلواپسیاین.شودمیشناخته(گاد)یافتهتعمیماضطرابی

مینظربهکهاستایبالقوهمخاطراتمتوجههانگرانی
.ندکنمیتهدیدرافردعالقهموردچیزهاییاوفردرسد

حدازشبیاضطرابونگرانیگاد،خصیصهترینمشخص
روایناز.هستند«آیندهمتوجه»هانگرانیعموما.است

هنددرخاستممکنکههستندچیزهاییآنمتوجهعمدتا
سالمت،متوجهتواندمینگرانی.استافتادهاتفاقآنچهنه

یاوشغلیموضوعاتخانوادگی،موضوعاتمالی،امور
شناختهمبتالفردبرایاختاللاینلزوماهمچنین.باشددرس

.بماندباقیناشناختهتواندمیوشودنمی



خصیت،شنوعمانندخردیسطحهایمتغیرباتواننمی«ایراندرنگرانیمسئله»تبیینبرای•
نمایدمیدرونیامریچهاگرنگرانیاحساس.دادتوضیحراکشوردراضطرابنرخ…وژنتیک

دارندشیوعراگماشخصیمشکالتگونهاینچگونهکهدهدمینشان«شناختیجامعهبینش»اما
میلفروایتسیرتعبیبه.هستندتبیینقابلنهادیتغییراتوتاریخیهایدگرگونیچارچوبدر

قرارخودرعصمتندرراخویشتنکهاستخودسرنوشتوزندگیدرکبهقادروقتیتنهاانسان
وجامعهتاریخمیانمتقابلروابطاینساختنروشنشناسانهجامعهوظیفه.(13۸1:۲۰میلز،)دهد
.استروزمرهزندگیدرفردیهایتجربهگونهاین



رویکردهایخالفبرشناختیجامعهرویکرد•
اساسبرراذهنیبیماریشناختی،روانوبیولوژیکی

جتماعیاموقعیتیامحیطدربیرونیهایکنندهتعیین
صوصیخوفردیهایگرفتاریکندمیتبیینشخص

ارماوداریمآنهادربارهکههایینگرانیهمچنینوما
شخصیامریدیگردارند،عمومیتاگر.دهندمیآزار

باید.باشندهداشتشناختیروانتبیینکهنیستندفردیو
دادهرخچهایرانیجامعهاجتماعیساختارهایدردید

.تاسیافتهشیوعچنیننگرانیاحساسیکهاست



هارانبحبهخصوصی،مشکالتاینعللشناختبرای•
بیانهب.کردورجوعبایدساختاریاحتمالیتضادهایو

کهندگویمیمابهغالباروانکاوانوروانشناسان»:میلز
داردشخصیوروانیعللمردمنگرانیوقراریبی

علومدانشمندان…رسالتترینمهمامروزآنکهحال
بیحالتونگرانیعللکهاستایندراجتماعی

ندهکنبیانوبررسیراعمومیدلمردگیوتفاوتی
.(13۸1:۲۸میلز،)



نسبیاحتراموقدرتتأثیراوالتادادندشکلرانظریرویکرداینپردازان،نظریهدیگروپرکی•
دررانزلتموقدرتازآنانانتظاراتثالثاً،وافرادنسبیاحتراموقدرتدرتغییرثانیاً،افراد

داشتهقدرتافرادکههنگامیکهاستاینآنانمبناییادعای.کنندبررسیاحساسیبرانگیختگی
برعکسودکننمیتجربهراامنیتواطمینانرضایت،احساسآورند،دستبهقدرتباوباشند
.ندکنمیاطمینانفقدانوترساضطراب،احساسبدهنددستازراخویشقدرتکهزمانی



داشتهدرتقآوردندستبهانتظارافرادکهزمانیکهکردندمطرحرانظریهاینکالینزوکمپر•
رستاحساسودهندمیدستازراخویشخوداتکاییآنهانیاورند،دستبهعملدراما.باشند

قدرت،میانروابطبرراخودتمرکزتعمداًمنزلتوقدرتهاینظریهبیشتر.کنندمیاضطرابو
سطحهمتوجنظریاتاینازمعدودیتنها.اندگذاشتهخردسطحدراحساساتواحترام)اختبار
حلیلتآنهاجملهاز.اندداشتهتمرکزجمعیتازبزرگیهایبخشاحساساتبروبودهکالن

–استبارپالت



پرسش

باآنرابطهواطمیناناحساسمسئلهشناسی،جامعهحوزهایندروننظریرویکردهایازجدا•
وضعیتلیلتحبهکههایینظریه.استتوجهموردنیزشناسیجامعهکالنهاینظریهدرنگرانی

دراعیاجتموضعیتکهشودمیمطرحپرسشایناینجادر.پردازندمیمعاصردوراناجتماعی
جامعهاآیهمچنینوآوردمیارمغانبهرااطمینانیعدماحساسچنینکهنیستکنونیدنیای
ودارداتیاختصاصآورند؛میوجودبهرااطمینانعدمونگرانیکههاییویژگیجهتبهایرانی

داریم؟راکشورهادیگرمشابهوضعیتیماخیریا



یآنتونوبکاولریشمعاصراجتماعینظریهدر•
امرنایبهدیگریپردازنظریههرازبیشگیدتر

رهمخاطجامعهکتابدربکاولریش.اندپرداخته
کندمیمطرح(199۲)جدیدمدرنیتهسویبه:آمیز

ثروتککالسیمدرنیتهمرحلهاصلیمسئلهاگرکه
یتهمدرناصلیمسئلهبود،آنتوزیعچگونگیو

استمخاطراتمهاروکاهشپیشگیری،جدید
.(193و139۰:119گودمن،وریتزر)



اولریش بک و مخاطرات

درهمگانچگونهکهدهدمیتوضیحبکاولریش•
سازمانومعلپیشرفتهفناوریجهانیعنیکنونیدنیای
انندمگوناگونمخاطراتازایخوشهباملیتیچندهای

ستی،تروریحمالتمحیطی،زیستاقتصادی،مخاطرات
حثببرایمهمنکته.اندمواجه..وخانوادگیای،هسته

صیشخچالشیتنها«مخاطرهخوشه»اینکهاستاینما
ذهندهآزاردهنوکنندهتهدیدبلکهنیست،اجتماعییا

.است



رهمخاطازآگاهیافزایشزمینهایندرمهمنکته•
،عمومیآگاهیبهعلمیمعرفتنفوذبا.است

میافزایشروزمرهزندگیدرمخاطرهازآگاهی
آگاهیواهمیتساختنروشنصدددروی.یابد

فتعریومخاطرهتولیدبهنسبتناآگاهیاز
سطحیدررامخاطرهبکچهگر.استمخاطره
یتجهانکهدارداذعاناماکندمیتحلیلفراملی

.تنیسمخاطرهجهانیبرابریمعنایبهمخاطره،
کامالکهراهاییحوزهمخاطرهدرجامعههمچنین

کند،میوصلهمبهدوبارهبودهاندجداهماز
دنشساالرمردمطبیعت،مسئله:مانندهاییحوزه

.«دولتآیندهنقشودموکراسی



گیدنز واکنش های تطبیقی محتمل

یم می کند یدنز واکنش های تطبیقی محتمل در برابر این مخاطرات را به چهار گونه زیر تقسگ•
، (یقا مسلطنوعی بی قیدی در برابر اضطراب های عم)پذیرش عملی و پیگیری منافع موقتی -1•
خوش بینی به علم یا مذهب-۲•
،(شیوه ای برای کاستن از تأثیر اضطرابها)بدبینی طنز پردازانه -3•
که به نظر می رسد هر چهار شیوه (. 1۶419۰: 1377گیدنز، )درگیری ریشه ای و مقابله عملی -4•

.در کشور قابل مشاهده است



گیدنز

سیبدیوجوامنیتاحساسانداختنخطربهطریقازاجتماعیثباتیبیگیدنز،تبییندر•
درظمنوتداوماحساسنوعیوجودی،امنیت.شودمیاضطرابونگرانیاحساسبرانگیختن
:13۸3ز،گیدن)ندارندقرارشخصادراکدرمستقیمطوربهکهرویدادهاییحتیاست،رویدادها

طراباضاحساسباتوأمکلیطوربهجدیدعصرخطرپذیرهایفرهنگحوزهدرزیستن.(3۲3
.استدائمی



گیدنز

نفسازناشیهایانینگربلکهنیستمعاصردنیایبیشترپذیریخطردلیلبهامراینگیدنزنظراز•
ایخطرهبهآگاهی.شوندمیموجبراابیآگاهیچنیناحتمالی،خطراتبرآوردومحاسبه

گیدنز،)تاسبسیاریبراینامشخصوگنگهاینگرانیوهااضطرابسبببدفرجاماحتمالی
چندهرملمحتفاجعه»:گویدمیآهنینقفسدروبربهشبیهلحنیدرگیدنز.(13۸3:۲۵9-۲۵۸

مانندولیشده،یلتبدروزمرهزندگیدرواقعیضدآشنایپدیدهیکبهوگشتهافتادهپاپیشکه
(1377:۲۰7گیدنز،)بگیردخودبهواقعیتصورتتواندمیمخاطره،هایشاخصهمه



زیگمونت باومن

دو،یدنزگویکآثاربربازاندیشیدرنیزباومنزیگمونت•
یتهمدرننخست،.کردجدایکدیگرازرامدرنیتهازفرم

ویصنعتداریسرمایهها،ملتدولتمدرنیتهکهسخته
کراسی،بوروباکهکالسیکمدرنیتهدوره.استملیجوامع

زیریبرنامهتعاونی،بین،سراسرنظمفوردی،کارخانه
دوم،.شودیمشناختهتوتالیتاریسمتهدیدوکنترلعقالنی،

درتقفراملی،اقتصادیروابطباکهسیالنیتهوامید
ستپذهنیحالتباومن.شودمیشناخته…وفراسرزمینی

ثریتیاککهداندمیجامعهازایتجربهبهواکنشیرامدرن
کنندمیزندگیدائمیاضطرابشرایطدرمردماز



ثبات اجتماعی

.استاجتماعینهادهایمحصولاستاجتماعیحیاتضروریآنازحدیکهنیزاجتماعیثبات•
معاصرناسانشجامعه»:کندمیتعریفچنینرااجتماعیهاینهاداستنفوردفلسفیالمعارفدایره

اده،خانوها،حکومتمانندایپیچیدهاجتماعیهایفرممجموعهبهاشارهبرایرااصطالحاین
خودشانکهقانونیهاینظاموتجاریهایشرکتهایبیمارستانها،دانشگاهانسانی،هایزبان

.برندمیکاربهکنندمیتولیدبازرا



ترنر و گیدنز و تعریف نهادها

موقعیتازایپیچیدهمجموعه:ازاستعبارتشدهمطرحترنرجاناتانتوسطکهمعمولتعریف•
وگرفتهجایاجتماعیساختارهایازخاصیانواعدرکههاارزشوهنجارهاها،نقشها،

منابع)حیاتدتولیدراساسیمسائلبهمعطوفراانسانیهایفعالیتازنسبیباثباتالگوهای
شدهدهدامحیطیکدررابخشثباتوبادوامایجامعهساختارهایافراد،بازتولیدباثبات،
.دهدمیسازمان

حیاتبادوامهایویژگی:ازاندعبارتتعریفدرنهادها.گویدمیگیدنزآنتونیکههمچنان•
نهادهایگفتمان،هایشیوهنهادی،هاینظمچوناجتماعینهادهایازفهرستیوی.اجتماعی
.کندمیارائهراقانونینهادهایواقتصادینهادهایسیاسی،



باونندکمیایجادرابطهایندرمثبتومؤثرنقشیاجتماعیرفاههایسازمانغربیتجربهدر•
از…ونمانیخابیطالق،کارافتادگی،ازبیکاری،چونتجربیاتیقبالدرخاطراطمینانجلب
ببساجتماعیرفاههایسازمانکارآمدیفقداندرایراناماکنندمیکمنگرانیاحساسدامنه

.باشدمحدودهاسازماناینمثبتنقشتاگرددمی



روش این مقاله

هکموجودهایدادهازروشایندر.شودمیاستفادهثانویهتحلیلروشازمقالهایندرروش•
مقابلدرهادادهاستممکنروایناز.شودمیاستفادهشدهآوریجمعدیگراهدافیجهت

هزینهازهمووقتاتالفازهمروشاین.بگیرندقرارایتازهپژوهشیرویکردباوهاپرسش
.کندمیجلوگیریمجدد



شاخص ها

.دشومیاستفاده.باشدساختاریثباتیبیباثباتمعرفکههاییشاخصازمقالهایندر•
همچنینوبخشیوکلیتورممیزاناقتصادی،رشدنرخمانندهاییشاخصازاقتصادنهاددرروایناز•

چوناییهشاخص.شودمیاعالممرکزیبانکتوسطکهشودمیاستفادهبرگشتیهایچکدرصد
آنهاازادیاقتصنهادثباتبررسیدرعموماوبودهجامعهاقتصادیتحوالتمعرفاقتصادیرشدوتورم

.شودمیاستفاده
طالقهبازدواجنسبتوطالقنرختغییراتازدواج،نرختغییراتمانندهاییشاخصازخانوادهنهاددر•

.شودمیاستفادهشودمیاعالمرسمیمرجععنوانبهکشوراحوالثبتسازمانتوسطکه
صالحذیمراجعتوسطکهموجودهایدادهبهنیزامنیتوسالمتمانندبررسیمورددیگرهایحوزهدر•

.شودمیاستنادشود،میمنتشرپلیسوبهداشتوزارتقضاییه،قوهمانند
یبررسجهتشودمیاعالمرسمیوصالحذیمراجعتوسطکهثبتیآمارهایبرافزونهمچنین•

شدهادهاستفاستشدهانجامکشوروزارتتوسطکهاجتماعیسرمایهملیپیمایشازامنیتاحساس
.است



و نگرانیتزلزل نهادی: عوامل ساختاری تشدید کننده نگرانی در ایران

ترینمهماجتماعیهاینهادیوساختارهاثباتیبیشده،بررسیتئوریکمباحثبهتوجهبا•
1۶ازیشبآمار.بیانجامد«نگرانیمسئله»گیریشکلبهنهایتدرتواندمیکهاستعاملی

ئوریکتلحاظبهچراکهدارد،وجودکشوردرنگرانیمسئلهکهدهدمینشاناضطرابدرصدی
.باشداضطرابمیزانازباالتربسیارکشوردرنگرانیمیزانکهاستانتظارمورد



رسی شود اینک به بررسی چند نهاد مهم اجتماعی می پردازیم تا اوال میزان ثبات موجود در آنها بر•
و دوم این که روشن شود که آیا عرصه هایی از زندگی روزمره که متأثر از این نهادهای مهم

ر عکس اجتماعی است می تواند احساس اطمینان خاطر و پیش بینی پذیری را ایجاد نماید و یا ب
ی نهادها و به سبب محدودیت تنها به بررس. زمینه های تجربه احساس نگرانی را فراهم می سازد

روزمره را ساختارهایی که عمیقا زندگی. ساختارهای اقتصاد، خانواده و بوروکراسی می پردازیم
.همچنین سالمت و امنیت نیز بررسی می شوند. متأثر می سازند



شاخص های اقتصاد

آب.استهگرفتقرارمایعدوبرمبتنیعمدتاایراناقتصاد•
ساختاریممستقغیرومستقیمکههستندمنبعیدونفتو

پاتردیرمنبعمورددر.استمتأثرآنانازایراناقتصادی
وتاسمتکیبدانمستقیماً کشورکشاورزیکهآب

رونقزانیزمتوسطوکوچکشهرهایازبسیاریاقتصاد
اشتهدوجودهموارهآنچهپذیرد،میتأثیرآنرونقیبییا

دوره.ستاسالیانهبارشمتفاوتمیزانازناشیثباتیبی
دچارراآنبامرتبطهایبخشپربارانیوخشکسالیهای

.نمایدمیبینیپیشغیرقابلهایدگرگونی



شاخص های اقتصاد

درکهاستاعتمادیمیزانآنهاازیکی.هستندمهمزمینهایندرنیزدیگریهایشاخص•
یزانمتواندمیکهاستخوبیشاخصبرگشتیهایچکآمار.داردوجوداقتصادیمعامالت

۸درکزیمربانکگزارشاساسبر.بازنمایاندرااقتصادیعملکردهایدراعتمادیباوسستی
ومیلیون31ازکهایگونهبه.استخوردهبرگشتبرگ1۲3چک،هزارهراز1393ابتداییماه

.استخوردهبرگشتچکهزار91۰ومیلیون3چکبرگهزار773



درکهحالیدرکهدهدمینشانمرکزیبانکآمارهای•
بهنسبتبازاردرشدهمبادلههایچکتعداد1393ماهآبان

روندهببرگشتیهایچکآمارامایافتهکاهشقبلهایماه
یکدربرگهزار۵41بهواستدادهادامهخودافزایشی

تیبرگشهایچکتعداددهدمینشانکه.استرسیدهماه
داشتهرشددرصد۲۲٫3حدودقبلسالمشابهدورهبهنسبت
شدرنیزبرگشتیهایچکمبلغتعداد،برعالوه.است

رسیدهتومانمیلیارد۸4۰وهزار۶بهواستداشتهفراوانی
است



نهاد خانواده

اعیاجتمتحوالتعرصهدرلنگرگاهیانبهایراندرخانوادهنهاد•
ویسویازنهادیفشاربارزیردرنیزخوداماکند،میعملایران

ثباتیبیویسبهدیگر،سویازگراییفردمانندفرهنگیتغییرات
برتواندمیسستیاینازتلقیهموتزایدبهروسستیهم.رودمی

شانگرهانازیکی.بیفزایدایرانیانجهانزیستدرهانگرانیدامنه
خبرکهاستیخیکوهحکمدرطالقنرخالبته.استطالقآمار

نایاز.دهدمیخانوادهدرونهاینارضایتیونابسامانیشدتاز
یاربستابوتبدرخانوارهایمیزانکهکردبرآوردتوانمیرو

روندیکشوردرطالقآمار.استدادهرخطالقدرصدازبیش
.هددمینشانرارشددرتوقفیاخیرسالدرچهاگرداردصعودی

گذشتهطریقبهتواننمیدیگرکهاستآننشانهطالقدرصداین
خاطراتباایحوزهخودبلکهدانستآرامشحوزهراخانواده

.استنگرانیمحلوتوجهقابل



نهاد خانواده

قدانفدلیلبهاما.نیستطالقنشانهبهمحدودوجههیچبهخانوادهنهاددرنگرانیهایزمینه•
خواههکاستهمسرخیانتبابتنگرانیموارداینجملهاز.شویمنمیواردبدانچندانشواهد،

میعمرطولدراًبعضنگرانیایندرگیرزنان،بیشترالبتهوهستنددرگیرآندرزنانخواهومردان
وانمردهنجارهایازخارجروابطگسترش.استآنعینیوضعیتازناشیاحتماالًکهشوند
دامنهاانینگربهخودمیزانازبیشبسیارطبعاً واستکردنیرصدشهرسویهردرمتأهلزنان
.زندمی



دولت و بوروکراسی

بلکهارگذسیاستمقامدرتنهانهآنبوروکراسیودولت•
رانیانایاجتماعیحیاتازمهمیبخشنیزمتصدیمقامدر
ردچادولتهاازمتأثرایراندرسیاست.زنندمیرقمرا

بابقسادولتنمونهبرای.شودمیاساسیهایدگرگونی
هایحوزهدررامتفاوتیکامالهایسیاستاسبقدولت

دولتمیانروالهمینبه.کردندمیدنبالگوناگون
ایشهریوبنیادیهایتفاوتنیزسابقدولتوکنونی
خوددرصرفارویکردهاتغییراینتأثیرات.داردوجود

قطریازبلکهشودنمیمحدودسیاستنهادوهاسازمان
امورازاریبسیبودنبنیاددولتعلتبهوگذاریسیاست

أثرمتخودازرااجتماعیفعالیتهایحوزهتمامکشور،در
سازدمی



دولت و بوروکراسی

بهماندهماهیکتاکهایگونهبهکردبینیپیشتواننمینیزراروندیتغییراتاینبرای•
هر.شداهدخومواجهرویکردیتغییرچهباکشورکهنیستمشخصجمهوریریاستانتخابات

دادهنمینشانراچیزیچنینروندهاکهاندشدهبرگزیدهحالیدرکشوراخیرجمهوررئیسسه
وتظرهمنغیرامریاستمربوطهادولتانتخاببهآنچهمورددرویژهبهایراندرسیاست.است
استکشوریاسیسصحنههایویژگیازیکیبودنمنتظرهغیراین.استبسیارهایتفاوتباالبته



سالمت و امنیت

انتهاتاکهبلنیستمحدود…ومسکناشتغال،چونهاییبخشبهتنهاکشوردرنگرانیدامنه•
مهمهایزمینهازیکیمالوجانمخاطرات.گیردمیبردرنیزراگستردهجانیمخاطراتیعنی

درروزمرهدگیزنهایزمینهازبسیاریکهایگونهبه.استایرانیانزیستهتجربهدرزایینگران
درروییادهپبابخاریکناردرشبانهخوابیدن.استهمراهمرگیاجراحتبابتنگرانیباایران
تزیسهایآلودگیعلتبههمشهردرکودکانبردنراه.دارندهراسناکساحتینیزایران

.استهمراهنگرانیبامسیرنبودنایمنجهتبههموصداوهواچونمحیطی



سالمت و امنیت

باالترینتقریباایران:گفت1393تیرماهدرایرانتحقیقاتمرکزرئیساکبریاسماعیلمحمد•
آمارهنوزچهاگر.استایراندرمیرومرگعاملدومینسرطانوداردجهاندرراسرطانرشد

اکبری.تاستفاوتاینعللازیکیغربدرباالترزندگیامیدامااستهااروپاییازکمترآن
9۰ازبیشعللویآنکهجالب.دادخبرکشوردرسالدرمبتالهزار9۰آماراز9۶سالدر

داندمیژنتیکیرادرصد1۰تنهاومحیطیراهاسرطاندرصد



حمل و نقل

.استنقلوحملزانگرانهایعرصهاینازیکی•
.استزامخاطرهشدتبهامریایراندرنقلوحمل

هایعوارضیدرمتعددصدقاتهایصندوق
ربویژهبهشدهچاپمذهبیعباراتوهابزرگراه

بیش(عباسعلیآقابیمهمانند)سنگینخودروهای
ازنشانباشد،جامعهبودنمذهبینشانآنکهاز

رسفحتی.استنقلوحملازگستردهنگرانی
آنجادرواستکنندهنگرانمسافرانبراینیزهوایی

ابتکانیولرزههرچگونهکهدیدتوانمینیز
شینپیپروازهایازتلخخاطراتازانبوهییادآوری

راممردوملتهبراهواپیماداخلفضایشده،ساقط
.وامیداردتوسلبه



حمل و نقل

هایسالفاصلهدرکهدهدمینشانکشورقانونیپزشکیسازمانآمارمجروحین،آمارازجدا•
دادهدستازرانندگیتصادفاتدرراخودجانایرانیشهروندهزار۲7۰ازبیش1391تا13۸۰

ولیدهد،میکاهشیروندیازنشانآماراگرچه(۲۶/1۰/1391ایران،عصرسایتازنقلبه)اند
میزاناینکهاستحالیدراین.شوندمیکشتهکشورهایجادهدرنفرهزارهادهسالیانههنوز

استبهبودومدیریتقابلونبودهطبیعیمیرومرگ



وتاسمخاطرهپرمحیطینیزطبیعیمحیطجهتبهایران•
کهندکمیتجربهرابسیاریطبیعیمخاطراتسالدرهمواره

تیماهیامراینالبته.استمخاطرهپرکشورهایجزءدنیادر
شکلهایزمینهازبسیاریاوالًکهچرادارد،اجتماعی–بیعی

ازناشیطبیعیپوششبردنمیانازمانندآنگیری
باسازگاریدیگرسویازواستاجتماعیعملکردهای

اطراتمخسوهربه.استانجامقابلزلزلهمانندآنهاازبسیاری
واهخودآگکهاستهاییزمینهازدیگریکیزیادطبیعی

.یدافزامیکشوردراضطرابونگرانیدامنهبرناخوآگاه
9۰زاوبیشاستجهانمناطقخیزترینزلزلهازیکیایران

.استبرگرفتهدرخطرناکهایگسلراآندرصد



امنیت مالی و قضایی

ذکربهدزدیگوناگونانواعمیاناز.داردروزمرهزندگیدرآمیزمخاطرهساحتینیزاموالامنیت•
هایدزدیتعدادایرانمرکزیبانکآمارمطابق.شودمیبسندهکشوردرخودرودزدیآمار

رسیده139۰سالدرمورد14۵۵4۸به1۸۶سالدرمورد4۲949کشوردرخودروشدهگزارش
.است



ناکارآمدی سازمانهای رفاهی 

بهطمیناناعدماحساسبهزنندهدامنایرانیجامعهزندگیازمهمیهایعرصهناپذیریبینیپیش•
مخاطراتیبرابردرزندگیضمانتباتوانندمیاجتماعیتأمینورفاهیهایسازمان.استآینده
نگرانیاساحستجربهکاهشدرمثبتینقش…وطالقکارافتادگی،ازبیماری،بیکاری،چون
ببسکشوررفاهیهایسازمانواجتماعیتأمینبخشدرمشکالتبرخیاما.باشندداشته

هاکاستیرخیب.نمایندایفانگرانیکاهشدرمناسبینقشنتوانندهاسازماناینتااستگردیده
:ازاندعبارتبخشایندر

•



اجتماعیبیمهنفوذضریب:اجتماعیهایبیمهتوسطکشورجمعیتکاملپوششعدم–الف•
شدهحاصلشورککلجمعیتبهتبعیواصلیبگیرانمستمریوشدگانبیمهجمعنسبتازکه

بیمهنفوذضریبرشدمتوسطاسترسیده139۰سالدر٪۶۵به13۸۵سالدر%۵7ازاست
صلحاهایموفقیترغمبهکهاستآننشانگرآماراین.باشدمی%۲٫۲دورهاینعلمیاجتماعی

:ستندنیاجتماعیبیمهپوششگونههیچتحتکشورجمعیت٪3۵حدودهنوزمدت،ایندرشده

•



هایهزینهدرصد7۰حدوداستشدهباعثامراین:سالمتبیمهنظامنیافتگیتوسعه–ب•
نیزمتسالتحولطرحاجرایباحتیوشودانجام«جیب»ازمستقیمصورتبهدرمانوبهداشت

.شودمیباعثامرهمین.استنرسیدهدرصد۵۰مرزبههنوز



رشماریسطبق:آنانبرایحمایتیکافیپوششعدمعیندرسرپرستزنخانوارهایرشد–ج•
ردوهستندسرپرستزنخانوارپانصدومیلیون۲کشور،درموجودخانوارمیلیون۲1از9۰سال
افزایشدرصد1۲.۵بهدرصد9٫۵از۸۵سالبهنسبتستپرسر–زنهایخانوادهسهم9۰سال
.استیافته

۲درآنهادرصد43٫3)دارندقرارپایینیسطحدرسرپرست–زنهایخانوادهاقتصادینظراز•
درصد3۶حدودسرپرست–زنخانوارهایدرآمدیمیانهودارندقراردرآمدیپاییندهک
وهستندسوادبیسرپرستزنخانوارهایدرصد۵4٫۵همچنین،.استسرپرست–مردازکمتر

نهادهایپوششتحتجمعیتاستحالیدراین.هستندبیکارخانوارسرپرستزناندرصد۸۲
.داردآنانحداقلیرفاهینیازهایبابسیاریفاصلهارائهقابلحمایتمیزانوحمایتی



ایمنیهایاستانداردرعایتعدم:آنازناشیگذاریکناروکارافتادگیازومعلولیتاحتمال-د•
لاحتمابودنباالباعثرانندگیوکارمحیطدرجملهاززندگیگوناگونهایعرصهدر

واقعههزار13کاروزارتکاربازرسیکلادارهاعالمطبقمثال،برای.استکشوردرمعلولیت
.استشدهفوتبهمنجرآنمورد۸۰۰وهزاریکازبیشکهدادهرخ9۲سالدرکارازناشی

میدستازراخودجانرانندگیتصادفاتاثربرنفرهزار۲۰حدودساالنهایراندرهمچنین،
ازالنمعلوبهراهیرسانیخدماتتظام.شوندمیمعلولومصدومنفرمیلیونیکحدودودهند

هافرصتواتامکانفضاها،ازاستفادهودسترسیلحاظبهمعلوالنونیستبرخوردارالزمتوسعه
..هستندگذاریکناردچارزندگیگوناگونهایعرصهدر



تیحوهادولتجابجاییبا:رفاهیهایبرنامهوهاسیاستدراستمرارعدموثباتیبی-ه•
کهافتدمیاتفاقرفاهیهایطرحدرایگستردهرفاهیتغییراتهایدستگاهمیرانجابجایی

طرحکاالتاشوجودبامثال،برای.کندمیسلبشهروندانازراریزیبرنامهوبینیپیشقدرت
عملاجراحالدرواحدهایتعهداتبهکهبودنددادهوعدهیازدهمدولتمسئوالنمهر،مسکن

.استنیافتهتحققکاملطوربهامراینکهکردخواهند





نتیجه گیری

درنگرانیمیزانازاییاتکقابلآمار.استگشتهتبدیلایرانیانزیستهتجربههمراهبهاینکنگرانی•
یعنیآنهیافتتشدیدشکلازموجودرسمیآمارهایامانیست،دستدرایرانیانزیستهتجربه

نروامفاهیمیباتوانمینهراروزمرهزندگیدرنگرانیپدیدهکهدهدمینشاناضطراب
هایشیوهآموزشمانندشناختیروانراهبرهایبانهوکردتبیینشخصیتنوعمانندشناختی

نهادیرتصوبهزندگیتزایدبهروزایینگراندادهرخآنچه.استدرمانقابلنگرانیبامواجه
ازمرگ،تامدرسهازکشوردرزندگیعطفنقاطتمامیبودنزانگراندرراآنجلوه.است

زندگیهمیشگیاههمرنگرانیاستبدیهیالبته.گرفتپیافتادگیکارازوسالمندیتاکودکی
مدرنایپدیدهشکبیآوردهدرآگاهیبهودادهشکلرا«نگرانیمسئلهآنچهامابودهبشر

تجربهکهاستایرانیانسانماتوسطآنتدبیرومواجهچگونگیوجدیددنیایتحوالت.است
درگرانینمسئلهسانبدین.استدادهشکلنگرانیمسئلهازراایرانیخاصیحتملوکنونی
.استایرانیتجربهخاصدارایهموتودنیایعامهایویژگیدارایهمکشور



نتیجه گیری

کشوردریزندگرونددیگرسویازمانیندیشیدهمواجهوسوییازجدیددنیایبنیادیتحوالت•
نیززندگیربکنترلعدماحساسامراینهمراه.استساختهناپذیربینیپیشمتعددیجهاتبهرا

شدهتسخامریتحوالتشدتعلتبهنیزگردندمیترتیببدانافرادجدیددنیایدرکه
ازاجتماعیتغییراتشدتعلتبههموشوندمیبرانگیختهبدانافرادهمکهمعنیبدین.است

ضمانتبادتوانستنمیرفاهیهایسازمانایزمینهچنیندر.شوندمیداشتهبازبداندستیابی
اجتماعیهایشبکههمچنینوگذشتهدوراننسبیثباتجایوبکاهندنگرانیدامنهازمخاطرات

راآنانمثبتیتأثیرگذارکشوررفاهیهایسازماننسبیناکارآمدیاما.بگیرندراشدهتضعیف
.استدادهکاهش



نتیجه گیری

نساناکهاستآوریاضطرابمواردیدروگسترهنگرانیاحساسیفرایندهایچنینحاصل•
بیمارینتایندرمانبهکنشگرانعمدهگروهدوفرایندهااینبامواجهدر.کندمیتجربهایرانی

تأملمردماحساساتبرایآنافزاییمرضیادرمانگریمورددربایدکهدرمانی.اندپرداخته
مقاومتقدرتردیگهابیوتیکآنتیمکرروغلطاستفادهاثربرایرانیانمابدنکههمچنان.کرد

ضمرهایدرمان»اثربرچنانآنبعضانیزایرانیجامعهاست،دادهدستازراامراضمقابلدر
دادهدستازراراتتغییبامؤثرمقابلهتواناییکهگردیدهتضعیفروشنفکرییادولتی«افزای
.است



نتیجه گیری

تغییرات،دامنهبریپدرپیدمیدنهمچنینوکارشناسیغیربعضاهایتصمیمبابوروکراتیککنشگران•
جامعهتاریساخهایعرصهنتوانستندایشانهمچنیناندکردهایجادمسئلهروزمرهزندگیدرآرامشبرای

برندهزندامنآنفقدانواستروزمرهزندگیدرآرامشاحساسضروریکهثباتی.بخشندثباترا
بهعنایتیبیوسوییازهارهیافتوکارهادستورپیدرپیتغییربانیزکشورفکرانروشن.نگرانی
تنهاونمایدنمیراخاصجهتیکهتغییراتیاندکوبیدهتغییراتطبلبرکشوریفرهنگیسنومیراث
نگلوساکسونآکشورهایمانندکشورها،برخیبرخالف.استداشتهپیدررافرهنگیهایسنتسستی
یاکشورهنگیفرهایسنتتااستگردیدهسببگراسنتحقیقتافکریواجتماعیهایجریانفقدان

درنتقدانمازبیشکهمدافعینی.تعبدرآگاهنامدافعیندردازیاوباشندعذابدرمدافعیبیدرداز
میسمتازدفاعپیدرفوکوباروزیوهایدگرباروزیکهمدافعینی.اندداشتهنقشسنتتضعیف

پیدریزچهمهریختنهمبروتغییراتباگیرندمیدستبهبوروکراسیچونکهمدافعانی.کردند
تغییراتبایفرهنگبعددرهموساختاریبعددرهمکهاستکشوریحاصل.آیندمیبر!سنتاستقرار

درخیالامشآربهدستیابیبستریچنیندر.استروبروجهتبدونواندیشیدهنابعضاًوپیدرپی
.استدشوارروزمرهزندگی


