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Abstract

Hope for a future career, as one of the dimensions of social hope, can lead to the 

promotion of economic and social resilience in society. The present article studies 

the demographic and socio-economic factors affecting work hope in Tehran. Data of 

1200 respondents were collected through a researcher-made questionnaire and 

multi-stage stratified sampling with proportional allocation in 2017 and analyzed 

applying Generalized Structural Equations Method (GSEM). Findings showed that 

women comparing to men, the unemployed compared to the employed and residents 

of less-developed and middle-developed areas comparing to other areas had less 

hope for a future career. By increasing age and psychological insecurity feeling, 

hope for a future career decreases and with the increase in the number of years of 

education and organizational trust, the hope for a future career increases. The results 

also showed that failure to meet the job expectations of respondents, especially 

women, the unemployed, residents of less developed area and the elderly leads to 

polarization of society and formation of class divisions. The policy message of the 

present study is that in order to spread work hope among the citizens of Tehran, the 

positive impact of educational level and organizational trust variables, especially 

among residents of developed area should be used as a valuable opportunity.

Keywords: Hope for a Future Career, Organizational Trust, Socio-economic Insecurity 

Feeling, Psychological Insecurity Feeling.
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هاي امید به آینده شغلی در شهر تهران کننده تعیین
  

دانشیار آمار کاربردي، مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت   آرزو باقري

  .کشور، تهران، ایران

  *مهسا سعادتی
طالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت دانشیار آمار زیستی، مؤسسه م

  .کشور، تهران، ایران

  عادل عبدالهی
شناسی اقتصادي و توسعه، مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و  استادیار جامعه

  .تخصصی جمعیت کشور، تهران، ایران

  

  چکیده

آوري اقتصادي و  تواند منجر به ارتقاي تاب ، میاجتماعی میدعنوان یکی از ابعاد ا شغلی، بهآیندهبهامید

اجتماعی مؤثر یر امید به آینده -مقاله حاضر، به مطالعه عوامل جمعیتی و اقتصادي. اجتماعی در جامعه شود

 یريگ نمونهساخته و پاسخگو از طریق پرسشنامه محقق 1200اطالعات  .پردازد شغلی در شهر تهران می

روش معادالت گردآوري و با استفاده از 1396در سال متناسب  یصبا تخص يا مرحلهچند يبند طبقه

شاغلین نسبت به شاغلین و نشان داد که زنان نسبت به مردان، غیرها یافته .یافته تحلیل شدند ساختاري تعمیم

با . ري داشتندساکنین مناطق کم برخوردار و نیمه برخوردار نسبت به سایر مناطق امید به آینده شغلی کمت

هاي تحصیلی و  افزایش سن و احساس ناامنی روانی، امید به آینده شغلی کاهش و با افزایش تعداد سال

نتایج حاکی از آن بود که برآورده نشدن انتظارات . یابد اعتماد سازمانی امید به آینده شغلی افزایش می

تر برخوردار و افراد مسن منجر به دوقطبی شغلی پاسخگویان، بویژه زنان، غیر شاغلین، ساکنین مناطق کم

منظور  پیام سیاستی مطالعه حاضر این است که به. شود هاي طبقاتی می گیري شکاف شکلشدن جامعه و 

اشاعه و گسترش امید به آینده در بین شهروندان تهرانی باید از اثرگذاري مثبت متغیرهاي سطح تحصیلی و 

  .عنوان فرصتی ارزشمند استفاده کرد ین مناطق برخوردار، بهاعتماد سازمانی، بویژه در بین ساکن

- امید به آینده شغلی، اعتماد سازمانی، اعتماد عمومی، احساس ناامنی اقتصادي:یديکل هاي واژه

اجتماعی، احساس ناامنی روانی

                                                  
  mahsa.saadati@gmail.com  saadati@psri.ac.ir   .    نویسنده مسئول *
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  مقدمه

و  يصـفر (اسـت  آینـده بـه امیـد اجتمـاعی رفـاه وزنـدگی کیفیـت هـاي  شاخصازیکی

فـرد سالمت و پیشرفتدرخاصیجایگاهيامیدواروامیدامروزه،).1396:160،یطواف

:Hinds, 2004(داردجامعهو اسـت  آیندهبهد نسبتافراتصوراتدربردارندهامید). 929

آن اهـداف سمتبهحرکتبرايانگیزشباهمراهاهداف،در موردتفکرازفراینديو

:Baljani, et al., 2011(تاساهدافآنبهرسیدنهاي راهنیزو 60;Augustin, 2014:

موردتوجـه اخیـر دهـه درکـه اسـت مهمیمباحثاز،يناامیدیعنیآنمقابلنقطه). 28

  .گرفته استقرارگذاران سیاستوشناسانروانشناسان،جامعه

بـه دسـتیابی آندرکهشود میتعریفنیامدنیفائقوضعیتتحملعنوان بهناامیدي

دارد دنبـال بـه جامعـه وفـرد يبـرا فراوانـی هـاي  زیـان نیسـت و انتظـار مـورد هدفیهیچ

)Huen, et al., 2015: جامعـه، توقـف رکـود، ازشاخصـی آینـده بـه امیـد عـدم ).4

علیـزاده ؛ :139183همکـاران،  وزاده حسـن (شـود میمحسوبآنانفعالوسرخوردگی

بـه نسـبت جامعـه افـراد چههر .)25: 1391همکاران،ونیاارجمندي؛ 191: 1391اقدم، 

خواهـد بیشترآنساختندرآنهامشارکتمیزانباشند،امیدوارترخودجامعهوزندگی

باشند،ناامیدسیاسیواجتماعینظامزندگی،بهنسبتافرادکهمیزانیبهمقابلدروبود

منجر بهنیروییهمچون توانند  میوداشتخواهندآنساختندريکمترمشارکتمیزان

  ).8:1391و همکاران، نیاارجمندي(شوند زندگیوجامعهتخریب

تحت  1396جمهوري در سال ریاستاستراتژیکهاي بررسیبر اساس گزارش مرکز

عنوان پنجمین مسئله مهم کشور از میـان   ، ناامیدي درباره آینده به»ایرانپژوهی آینده«عنوان 

ریاســتاســتراتژیکهــاي بررســیمرکــز(رفتــه اســت هفـت مســئله مهــم اجتمــاعی قــرار گ 

درهمچنین، مطالعه غفاري تحت عنوان سنجش سـرمایه اجتمـاعی  ). 217: 1396جمهوري، 

، نـابرابري اجتمـاعی  ، اقتصـادي،  رفـاهی  یتوضـع هـاي   با در نظـر گـرفتن گویـه   1393سال

بـه   و نـداري فقر و  جرم و جنایت، وحدت و همدلی، هاي اخالقی و دینیپایبندي به ارزش

  .ارزیابی امید به آینده پرداخته است



  

  

  

1401، پاییز 52شماره ، سال سیزدهم، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی برنامهعلمی فصلنامه   |  4

راآینـده ایـران مـردم ازدرصد24حدودهاي این مطالعه بیانگر آن است که تنها یافته

 8/43(شـود   مـی بـدتر آینـده کـه معتقدنـد مردمازدرصد76حدودوکنند میارزیابیبهتر

هـا   رزیابی از آینده برحسب اسـتان با محاسبه میانگین ا .)درصد 32(کند  نمیفرقییا)درصد

شـهرهاي  سـایر مـردم بـا شهر تهران در رتبـه نهـم در مقایسـه    در این طرح، شهروندان کالن

درعینـی متغیرهـاي توجه قابلتغییراتبهتوجهباکردند که ایران، آینده را بدتر ارزیابی می

خـود، آینـده بـه بتنسـ مردمبیشترناامیديازحکایتوضعیتیچنینگیري شکلاین شهر،

سـایر مـردم بـا مقایسـه درمردم،تودهبرروانیفشارایجادعواملترین مهمازیکیعنوان به

درصد ناامیدي خیلی کـم و   7/17همچنین نتایج این طرح نشان داد که  .داردشهرهاي ایران

دي درصد ناامیدي زیاد و خیلـی زیـا   4/55درصد آنان ناامیدي در حد متوسط و  9/26کم، 

  ).440: 1393غفاري، (داشتند 

نیز به نقش  1394پژوهی در سال  بان، رسانه تخصصی آینده نتایج دومین گزارش آینده

عنوان مسئله مهمـی کـه ایـران بـا آن روبروسـت، اشـاره دارد        بهیاس و سرخوردگی جوانان

پاسـخگویان  نیـز نشـان داد کـه در میـان     ) 1396(نتایج مطالعه عبدالهی ). 5:1394بان،  آینده(

درصـد   1/34درصد نسبت به اهدافی که قصد دارند در زندگی دنبـال کننـد،    2/38تهرانی، 

درصـد   47درصد نسبت بـه بهتـر شـدن کیفیـت زنـدگی و       3/42نسبت به بهبود توان مالی، 

دررسـد  مـی نظـر بـه . نسبت به افزایش رضایت از زندگی خود در این شهر امیدوار بودنـد 

رشـد اجتمـاعی، زنـدگی شـدن صـنعتی بـا تهـران شـهر  کـالن صخصـو  بـه ایـران جامعه

قرارتأثیرتحتشهروندان راآیندهبهامیديمتعددمسائلجمعیت،افزایشوشهرنشینی

جـوان و  تعـداد افـزایش بـه توجهباوجامعهکنونیشرایطآن را دربررسیکهدهند می

  .)52:1396عبدالهی، (است ضروري کشوردرت مسئله اشتغالیاهم

امنیت، اعم از امنیت اقتصادي، اجتماعی و روانی در کنار مقوالتی وجود احساس

د به یام ویژه بهآینده بهامیدعواملی هستند کهازجملهدیگر مثل اعتماد سازمانی و نهادي

احساس وآیندهبهامیدطورکلی به.دهد میگسترشجامعهافرادبیندرراینده شغلیآ

. هستندمواجهآنباامروزهيبشرجوامعکههستندمسائلیترین هممازیکیامنیت
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عناصر مدرنیته نظیر شهرنشینی و اکتسابی شدن مشاغل  همزاد، نیاز به امنیت دیگر عبارت به

احساس ناامنی از خصایص بارز مدرنیته است و ) 1992(1گیدنزآنتونی زعم به. باشد می

بدیهی است که میزان این مخاطرات . باشد میک دنیاي امروزي سرشار از مخاطره و ریس

آوري اقتصادي و اجتماعی باالیی  و جوامعی که از تابباشد میدر جوامع مختلف متفاوت 

  .توانند امنیت کافی را براي اعضاي آن جامعه ایجاد کنند برخوردار باشند، می

امع آوري اقتصادي جو هایی است که در بررسی تاب نرخ بیکاري یکی از شاخص

 تواند میاست که  یکالن هاي شاخصجز  يکاریباال بودن نرخ بگیرد و  قرار می موردتوجه

ج آمارگیري نیروي ینتا). 50: 1380گیذنز، (رگذار باشد یتأث ینده شغلید به آیام يبر رو

، نرخ بیکاري حدود 1396تا سال  1389از آن است که از سال  یکار مرکز آمار ایران حاک

شاخص  عنوان بهتوان در بازار کار را می یشغل ين ماندگاریهمچن. شدبا درصد می 20

گزارش مرکز آمار و اطالعات راهبردي وزارت  بر اساس.گري در نظر گرفتیرگذار دیتأث

 بررسینتایج . رسد نمیهم سال  3پنجم شاغالن کشور به  مدت اشتغال بیش از یک،کار

طول مدت اشتغال در شغل اصلی حدود  که نشان داد1396میدانی وزارت کار طی سال 

 ،سال 20تا  10شاغالن بین  درصد 9/24براي حدود  ،سال 10درصد شاغالن کمتر از  5/54

سال  30بیش از درصد آنان  7/7سال و تنها براي  30تا  20نیبشاغالن درصد  9/12براي 

  .)15: 1396،مرکز آمار ایران(بوده است

حاضر درصدد پاسخ به این سؤاالت است که با توجه به مباحث مذکور، پژوهش

اجتماعی و احساس ناامنی روانی چه تأثیري بر امید - عواملی مانند احساس ناامنی اقتصادي

به آینده شغلی پاسخگویان دارد؟ متغیرهایی مانند اعتماد سازمانی و اعتماد عمومی که 

کاهش و یا افزایش امید  نشأت گرفته از ساختار سیاسی و اجتماعی جامعه هستند، چگونه بر

اي و جمعیتی  گذارند؟ همچنین به میزان اثرگذاري متغیرهاي زمینه به آینده شغلی تأثیر می

هاي تحصیل، وضع فعالیت، سطح برخورداري محل  از قبیل جنسیت، سن، تعداد سال

ده سکونت پاسخگویان، تعداد فرزندان، هزینه خانوار و میزان مصرف اینترنت بر امید به آین

                                                  
1. Anthony Giddens
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تواند در  هاي فوق می آگاهی از نتایج بدست آمده از پرسش. شغلی پاسخ داده شود

  .هاي اقتصادي و اجتماعی، مورد استفاده قرار گیرد گذاري سیاست

  

  مرور پیشینه تحقیق

در جامعـه   یشـغل آیندهبهدر مورد امید ها پژوهشبیشترمرور پیشینه پژوهش نشان داد که 

امیدبرو اقتصادي مؤثراجتماعیهاي زمینهبررسیبهاند و کمتران صورت گرفتهیدانشجو

هـاي  پـژوهش مرور بهاین بخشدربنابراین.شده استشهروندان پرداختهیآینده شغلبه

  .شود میپرداختهتحقیقموضوعبانزدیکومرتبط

ــاري   ــه غف ــاعی  ) 1393(مطالع ــرمایه اجتم ــنجش س ــوان س ــا عن ــاداري  ب ــاکی از معن ح

ی میان متغیرهاي محل سکونت، سن، سطح تحصیلی، وضع فعالیت، وضعیت تأهـل  همبستگ

  ).440: 1393غفاري، (مذهب با ناامیدي بود و

انجـام شـد، نشـان     )1392(زادهداداشآینده که توسط بهامیدشناختی جامعهمطالعه 

زندگی،ازرضایتفرهنگی،سرمایه،ياقتصادسرمایهسرمایه اجتماعی،يداد که متغیرها

، زادهداداش(رگذار هستند یآینده تأثبهامیدبرامنیتاحساسو آوري تاب،يمعنوهوش

115:1394(.  

احسـاس يرهـا یر متغینشان داد کـه تـأث  )1392(شالیيصفروپژوهش هزارجریبی 

مناسبيتوزیعی، فضاعدالتعاطفی، سن، احساسينیازهايارضااجتماعی،مقبولیت

شادکامی دینی بر احساسهاي ارزشبهيمحرومیت، پایبنداحساسمعمومی، عداخالق

يصـفر وهزارجریبـی (باشـند   یمـ مسـتقیم ومعنـادار نـده ید بـه آ یـ ام یبعـد روانـ   عنوان به

  ).40:1392شالی،

درآینـده، بـه امیـد میزانبررسیبه) 1396(یو طواف يصفرو ) 1391(اقدمعلیزاده

نشـان داد کـه  اقـدم علیـزاده مطالعـه نتایج.پرداختندآنبرمؤثرعواملوبین دانشجویان

سـرمایه واجتمـاعی اعتمـاد ، انسـجام، داري دیـن میزاندانشجویان ازآیندهبهامیدمیزان

).198:1391اقدم؛علیزاده(شود میمتأثرفرهنگی
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نشـاط  ياز آن بود که متغیرهـا  یحاک) 1396(یو طواف يصفرج مطالعه ین نتایهمچن

تبیـین درراسـهم تـرین  بـیش اجتمـاعی، عدالتاحساسومحرومیتاحساس،یاجتماع

).135:1396ی، و طواف يصفر(اند داشتهآینده بهتحقق امید

نتـایج ایـن  مطالعـه شـد کـه    حسـنی آینـده نیـز توسـط    بـه امیدبراجتماعیامنیتتأثیر

دار معنـی ومثبـت  رابطـه امنیـت احسـاس وآیندهبهامیدمیانکهبودآنازحاکیپژوهش

و ) 50: 1387(موسـوي  وچلبـی هـاي  یافتـه بایافتهاینکه)119:1397،حسنی(وجود دارد 

کـه  دادنشـان هاي این پژوهش یافته. داشتمطابقت)66:1389(شالی صفريوهزارجریبی

سایر متغیرهـا و احسـاس امنیـت   بیشترین ضریب تأثیرگذاري نسبت بهشغلیامنیتاحساس

روابـط ایـن داشـت کـه تأییـد   معنـاداري دانشـجویان تـأثیر  آینـده بـه امیدبرعاطفیومالی

  .داد مینشانراموردمطالعهجامعهباکارکردگرایی ساختارينظریهضمنیهمخوانی

نگـرش وتحصـیلی رشـته ازانتظـارات رابطـه بـه بررسـی   )1392(و همکاران یفرج

شاپور جنديپزشکیعلومدانشگاهبهداشتدانشکدهدر دانشجویانشغلیآیندهبهنسبت

مطالعه نشان داد که  این نتایج). 47:1394،و همکارانفرجی(پرداختند  1392سالدراهواز

متغیـر  بودند و بـین امیدواربسیاروامیدوارخودشغلیآیندهبهدانشجویانازدرصد 3/79

دانشـجویان پسـر  . داشـت دوجـو داري معنـی آماريارتباطشغلیآیندهبهامیدوجنسیت

زیـ نيآمـار  هـاي  آزمـون .بودنـد خـود ناامیـدتر  شـغلی آیندهبهدختردانشجویانبهنسبت

  .د کردندییشغلی را تأآیندهبايوضعیت اقتصادان متغیریارتباط ميمعنادار

دندانپزشکی دانشگاهدانشجويو پسراندختراننگرشمقایسه،يگرید مطالعهدر

د ییتأدگاه آنانیاختالف ديو معنادار یبررسشغلیآیندهبهز، نسبتشیراپزشکیعلوم

نگرانند خودشغلیآیندهبهنسبتاز زنانبیشترمرداننشان داد که مطالعهن ینتایج ا. شد

  ).180:1391،و همکارانهدایتی(

نفر  300ید شغلیعوامل مرتبط با ام یبه بررس) 1394(لفروشان یو ن يد دستجردیوح 

 طور بهت خانواده یج نشان داد که حماینتا. ان دانشگاه اصفهان پرداختندیدانشجواز 

ابعاد انیاز م. رابطه داشت ید شغلیبا ام یژ و قدرت اجتماعیق پرستیم از طریرمستقیغ
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 ید شغلیبا ام يق خودکارآمدیاز طر ی، بعد قدرت اجتماعشده ادراكیت اجتماعیموقع

 يکارآمددخو. م داشتیرابطه مستق ید شغلیبا ام 1یاجتماع ژیم و بعد پرستیرمستقیرابطه غ

  . مرتبط بود ید شغلیم با امیرمستقیم و غیمستق طور بهز ین

 2که توسط مؤسسه ایپسوس» مسیرهاي پیشرفت جوانان جهان«نتایج پیمایشی با عنوان 

ساله  24تا  18جوان  7000کشور جهان، بین  32در  2017و  2016هاي  در فاصله سال

شده، نشان داد که اکثر جوانان نسبت به  ها و انتظارات اقتصادي انجام پیرامون دیدگاه

درصد آنها معتقد بودند که  70در واقع . بین هستند هاي شغلی در آینده خوش فرصت

  ).Ipsos, 2017: 3(هاي زیادي دارند که در مشاغل مورد عالقه خود موفق شوند  فرصت

عنوان یکی از ابعاد امید به آینده  ه امید به آینده شغلی بهباوجود اهمیت پژوهش دربار  

هاي صورت گرفته به بررسی میدانی این شاخص  شهر تهران، پژوهش و پایش آن در کالن

شده بر شاخص کلیِ امید  هاي انجام هاي مؤثر بر آن نپرداخته و معدود پژوهش کننده و تعیین

) 85:1396، عبدالهی،  141:1396طوافی، و یصفري شال(به آینده و عوامل مؤثر بر آینده 

متمرکز و برخی دیگر به بررسی رابطه امید به آینده شغلی در بین جامعه دانشجویی در 

) 20:1394، لفروشانیو نيدستجرددیوح،160:2014زاده و همکاران؛ اکبر(ایران 

و در نظر گرفتن  رو، پژوهش حاضر با تمرکز بر امید به آینده شغلی ازاین. اند پرداخته

اجتماعی، احساس ناامنی روانی، اعتماد -متغیرهاي مهمی نظیر احساس ناامنی اقتصادي

سازمانی و اعتماد عمومی درصدد بررسی نحوه اثرگذاري این عوامل بر امید به آینده شغلی 

  .در شهر تهران است

  

  مبانی نظري

هاي  دازان و پژوهشگران، سازهپر ، نظریه3گرا در دهه اخیر، پس از ظهور روانشناسی مثبت

). Snyder & McCullough, 2000: 155(اند  و امید را مورد بررسی قـرار داده 4بینی خوش

                                                  
1. Social prestige
2. Ipsos
3. Positive psychology
4. Optimism
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گرا اقتباس کـرد و نشـان داد  امیــد را از یک جــنبش روانشناسی مثبت) 2000(اسنایدر 

etterstenJuntunen & W,(کـه امـید یـک مـنبـع نیـرومنـد در تعـییـن رفـتار اسـت

2000: 25,Snyder;1012006: .(توان به یک حالت انگیزشی مثبت، که  امید را می

هایی براي  نگرش افراد را با توجه به توانایی آنها در مفهومی کردن اهداف، توسعه گذرگاه

گیري از راهبردها براي رسیدن به آن اهداف مشخص  نائل شدن به آن اهداف و بهره

,Snyder(مود کند، تعریف ن می بهامیدمتغیربامرتبطهاي تئوريازجمله).255 :2002

تاخودازارزیابیکهدارد میبیانيتئوراین.است 1اجتماعیمقایسهيتئورآینده،

نارضایتییارضایتبروزباعثنهایتبستگی دارد که دردیگرانبامقایسهبهيحد

به، احساس ناامیدي نسبت2نسبیرومیتاحساس محتئوريهمچنین بر اساس. گردد می

دیگريامانداردکه خودشچیزيدر بدست آوردنفردکهآید میوجودبهزمانیآینده

اختالفازمفهومی این تئوري عبارتتعریف).44:1378،پور رفیع(شود دارد، ناکام می

چههر) 1377(نظر گر از). 54:1377،گر(است واقعیتومشروعانتظاراتمیانمنفی

،کند میمقایسه ها آنباراخودانسانکه ییها گروهوافراددرارتقاءوپیشرفتامکانات

وجودبهنسبیعدالتی احساس بینوعیکوشود میبیشترها  انسانانتظاراتباشد،بیشتر

  .آید می

ان معموالً به مقایسه خود با دیگر ها انسانبر اساس نظریه محرومیت نسبی نیز 

هاي شدید از  کنند واکنش عدالتی می پردازند و در این مقایسه وقتی احساس فقر و بی می

یعنی . شود منجر می 3دهند که در بدترین وضعیت به احساس تضاد اجتماعی خود نشان می

در نتیجه مقایسه اگر پنداشت فرد، احساس محرومیت باشد این امر باعث بروز ناامیدي و 

: 1392هزارجریبی و صفري شالی، (گرددیمح فردي و اجتماعی نارضایتی در دو سط

348.(  

                                                  
1. Social comparison theory
2. The theory of relative deprivation
3. Social conflict
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توجه داشتند، اما امروزه  یت اجتماعیبه موضوع امن یگذشته، متفکران اجتماعدر

ن یا. قد برافراشته است شناسی جامعهد در یجد یمفهوم عنوان بهت یمفهوم احساس امن

که پس از  یر و تحوالتییتغ اسطهو به. وستیدوم به وقوع پ یداد پس از جنگ جهانیرو

یعنی احساس (ت یامن ید، مشخص شد که بعد ذهنیدوم بر جوامع حاکم گرد یجنگ جهان

 ینیع هاي تجربهاز  ین احساس ناشیرا ایدا کرده است؛ زیپ انکاري غیرقابلت ی، اهم)تیامن

 تقلیل قابلت یامن هاي شاخصاست و فقط به  یرامونیط و اوضاع پیافراد از شرا یو اکتساب

  ).32:1388،اتیب(ست ین

اهمیت خاصیدرجهدرامنیتبهنیازواولیهينیازها،يبشرمتعددينیازهامیاناز

يمتغیرعنوان بهامنیت احساسبهنیاز،1مازلونظریهازاستفادهبادلیلهمینبه.دارندقرار

این بر 2نظریه نیاز .گرفتقرارموردتوجهآیندهبهامیدمتغیربرمؤثروجداگانهيمتغیر

نشاطاحساسوامیدها انسانودارندوجودجهانیينیازهابرخیکهاستمتکیفرض

این در.شودآنان برآوردهمتعددومتفاوتينیازهاکهکنند میتجربهزمانیتارا

پایین در طبقاتنخستینينیازهاکهمراتبیسلسلهصورت بهتوان میرانیازهادیدگاه

مجموعه شوند،ارضاءپایینسطحينیازهاکهزمانیتنها. کرديبند طبقه،اند گرفتهقرار 

 يازهاین ترین اصلیاز  یکی3نانیت و اطمیاز به امنین. کنند میپیدااهمیتنیازهايبعد

ن است که یادیه و بنیاول يازهایاز ن یکییت شغلیاز به امنیبه همین منوال، ن. است یانسان

  .داشته باشد يمعنادار ينده اثرگذارید به آیت امیفیت و کیمتواند در ک یم

؛چلبی(است اجتماعینظمز مسئلهین 4پارسونزکنشتحلیلینظریهاساسیمسئله

هایی سیستمخردهبهراجامعهپارسونز.باشد مینیزامنیتمفهوميگویاکه) 1375:14

يایفادرآنانيتوانمندانمیزوخاص هستنديکارکرديداراهرکدامکهکردهتقسیم

انجامدرکاستیمیزانبهو بالعکس،استجامعهيبقاودوامعاملکارکردها،

                                                  
1. Maslow
2. Need theory
3. Saftey needs
4. Parsons
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خطروواردشدهخدشهامنیت جامعهنتیجهدرویگانگیوانسجامبهکارکردها،

احتماالًگیرند،قرارناامنیمعرضدرافراداگر.کند میتهدیدراآنزوال،وفروپاشی

بهتشویقرافرداستممکناحساس ترساین.کردخواهندپیدايادزیترس

راآنهانتیجهدروسازداعتماد بیدیگران بهراافرادکند،عمومیزندگیازيگیر کناره

احساسعدماگر.بکاهدجامعهو نشاطسرزندگیازودارد واخاصیهاي کنشانجامبه

سریعخیلیآید،وجودبهها زمینهاز بعضیدرحتیمردمازيتعدادبیندرامنیت

گسترشاجتماعسطحدرنتیجهو درشود میشایععمومبیندريتصاعدصورت به

وهمدیگربهنسبتمردمبیندر اعتمادي بیوناامنیاحساسطریقاینازویابد می

  ).125:1397،حسنی(آید میوجودبهیاجتماع ينسبت به نهادها يناخرسندآنتبع به

 بر اساساست که نحوه ادراك و عمل فرد  یمشخص گیري جهتز ین 1زمان انداز چشم

 یکلــ  يریـ گ ـنده مربــوط بـه جهــت   یآ انـداز چشـم. دهد مینده را نشان یگذشته، حال و آ

350 :2011(نـده اسـت   یپــاداش و اهـداف در آ   يفرد بــرا  هـاي تالشـنده و ینـسبـت به آ

Stolarski et al., (ن شـاخص دارد  یـ ا بینـی  پـیش در  ی، نقش مهمید شغلیام یدر بررس که

ر موقعیـت  یمتغ). ; 160:2014Yakushko & Sokolova, 2006: 5و همکاران؛  زادهاکبر(

و قــدرت  یژ اجتمـاع ی، پرسـت 2يبـه منـابع اقتصــاد   یابیز دسـت یــفـرد ن  شـده  ادراكاجتمـاعی  

 دهـد  میک فرد را شکل یهاي فرصتر ساختا رسد میکه به نظر  دهد میرا نشان  3یاجتماع

;Fouad & Brown(دهد میفرد خبر  یو آموزش یر شغلیو از رشد مس 2000: 395.(  

موجـود در جامعـه    هـاي  فرصـت فرد بـه   یابیشامل دست شده ادراكیت اجتماعیموقع

متفـاوت   یو الگـوي نقـش، دسترسـ    ینیجانشـ  يریادگیـ يمتفـاوت بـرا   هـاي  فرصتمانند (

 & Fouad(اسـت  ) یفـرد از آن دسترسـ   یابی، موانع ساختارها و ارزیعاطف و یت مالیحما

Brown, بـا   شـده  ادراكیت اجتمـاع یـ مختلـف بـه رابطـه موقع    هاي پژوهش). 395 :2000

                                                  
1. Time prespective
2. Economic resources
3. social power
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 گیري تصمیم، ين شاخص با خودکارآمدی، رابطه امثال عنوان به. اند پرداختهیشغل يامدهایپ

ــ ــغلیمسـ ــاب مســـ  یر شـ ــطراب انتخـ ــغلی، اضـ ــجود یر شـ ــدهان یر دانشـ ــت  تأییدشـ   اسـ

)Thompson et al, 2013: 6 ; Thompson & Subich; 2011: 750.(  

مندي، بسترمندي و  مندي، موقعیت مندي، تاریخ توجه به مفاهیمی نظیر مکان

اي  اي مانند امید به آینده از اهمیت ویژه طورکلی نقش تجربه زیسته افراد در تحلیل پدیده به

همین رابطه مید بر نیاز همیشگی به در نظر داشتن موقعیت اجتماعی از در . برخوردار است

مید نیز . دیدگاه کنشگران اجتماعی و استوار کردن تحلیل بر موقعیت اجتماعی تأکید دارد

. دهند، تأکید دارد هایشان نسبت می مانند ماکس وبر بر معناي ذهنی که کنشگران به کنش

ي تبیین امید به آینده ضروري است سیر تحوالت و بنابراین برا). 452: 1380کوزر،(

تغییرات صورت گرفته و همچنین فضاي اجتماعی و اقتصادي حاکم بر جامعه را در نظر 

هستندهایی شاخصازجملهاقتصاديواجتماعیامنیتدر همین رابطه، احساس. گرفت

میزانچههرکهمعنااینبه. هستندتأثیرگذارجامعهشرایطازافرادذهنیتفسیربرکه

به امیدآندنبالبهوامنیتاحساسباشد،بیشترجامعهدراجتماعیاقتصادي ونابسامانی

  .خواهد بودکمترآینده شغلی

توان از اثرگذاري عواملی مانند اعتماد سازمانی و اعتماد عمومی بر  چنین است که می

رتباط این عوامل با نحوه عملکرد نهادها میزان امید به آینده در جامعه و از سویی دیگر به ا

هاي عمومی پی برد؛ چرا که نحوه مدیریت یک مسئله اجتماعی در یک برهه  و سازمان

تواند اعتماد نهادي و سازمانی و به دنبال آن ابعاد امید به آینده را تقویت  خاص از زمان، می

تماد نهادي و سازمانی هاي جدي را متوجه اع تواند آسیب کند و عکس این حالت نیز می

توان به این موضوع پی برد که روند تاریخی اوضاع  تجربه تاریخی ایرانیان می مروربا . نماید

اي  ي و اجتماعی در ایران مملو از ترس، نگرانی، امید و تالش براي دستیابی به آیندهاقتصاد

  ).150:1380؛ قاضی مرادي،  56:1387؛ فوران، 200: 1390کاتوزیان، (بهتر است 

توان  می،شده مطرحينظر يها و استدالل یکردهارو بر اساساین مطالعه، در  آنچه

ارتباط و یا امید به آینده شغلی، یهاي شغل د به بهبود فرصتیگفت این است که بعد ام



  

  

  

  

13   |، باقري و همکاران... هاي امید به آینده شغلی در شهر تعیین کننده

یاحساس ناامن یلاز قب یگريد یو عوامل یاعتماد سازمان ی،اعتماد عموم یتبا وضع یقیوث

محسوس  ییراتیبا وقوع تغ دیگر عبارتی به. دارند یروان یو احساس ناامن یاجتماع- اقتصادي

افراد نسبت  ییدواري شغلام یزانرخ داده را در م ییراتاثرات تغ توان یم ور،در عوامل مذک

 افراد ییدواري شغلام یزانعوامل، م ینکاهش ا یاو  یشمشاهده نمود و با افزا یندهبه آ

- اقتصاديوجمعیتیهاي کننده تعیین، مدل نظريرو ازاین.کند یم ییرتغ یزن یندهبه آ نسبت

  :زیر تدوین شده است صورت بهتهران شهرشغلی درآیندهبهامیدبرمؤثراجتماعی

  

  

  
شغلی درآیندهبهامیدبرمؤثراجتماعی -اقتصاديجمعیتی،هاي کننده تعیینمدل نظري -1نمودار 

  تهرانشهر
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  ها یافته

 -يابعاد اقتصاد یرتأث یبررس«با عنوان طرحینتایج از مطالعه حاضر برگرفته هاي  داده

و  یتیعوامل جمع که به بررسی»و رفتار فرزند آوري در شهر تهران یتعقالن یاجتماع

پرداخت، است میدر شهر تهران شغلی یندهبه آ یدمؤثر بر ام یاجتماع - اقتصادي

ساله  20-59و مردان متأهل ساله  49-15متأهل نانز ها از این داده ).20: 1396ی؛ عبداله(

اي  گیري چندمرحله تشکیل شده است که با استفاده از روش نمونهتهران ساکن در شهر 

یافتگی مناطق شهر تهران که  ، از هر یک از سطوح توسعه1بندي با تخصیص متناسب طبقه

 یمهکم برخوردار و ن«اطق منعنوان  تحتها را در دو خوشه  آن) 31:1392(یو شال یعیانرف

و  4و 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، مناطق »برخوردار

نمودند، انتخاب  بندي خوشه1و  2، 3، 5، 6، 7، مناطق »برخوردار یلیبرخوردار و خ«مناطق 

، 18،15، 20متناسب با حجم جامعه آماري موجود در هر یک از این طبقات، مناطق . شدند

 از مناطق 1و  2، 5و مناطق  برخوردار یمهکم برخوردار و ناز مناطق  4و  8، 10، 14

نمونه اولیه حجم بر اساس فرمول کوکران .گیري شدند نمونه برخوردار یلیبرخوردار و خ

، 25/1پاسخی  نرخ بیو 5/2محاسبه شد؛ که با در نظر گرفتن اثر طرح  384در این طرح، 

نفر رسید که اطالعات مربوط به پرسشنامه محقق ساخته این نمونه در  1200ه حجم نمونه ب

  .، گردآوري گردید1395پاییز و زمستان 

براي انجام تحلیل عاملی، ) مرد 590زن و 610(منظور بررسی کفایت اندازه نمونه  به 

KMOاز شاخص 
و جهت مطالعه همبستگی بین متغیرهاي موردمطالعه براي انجام این  2

و ) KMO ،)874/0مقدار نزدیک به یک شاخص . استفاده شد 3تحلیل از آزمون بارتلت

براي اعتبار . ، هر دو شرط را تأیید نمود)P-Value>001/0(داري آزمون بارتلت  معنی

انجام تحلیل عاملی با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی عوامل سازنده پرسشنامه این مطالعه 

  :ندبه شرح ذیل استخراج شد

                                                  
1. Probability Proportional to Size (PPS)
2. Keizer- Meire- Olkin
3. Bartlett test
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گویه نداشتن درآمد ثابت، پیدا نکردن  15با : اجتماعی-اقتصادياحساس ناامنی -1

نداشتن شغل پردرآمد، امکان اخراج از شغل شغل در صورت از دست دادن شغل فعلی،

هاي  هاي ضروري زندگی، عدم توان پرداخت هزینه فعلی، عدم توان پرداخت هزینه

هایم براي  بچه/ ام که بچه در هنگام بیماري، هنگامیپزشکی خود یا یکی از اعضاي خانواده 

هاي جنسیتی  از وجود تبعیضروند نگران مزاحمت دیگران هستم،  خرید یا تفریح بیرون می

تنهایی به مدرسه در مسیر طوالنی نگرانم، از  هایم به بچه/ ام نگرانم، از فرستادن بچهدر ایران 

با افراد غریبه هایم  بچه/ ام بچهاز اینکه د نگرانم، هایم در آینده تنها شون بچه/ که بچه این

هاي اجتماعی مجازي مثل  هایم در شبکه بچه/ ام از اینکه بچهداشته باشند نگرانم،  وآمد رفت

بوك و تلگرام فعالیت بکنند نگرانم، از شرایط روانی حاکم بر جامعه نگرانم، نگران  فیس

و از شنیدن اخبار مربوط به جرم و جنایت در هایم در آینده هستم  بچه/ امنیت شغلی بچه

  .جامعه نگرانم

کنم دچار  هر وقت به زندگی خودم فکر میگویه  4با : احساس ناامنی روانی-2

این روزها نحوه رفتار مردم با کند،  ها من را عصبانی می بچه يسروصداشوم،  استرس می

روزها نحوه رفتار دیگران من  اینکند و  آور است و من را دچار استرس می همدیگر مالل

  .کند را عصبانی می

اعتماد به مجلس، اعتماد به شوراها، اعتماد به گویه  10با : اعتماد سازمانی-3

، اعتماد به نیروي )قوه مجریه(ها، اعتماد به دولت  شهرداري، اعتماد به مطبوعات و روزنامه

اعتماد به اساتید دانشگاه و مردمی، هاي  سازمان، اعتماد به یماصداوسانتظامی، اعتماد به 

  .اعتماد به بازار

  .ها اعتماد به همسایهگویه اعتماد به خانواده و  2با : اعتماد عمومی- 4

در خصوص دنبال کردن اهداف  ینده شغلیمتغیر وابسته در این پژوهش امید به آ  

با طیف (شغلی دهآینامید به زندگی طی سه سال آینده بود که در مطالعه حاضر با عنوان 

روایی پرسشنامه از  .در نظر گرفته شده است) 5=تا خیلی زیاد 1=تایی از خیلی کم 5لیکرت 

نفر از متخصصین در حوزه علوم اجتماعی و پایایی پرسشنامه از طریق  10طریق ارسال آن به 
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بر حداقل ضریب آلفاي کرونباخ براي عوامل پرسشنامه برا(محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ، 

  .، تأیید شدند)بود 744/0با 

اکثر . دهدیمتوزیع فراوانی و درصد متغیرهاي مورد مطالعه را نشان ) 1(جدول   

 3/70(ساله  49-40ساله و  39- 30سنی  يها گروه، در )درصد 8/50(پاسخگویان زن 

 3-1، با )درصد 6/64(، شاغل )درصد 8/31(فرزند تک، )درصد 5/36(، دیپلم )درصد

 8/43(میلیون تومان  5/2- 5/1، با هزینه خانوار )درصد 3/31(صرف اینترنت ساعت م

نده یو امید به آ) درصد 3/68(، ساکن در مناطق کم برخوردار و نیمه برخوردار )درصد

، احساس 03/3±00/1ینده شغلید به آیام يها نیانگیم. بودند) درصد 0/48(شغلی متوسط 

، اعتماد 73/2±93/0، احساس ناامنی روانی 83/3±77/0اجتماعی -اقتصادي  5ناامنی 

  .بدست آمد 97/3±73/0یعمومو اعتماد  52/2±81/0سازمانی 

متغیرهاي مورد مطالعه درصدویفراوانعیتوز-1جدول 

متغیر
هاي  گروه

  مختلف
  درصد  فراوانی  هاي مختلف گروهمتغیر  درصد  فراوانی

  جنسیت
  8/50  610  زن

  وضع فعالیت
  6/64  775  شاغل

  4/35  425  شاغلغیر  2/49  590  مرد

گروه سنی

>20  10  8/0  

ساعات تعداد*

  مصرف اینترنت

3228/26  استفاده ندارند

  7/21  260  کمتر از یک ساعت  9/18  227  29- 20

3763/31  ساعت 3- 4799/391  39- 30

2323/19  ساعت و بیشتر 3654/303  49- 40

<50  1199/9

  *نوارهزینه خا

  

میلیون  5/1کمتر از 

  تومان
352  3/29  

سطح 

  *تحصیلی

1778/14  زیر دیپلم
میلیون  5/1-5/2

  تومان
5268/43

  5/36  438  دیپلم
میلیون  5/2-5/3

  تومان
1713/14

  4/8  101  دیپلم فوق
میلیون تومان  5/3

  و بیشتر
1308/10
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متغیر
هاي  گروه

  مختلف
  درصد  فراوانی  هاي مختلف گروهمتغیر  درصد  فراوانی

  8/6  21  کارشناسی
سطح 

  یافتگی توسعه

کم برخوردار و 

  نیمه برخوردار
820  3/68  

کارشناسی 

  ارشد و دکترا
140  7/11  

برخوردار و خیلی 

  برخوردار
380  7/31  

تعداد 

  *فرزندان

0  2760/23

مید به آینده ا*

شغلی

  0/10  120  خیلی کم

  3/12  147  کم8/31  381  1

5760/48متوسط3348/27  2

2651/22زیاد1123/9  3

فرزند و  4

  بیشتر
796/6خیلی زیاد491/4

  100  1200  تعداد کل  100  1200  تعداد کل

.شود ینم100ي گمشده مجموع درصدها در مورد این متغیر ها دادهبه دلیل وجود *

  

جنسیت، گروه سنی، سطح تحصیلی، وضع  نیب شیپجدول توافقی متغیرهاي  2جدول 

را در  یافتگی توسعهانوار و سطح ت، تعداد فرزندان، ساعات مصرف اینترنت، هزینه خیفعال

داراي امید به  مطالعهاکثر پاسخگویان در این . دهد مقابل متغیر امید به آینده شغلی نشان می

زیاد و خیلی  نده شغلییامید به آبیشترین درصد . اند بوده)درصد 5/48(آینده شغلی متوسط 

، )درصد 5/35(سال  29-20، پاسخگویان در گروه سنی )درصد 5/33(میان مردان  زیاد

، )درصد 2/31(، شاغل )درصد 3/45(داراي سطح تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا 

، با هزینه )درصد 3/41(ساعت و بیشتر  3، با ساعات مصرف اینترنت )درصد 7/38(فرزندیب

و ساکن در مناطق برخوردار و خیلی برخوردار ) درصد 3/31(میلیون تومان  5/2- 5/1خانوار 

مورد مطالعه  نیب شیپ، ارتباط کلیه متغیرهاي )2(نتایج جدول  بر اساس. است) درصد 4/36(

نده شغلی یدرصد با متغیر امید به آ 1در سطح ) P-value=644/0(متغیر هزینه خانوار  رازیغ به

  .)P-value>01/0(بودند داریمعن
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.استفاده شد) 3,7(نسخه Mplusافزار براي انجام تحلیل مسیر در این مقاله از نرم

است، روش برآورد  يا رتبهنده شغلی، متغیري یمتغیر وابسته مورد تحلیل، امید به آ ازآنجاکه

که روش ) WLSMV(1کمترین مربعات وزنی شده لیتعدمورد استفاده میانگین و واریانس 

 & Muthén(باشد، است می) WLS(3از برآورد کمترین مربعات وزنی2استوارشده اصالح

Muthén, 2001: این روش از ماتریس قطري وزنی با میانگین و انحراف استاندارد ). 70-90

نماید و ضرایب  شده آماره آزمون کاي اسکوئر استفاده می استوار و واریانس تعدیل

در رگرسیون پروبیت، معکوس توزیع . هستند 4رگرسیونی ضرایب رگرسیونی پروبیت

شود می يساز مدلنیب شیپترکیب خطی از متغیرهاي صورت بهاحتمال نرمال استاندارد، 

)Long, 1997:55-60.(  
  

بین مورد مطالعه و امید به آینده شغلی جدول توافقی متغیرهاي پیش -2جدول 

متغیر
هاي  گروه

  مختلف

  امید به آینده شغلی

خیلی 

  کم
  زیاد  متوسط  کم

خیلی 

زیاد
  درصد

مقدار 

کاي 

  اسکوئر

  مقدار-پی

  جنسیت
  100  5/3  2/19  9/53  2/12  3/9  زن

417/16  003/0**  
  100  0/8  5/25  0/43  6/12  9/10  مرد

  گروه سنی

>20  0/20  0/0  0/50  0/20  0/10100  

975/33  000/0**a

20 -29  5/4  3/10  8/49  6/25  9/9  100  

30 -39  9/97/109/46  5/25  9/6100

40 -49  6/112/156/500/187/4  100

<50  2/164/152/461/171/5100

سطح 
2/140/170/508/140/4100  زیر دیپلم

914/77000/0**

  100  5/5  4/15  8/53  3/11  0/14  دیپلم

                                                  
1. Mean and Variance-adjusted Weighted Least -Squares
2. Robust
3. Weighted Least -Squares
4. Probit regression coefficient
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متغیر
هاي  گروه

  مختلف

  امید به آینده شغلی

خیلی 

  کم
  زیاد  متوسط  کم

خیلی 

زیاد
  درصد

مقدار 

کاي 

  اسکوئر

  مقدار-پی

  100  3/9  8/27  2/41  3/11  3/10  دیپلم فوق  تحصیالت

  100  2/8  9/28  7/43  2/14  0/5  کارشناسی

کارشناسی 

ارشد و 

  دکترا

6/3  8/5  3/45  7/36  6/8100  

وضع 

  فعالیت

  100  5/7  7/23  9/48  9/11  0/8  شاغل
446/14  005/0**

  100  9/4  1/19  4/49  9/12  6/13  غیر شاغل

تعداد 

  فرزندان

0  2/62/109/446/291/9100

173/63000/0**

1  9/61/119/461/289/6100

2  4/139/151/499/158/5100

3  1/176/125/506/122/7100
+4  4/222/82/592/100/0100

تعداد 

ساعات 

مصرف 

  اینترنت

استفاده 

  ندارند
9/107/92/620/152/2100

888/64000/0**

کمتر از یک 

  ساعت
0/135/161/421/203/8100

6/84/136/453/262/6100  ساعت 3- 1

ساعت و  3

  بیشتر
8/74/104/406/297/11100

  هزینه خانوار

  

 5/1کمتر از 

  میلیون تومان
4/128/111/494/203/6100682/9644/0

  
5/1-5/2 

  میلیون تومان
1/83/113/494/249/6100

  درصد و 1دار در سطح  معنی **درصد،  5دار در سطح  معنی*aدار آزمون فیشر معنی
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 ياقتصاد یاحساس ناامن يرهایتغدر مورد م یفرع يرهایل مسیانجام تحل يبرا

مم یز از روش ماکسین یو اعتماد عموم ی، اعتماد سازمانیروان ی، احساس ناامنیاجتماع

هاي برازش مدل تحلیل مسیر امید به  مقادیر شاخص 3جدول . است شده استفادهییدرستنما

وابط مورد مطالعه را پس از در نظر گرفتن برخی ر نیب شیپنده شغلی و متغیرهاي یآ

اصالح مدل مانند تأثیر احساس ناامنی روانی بر اعتماد  يها شاخصپیشنهادي توسط 

اجتماعی بر احساس  -عمومی، اعتماد سازمانی بر اعتماد عمومی و احساس ناامنی اقتصادي

هاي برازش مدل میزان  شاخص. دهد ناامنی روانی، اعتماد عمومی و اعتماد سازمانی نشان می

محاسبه  شدهمحدودز طریق مقایسه مدل مفروض با یک مدل مبناي بهبود برازش را ا

  .کنند می

  

  هاي مدل تحلیل مسیر برازش یافته روي متغیرهاي مورد مطالعه شاخص-3جدول 

  شاخص
آزمون اختالف کاي 

  اسکوئر
  RMSEACFI  TLI  WRMR  مقدار-پی

  641/0  96/0  98/0  02/0  16/0  56/6  مقدار

  

است ) یا فرض صفري(گیرد مدل مستقلی  استفاده قرار می مدل مبنایی که اغلب مورد

در آن همبسته نیستند ) هایی که باید برآورد شوند با واریانس(شده مشاهدهکه متغیرهاي 

)Bentler & Bonett, 1980:  يها مدلتوان  میبا استفاده از شاخص کاي اسکوئر ) 590

اختالف کاي اسکوئر اغلب براي  آزمون. را با یکدیگر مقایسه کرد شده اشباعمفروض و 

. ردیگیمدر تحلیل مسیر مورد استفاده قرار  يا انهیآشيها مدلآزمون اختالف میان 

شامل دو مدل یا چند مدل هستند که الگوي مشابه دارند و اختالف آنها  يا انهیآشيها مدل

).فرض صفر(شودیماست که بر روي برخی از پارامترها در نظر گرفته  ییها تیمحدوددر 

اختالف میان آماره کاي اسکوئر براي  بر اساسانجام آزمون اختالف کاي اسکوئر تنها 
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که این آماره آزمون داراي توزیع کاي اسکوئر  شودیمفرض صفر و یک محاسبه  يها مدل

  .باشدیمبا درجه آزادي برابر با اختالف درجات آزادي بین این دو مدل 

که ) 0P-value/=16(داري آزمون کاي اسکوئر  دم معنی، ع)3(نتایج جدول  بر اساس

نشان داد که ) 2002(یو . بدست آمده است باشدیمها  نشان از برازش مدل مناسب به داده

1لویز- براي شاخص توکر 95/0از  تر بزرگ، مقادیر 250براي اندازه نمونه بیش از  (TLI( ،

2يا سهیمقابراي شاخص برازش  96/0از  تر بزرگمقادیر  ((CFI ، براي  05/0مقادیر کمتر از

3تقریب جذر میانگین مربعات خطا
(RMSEA (جذر میانگین و مقادیر نزدیک به یک

-Yu; 2002:12(دهند  برازش مناسب مدل را نشان می) WRMR(4مربعات باقیمانده وزنی

ي اه دادهبراي ه مدل مناسب و قابل تفسیري د، مدل برازش ش3نتایج جدول بر اساس )20

  .خواهد بودمورد مطالعه 
  

مورد مطالعه و امید  نیب شیپمدل تحلیل مسیر برازش شده بر روي متغیرهاي  2نمودار   

مدل برازش یافته را نشان  5يا رتبهضرایب رگرسیون پروبیت  4به آینده شغلی و جدول 

به رتبه  تغییر از یک رتبه(ي ا رتبهدهد، این ضرایب که میزان مورد انتظار تغییر یک می

یا شاخص پروبیت براي یک واحد تغییر در  6متغیر وابسته با استفاده از نمره استاندارد) باالتر

ي رگرسیونی ها مدلهمچنین در این جدول ضرایب برازش . کند میرا بیان  نیب شیپمتغیر 

اجتماعی، احساس ناامنی روانی، -چندمتغیره فرعی براي متغیرهاي احساس ناامنی اقتصادي

  .تماد سازمانی و اعتماد عمومی نیز گزارش گردیده استاع

و ) P-value=020/0(073/0، مردان نسبت به زنان افزایش 4بر اساس نتایج جدول 

را براي مقدار نمره ) P-value=023/0(071/0شاغلین نسبت به غیر شاغلین افزایش 

                                                  
1. Tucker-Lewis Index
2. Comparative Fit Index
3. Root Mean Square Error Of Approximation
4. Weighted Root Mean Square Residual
5. Ordinal probit regression
6. Z-score
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اطق کم برخوردار و نیمه ي به امید به آینده شغلی و ساکنین منا رتبهاستاندارد تغییر یک 

را براي مقدار نمره  105/0برخوردار نسبت به مناطق برخوردار و خیلی برخوردار کاهش

. را خواهند داشت) P-value=002/0(ي به امید به آینده شغلی ا رتبهاستاندارد تغییر یک 

غیر شاغلین  دیگر، رتبه امید به آینده شغلی مردان نسبت به زنان و شاغلین نسبت به عبارت به

افزایش و رتبه ساکنین مناطق کم برخوردار و نیمه برخوردار نسبت به مناطق برخوردار و 

  .یابد میخیلی برخوردار کاهش 

به ترتیب ) P-value=003/0(و احساس ناامنی روانی ) P-value=004/0(افزایش سن  

کاهش  084/0و  121/0ا ي امید به آینده شغلی را رتبهمقدار نمره استاندارد براي تغییر یک 

-P>001/0(و اعتماد سازمانی ) P-value=002/0(ي تحصیلی ها سالافزایش تعداد . دهندیم

value ( 108/0ي امید به آینده شغلی را ا رتبهبه ترتیب مقدار نمره استاندارد براي تغییر یک

ن و احساس دیگر، امید به آینده شغلی با افزایش س عبارت به. دهندیمافزایش  113/0و

. یابد میي تحصیلی و اعتماد سازمانی افزایش ها سالناامنی روانی کاهش و با افزایش تعداد 

) P-value=018/0(و تعداد فرزندان ) P-value>001/0(ي تحصیلی ها سالبا افزایش تعداد 

  .ابدی یماجتماعی کاهش -احساس ناامنی اقتصادي
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 )Bold(ضرایب برجسته (هاي امید به آینده شغلی  ندهکن نمودار تحلیل مسیر تعیین -2نمودار 

  )دار هستند ضرایب معنی
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نسبت به مناطق ) P-value=014/0(ساکنین مناطق کم برخوردار و نیمه برخوردار 

با . کنندیماجتماعی بیشتري را احساس  - برخوردار و خیلی برخوردار ناامنی اقتصادي

کاهش  227/0احساس ناامنی روانی ) P-value>/001(ي تحصیلی ها سالافزایش تعداد 

، تعداد ساعات مصرف اینترنت )P-value=023/0(و با افزایش تعداد فرزندان  یابد می

)001/<P-value(اجتماعی -و احساس ناامنی اقتصادي)001/<P-value ( احساس ناامنی

ي تحصیلی ها سالافزایش تعداد . یابد میافزایش  292/0و137/0، 083/0روانی به ترتیب 

)001/0<P-value (اجتماعی باعث کاهش اعتماد سازمانی - و احساس ناامنی اقتصادي

)001/0<P-value ( و افزایش تعداد فرزندان باعث افزایش اعتماد سازمانی)001/0<P-

value (افراد ساکن در مناطق برخوردار و خیلی برخوردار نسبت به افراد ساکن در . شودیم

.)P-value>001/0(و نیمه برخوردار اعتماد سازمانی بیشتري دارند مناطق کم برخوردار 

و ساکنین مناطق کم برخوردار و نیمه ) P-value=013/0(شاغلین نسبت به غیر شاغلین  

اعتماد ) P-value=017/0(برخوردار نسبت به ساکنین مناطق برخوردار و خیلی برخوردار 

و احساس ) P-value>/001(ت مصرف اینترنت با افزایش تعداد ساعا. عمومی بیشتري دارند

کاهش و با  292/0و  173/0اعتماد عمومی به ترتیب ) P-value>001/0(ناامنی روانی 

-P>/001(اجتماعی -، احساس ناامنی اقتصادي)P-value>/001(افزایش هزینه خانوار 

value ( و اعتماد سازمانی)001/0<P-value ( و  142/0، 112/0اعتماد عمومی به ترتیب

  .یابد میافزایش  232/0

  شودیممنظور محاسبه اثرات میانجی اغلب از روش بوت استرپ استفاده  به 

)442-; 2002:430Shrout & Bolger( که در آن میانگین اثرات غیرمستقیم با استفاده از

 رابطه مستقیم کهیدرصورت. دیآیمبدست  شده نییتعي با تعداد نمونه ریگ نمونهروش باز 

نباشد و تنها رابطه غیرمستقیم میان این دو متغیر از  داریمعنمیان متغیرهاي مستقل و پاسخ 

 1باشد، در این صورت آن متغیر میانجی، متغیر میانجی کامل داریمعنطریق متغیر میانجی 

رابطه مستقیم میان متغیرهاي مستقل و پاسخ و رابطه غیرمستقیم میان این  کهیدرصورت. است

                                                  
1. Full mediation
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باشد، در آن صورت این متغیر میانجی، متغیر  داریمعنغیر از طریق متغیر میانجی نیز دو مت

  .شودیمنامیده  1میانجی جزیی

هر دو منفی یا (جهت همهر دو رابطه مستقیم و غیرمستقیم این دو متغیر  کهیدرصورت

این متغیر خواهد بود که در واقع  2باشند، متغیر میانجی، میانجی جزیی مکمل) هر دو مثبت

و متغیر مستقل هنوز بخشی از واریانس  دینمایماثر متغیرهاي مستقل و وابسته را مخدوش 

که روابط  درصورتی. دهدیممتغیر وابسته را که مستقل از متغیر میانجی است، توضیح 

 3رقابتینباشند، متغیر میانجی، میانجی جزیی جهت هممستقیم و غیرمستقیم این دو متغیر 

در واقع این متغیر میانجی، اندازه ارتباط میان متغیرهاي مستقل و وابسته را . ودخواهد ب

  .دهدیمکاهش 

                                                  
1. Partial meditation
2. Complementary partial mediation
3. Competitive partial mediation
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  مورد مطالعهبین  پیشمسیر امید به آینده شغلی و متغیرهاي  لیتحلجینتا -4جدول 

برخوردار و نیمه برخوردارکم 

متغیر ردیف
مقدار -پی   ناحیه بحرانی

انحراف 

  استاندارد

برآورد 

  نداردشدهاستا

برآورد مقدار (

  )نمره استاندارد

020/0* 330/2 065/0 073/0 )مرد(جنسیت   ->  امید به آینده شغلی 1  

004/0** 890/2-  005/0 امید به آینده شغلی  -121/0 سن  -> 2  

002/0** 051/3  011/0  108/0  
امید به آینده شغلی

<-  
هاي  تعداد سال

  تحصیلی
3  

امید به آینده شغلی  071/0  068/0  282/2  *023/0   4  )شاغل(وضع فعالیت   ->

امید به آینده شغلی  -077/0  039/0  -866/1  062/0 <- تعداد فرزندان 5  

202/0  275/1  020/0  044/0  
امید به آینده شغلی

<-
تعداد ساعات مصرف 

اینترنت
6  

841/0 200/0-  018/0  006/0- امید به آینده شغلی <- 7  هزینه خانوار

002/0** 112/3-  075/0  105/0-  

امید به آینده شغلی

<-  

یافتگی  سطح توسعه

کم برخوردار و نیمه (

)برخوردار

8  

454/0 748/0  048/0 022/0
امید به آینده شغلی

<-  
احساس ناامنی 

اجتماعی - اقتصادي
9  

003/0** 931/2-  033/0 084/0- امید به آینده شغلی <- احساس ناامنی روانی 10  

000/0** 969/3  038/0 113/0 امید به آینده شغلی <- اعتماد سازمانی 11  

050/0 177/2  045/0 068/0 امید به آینده شغلی <- اعتماد عمومی 12  

991/0 011/0 039/0 000/0
 -احساس ناامنی اقتصادي

اجتماعی
)مرد(جنسیت   -> 13  

418/0 809/0  003/0 035/0
 -احساس ناامنی اقتصادي

اجتماعی
<- سن 14  

000/0** 486/3- 006/0 111/0 -
 -احساس ناامنی اقتصادي

اجتماعی
<-

هاي  تعداد سال

تحصیلی
15  

872/0  161/0  040/0  005/0  
 -احساس ناامنی اقتصادي

اجتماعی
<-  

وضع فعالیت 

  )شاغل(
16  

018/0* 369/2- 025/0 100 /0 -
 -احساس ناامنی اقتصادي

اجتماعی
تعداد فرزندان  -> 17  

803/0 249/0 012/0 009/0
 -احساس ناامنی اقتصادي

اجتماعی
<-  

تعداد ساعات 

مصرف اینترنت
18  
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برخوردار و نیمه برخوردارکم 

متغیر ردیف
مقدار -پی   ناحیه بحرانی

انحراف 

  استاندارد

برآورد 

  نداردشدهاستا

برآورد مقدار (

  )نمره استاندارد

894/0 133/0 - 011/0 004/0 -
 -احساس ناامنی اقتصادي

اجتماعی
  19  هزینه خانوار  ->

014/0* 448/2  048/0 086/0

 -احساس ناامنی اقتصادي

اجتماعی <-

یافتگی  سطح توسعه

کم برخوردار و (

)نیمه برخوردار

20  

053/0 933/1 - 050/0 052/0 - احساس ناامنی روانی )مرد(جنسیت   -> 21  

522/0 640/0- 004/0 025/0 - احساس ناامنی روانی سن  -> 22  

000/0** 052/7 - 009/0 227/0 -
احساس ناامنی روانی

<-  
هاي  تعداد سال

تحصیلی
23  

305/0  026/1  052/0  028/0  
احساس ناامنی روانی

<-  
وضع فعالیت 

  )لشاغ(
24  

023/0*  277/2 031/0 083/0 احساس ناامنی روانی تعداد فرزندان  -> 25  

000/0** 263/4 016/0 137/0  
احساس ناامنی روانی

<-  
تعداد ساعات 

مصرف اینترنت
26  

495/0 682/0- 015/0 019/0 - احساس ناامنی روانی   27  هزینه خانوار  ->

357/0 921/0 - 067/0 031/0 -

نیاحساس ناامنی روا

<-  

یافتگی  سطح توسعه

کم برخوردار و (

)نیمه برخوردار

28  

000/0** 704/10  039/0  292/0  
احساس ناامنی روانی

<-  
احساس ناامنی 

  اجتماعی -اقتصادي
29  

166/0 358/1 - 046/0 041/0 - اعتماد سازمانی )مرد(جنسیت   -> 30  

137/0 487/1 - 003/0 058/0 - اعتماد سازمانی سن  -> 31  

000/0** 642/3- 007/0 112/0 - اعتماد سازمانی <-  
هاي  تعداد سال

تحصیلی
32  

اعتماد سازمانی  024/0  049/0  784/0  433/0 <-  
وضع فعالیت 

  )شاغل(
33  

000/0** اعتماد سازمانی  144/0  026/0  964/3 <- تعداد فرزندان 34  

اعتماد سازمانی  - 035/0  014/0  -069/1  258/0
<- تعداد ساعات 

ترنتمصرف این
35  

اعتماد سازمانی  006/0  014/0  190/0  849/0 <- هزینه خانوار 36  
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برخوردار و نیمه برخوردارکم 

متغیر ردیف
مقدار -پی   ناحیه بحرانی

انحراف 

  استاندارد

برآورد 

  نداردشدهاستا

برآورد مقدار (

  )نمره استاندارد

000/0** 150/4 - 054/0 133/0 - اعتماد سازمانی <-  

یافتگی  سطح توسعه

کم برخوردار و (

)نیمه برخوردار

37  

000/0**   اعتماد سازمانی  - 098/0  534/0  - 504/3
<- احساس ناامنی 

  اجتماعی -اقتصادي
38  

اعتماد عمومی  047/0  043/0  598/1  110/0 <- )مرد(جنسیت  39  

641/0  466/0 003/0  018/0 اعتماد عمومی <- سن 40  

464/0  733/0  007/0  
025/0

اعتماد عمومی
<- هاي  تعداد سال

تحصیلی
41  

013/0*  492/2  042/0  
069/0  

  ->  اعتماد عمومی
وضع فعالیت 

  )شاغل(
42  

378/0  881/0  025/0  034/0 اعتماد عمومی <- تعداد فرزندان 43  

000/0** 361/5-  013/0  
173/0 -

اعتماد عمومی
<- تعداد ساعات 

مصرف اینترنت
44  

000/0** 881/3  012/0  112/0 اعتماد عمومی <- هزینه خانوار 45  

017/0*  392/2  050/0  

077/0

اعتماد عمومی

<- یافتگی  سطح توسعه

کم برخوردار و (

)نیمه برخوردار

42  

000/0** 983/4  032/0  
142/0  

اعتماد عمومی
<- احساس ناامنی 

  اجتماعی -اقتصادي
46  

000/0** 029/10-  023/0  
292/0 -  

اعتماد عمومی
<- احساس ناامنی 

  روانی
47  

000/0** اعتماد عمومی  232/0  023/0  247/9 <-   48  اعتماد سازمانی

  

بر امید به  نیب شیپمتغیرهاي  داریمعناثرات کل، مستقیم و غیرمستقیم  5نتایج جدول 

مورد مطالعه، تنها اثرات مستقیم  نیب شیپاز میان متغیرهاي . دهدیمآینده شغلی را نشان 

شد  داریمعنمتغیرهاي جنسیت، سن، وضع فعالیت و اعتماد سازمانی بر امید به آینده شغلی 

هزینه خانوار اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهاي . است دهش ارائه4که نتایج آن در جدول 

  .اند نشدهگزارش  5نشد که در جدول  داریمعنو اعتماد عمومی بر امید به آینده شغلی نیز 
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  بر امید به آینده شغلیمورد مطالعه نیب شیپمتغیرهاي  داریمعن اثرات کل، مستقیم و غیرمستقیم-5جدول 

 -پی

مقدار

ناحیه 

بحرانی

خطاي 

استاندارد

  برآورد

استانداردشده
متغیر  متغیر میانجی  متغیر ردیف  اثر

001/0** 281/3 011/0 116/0
آینده امید به 

  شغلی
<-  - <-  

هاي  سال

تحصیلی
  1  کل

307/0  022/1  003/0  009/0  
آینده امید به 

شغلی
<-  -  <-  

هاي  سال

تحصیلی

کل 

  غیرمستقیم
2  

007/0** 699/2  002/0  019/0  
آینده امید به 

شغلی
<-

احساس ناامنی

روانی
<-  

هاي  سال

تحصیلی
  3  غیرمستقیم

007/0**  710/2-  001/0  013/0-  
آینده امید به 

شغلی
<- اعتماد سازمانی <-  

هاي  سال

تحصیلی
  4  غیرمستقیم

025/0**  249/2  000/0  03/0  
آینده امید به 

شغلی
<-

احساس ناامنی 

- اقتصادي

->اجتماعی 

احساس ناامنی

  روانی

<-  
هاي  سال

تحصیلی
  5  غیرمستقیم

035/0**  105/2  000/0  001/0  
آینده امید به 

شغلی
<-

احساس ناامنی 

 - اقتصادي

 ->اجتماعی

  اعتماد سازمانی

<-  
هاي  سال

تحصیلی
  6  غیرمستقیم

002/0** 051/3  011/0  108/0
آینده امید به 

شغلی
<-  -  <-  

هاي  سال

تحصیلی
7  مستقیم

001/0**  323/3-  074/0  111/0-  
آینده امید به 

  شغلی
<- - <-

سطح 

یافتگی  توسعه

کم برخوردار و (

  )نیمه برخوردار

  8  کل

484 /0  699/0-  018/0 006/0-
آینده امید به 

شغلی
<-  -  <-  

سطح 

یافتگی  توسعه

کم برخوردار و (

)نیمه برخوردار

کل 

  غیرمستقیم
9  

004/0** 891/2- 012/0 015/0-
آینده امید به 

شغلی
<- اعتماد سازمانی <-  

سطح 

یافتگی  توسعه

کم برخوردار و (

)نیمه برخوردار

  10  غیرمستقیم

002/0** 112/3-  075/0 105/0-
آینده امید به 

شغلی
<-  -  <-  

سطح 

یافتگی  توسعه

کم برخوردار و (

)نیمه برخوردار

  11  مستقیم
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 -پی

مقدار

ناحیه 

بحرانی

خطاي 

استاندارد

  برآورد

استانداردشده
متغیر  متغیر میانجی  متغیر ردیف  اثر

127/0 52/1- 040/0 064/0-
آینده امید به 

شغلی
<-  

-  
تعداد فرزندان  ->   12  کل

146/0 453/1 009/0 013/0
آینده د به امی

شغلی
تعداد فرزندان  ->  -  ->

کل 

  غیرمستقیم
13  

005/0** 815/2- 006/0 016/0
آینده امید به 

شغلی
<- اعتماد سازمانی تعداد فرزندان  -> غیرمستقیم 14  

062/0 866/1- 039/0 077/0-
آینده امید به 

شغلی
<- - تعداد فرزندان  ->   15  مستقیم

644/0 463/0 019/0 016/0
آینده به  امید

شغلی
<-  -  <-  

تعداد ساعات 

مصرف اینترنت
  16  کل

000/0** 509/3-  005/0 028/0-
آینده امید به 

شغلی
<-  -  <-  

تعداد ساعات 

مصرف اینترنت

کل 

  غیرمستقیم
17  

016/0* 399/2-  003/0  012/0-  
آینده امید به 

شغلی
<-

احساس ناامنی

روانی
<-  

تعداد ساعات 

مصرف اینترنت
  18  مغیرمستقی

054/0 010/2-  003/0  009/0-  
آینده امید به 

شغلی
<- اعتماد عمومی <-  

تعداد ساعات 

مصرف اینترنت
  19  غیرمستقیم

202/0  275/1  020/0  044/0  
آینده امید به 

شغلی
<- -  <-  

تعداد ساعات 

مصرف اینترنت
  20  مستقیم

704/0  380/0-  047/0  011/0-  
آینده امید به 

شغلی
<- -  

<- اامنی احساس ن

 –اقتصادي 

  اجتماعی

  21  کل

001/0** 202/3-  019/0  037/0-  
آینده امید به 

شغلی
<- -  

<- احساس ناامنی 

 –اقتصادي 

  اجتماعی

کل 

  غیرمستقیم
22  

002/0** 026/3-  015/0  027/0  
آینده امید به 

شغلی
<-

احساس ناامنی

  روانی

<- احساس ناامنی 

 –اقتصادي 

  اجتماعی

  23  غیرمستقیم

007/0** 700/2-  007/0  012/0-  
آینده امید به 

شغلی
<-   اعتماد سازمانی

<- احساس ناامنی 

 –اقتصادي 

  اجتماعی

  24  غیرمستقیم

454/0 748/0  048/0 022/0
آینده امید به 

شغلی
<- -  

<- احساس ناامنی 

 –اقتصادي 

  اجتماعی

  25  مستقیم

درصد 1دار در سطح  معنی **درصد،  5دار در سطح  معنی*
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-P=007/0(حاکی از اثر میانجی جزئی مکمل احساس ناامنی روانی  5یج جدول نتا

value ( و میانجی جزئی رقابتی اعتماد سازمانی)007/0=P-value ( ي ها سالبر رابطه تعداد

اجتماعی بر - همچنین تأثیر احساس ناامنی اقتصادي. تحصیلی بر امید به آینده شغلی است

اجتماعی بر اعتماد -و تأثیر احساس ناامنی اقتصادي) P-value=025/0(احساس ناامنی روانی 

ي تحصیلی ها سالي بر رابطه تعداد داریمعناثر میانجی جزئی ) P-value=035/0(سازمانی 

ي تحصیلی مشابه با اثر ها سالدار متغیر تعداد اثر کل معنی. بر امید به آینده شغلی دارند

یر این متغیر بر امید به آینده شغلی است مستقیم این متغیر، گواه صعودي بودن تأث

)001/0=P-value .( ی بر امید به افتگیتوسعهاعتماد سازمانی نیز در رابطه میان متغیر سطح

  .دارد) P-value=004/0(آینده شغلی نقش میانجی جزئی مکمل 

بیشتر  ی مشابه با اثر مستقیم این متغیر، نشان ازافتگیتوسعهمتغیر سطح  داریمعناثر کل   

بودن امید به آینده شغلی ساکنین مناطق برخوردار و خیلی برخوردار نسبت به مناطق کم 

در رابطه تعداد فرزندان بر امید به . است) P-value=001/0(برخوردار و نیمه برخوردار 

. را داراست) P-value=005/0(آینده شغلی، متغیر اعتماد سازمانی نقش میانجی کامل 

ر رابطه میان تعداد ساعات مصرف اینترنت و امید به آینده شغلی نیز متغیر افزایش تعداد د

افزایش تعداد . باشندیمنقش میانجی کامل را دارا ) P-value=016/0(احساس ناامنی روانی 

در رابطـه احساس . دهدساعات مصرف اینترنت، کاهش امید به آینده شغلی را نتیجه می

مید به آینده شغلی، احساس ناامنی روانی و اعتـماد سازمـانی اجتماعی بر ا –ناامنی اقتصادي

، افزایش احساس ناامنی میرمستقیغبر اساس نتایج، اثرات کل . ي کامـل هستندهایانجیم

  ).P-value>001/0(دهدیماجتماعی کاهش امید به آینده شغلی را نتیجه  –اقتصادي

  

  گیري نتیجه

 ياریتواند بس یاست که م یموضوعات ازجملهافراد  ینده شغلید به آیو ام یانداز شغل چشم

بهامیدیبررس. ر قرار دهدیرا در جامعه تحت تأث یاسیو س ی، اجتماعياقتصاد يرهایاز متغ

در آن رخ  يمعادالت اقتصاد ترین مهممثل تهران، که  يشهر در کالن یشغلآینده
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ژوهش حاضر به بررسی نقش پ، ن اساسیابر .برخوردار است يا ژهیت ویدهند، از اهم یم

در این . اجتماعی بر امید به آینده شغلی پرداخت -جمعیتی، اقتصادي هاي کننده تعیین

، زا برونمتغیرهاي  عنوان بهپژوهش مدلی مفهومی فرض شد که در آن متغیرهاي جمعیتی 

 انعنو بهاجتماعی و روانی و اعتماد سازمانی و عمومی -اعم از اقتصادي ها ناامنیاحساس 

  .متغیر وابسته در نظر گرفته و تحلیل شد عنوان بهشغلی متغیرهاي میانجی و امید به آینده

بـرآورد نشـده    يازهـا یزان نیـ اسـت کـه م   اي گونـه  بهیتهرانشهروندانکنونیشرایط

به لحاظ شرایط اقتصادي و اجتماعی حـاکم بـر   در حال گسترش است و  یروزافزون طور به

 يهـا  سـم یهـا و مکان  نـه یدر خصـوص فـراهم شـدن زم    یداز روشـن انـ  چشـم ، شـهر  کـالن این 

 يریـ گ عدم پاسخگویی به این نیازهـا منجـر بـه شـکل    . ازها وجود نداردین نیبه ا ییپاسخگو

. شـود  یماز آینده جامعه شدنناامیدو در نتیجه یو روان یاجتماع-ياقتصاد یاحساس ناامن

وآینـده نداشـته  بـه روشـنی نسـبت  انـداز  چشمآنکنشگرانکهاي جامعهبدون شک در 

را نداشـته  آیندهدر،يژه اهداف اقتصادیدن به اهداف مورد انتظارشان، بویرس يامیدي برا

عـدم  ان آورد ویـ بـه م  یاجتمـاع توان در آن جامعـه صـحبت از نشـاط و پویـایی     ینمباشند

  .گیرد برمیدرراجامعهت آنیکُلو اجتماعی ياقتصادتحرك

و  ي، اقتصـاد یط گوناگون اجتمـاع یدادها و شرایو مشاهده کردن روبا گذشت زمان  

هـا از   آن یابیـ ن تجـارب بـر پنداشـت و ارز   یـ آورند کـه ا  یرا بدست م یافراد تجارب یاسیس

پژوهش حاضر نشـان   يها افتهین رابطه یدر هم.گذارد یشان اثر میرو شینده و تحوالت پیآ

نشدنبرآوردهطوالنیهاي دوره. دهدیماهش افزایش سن امید به آینده شغلی را کداد که 

فراینـد بـا کـه شـود  مـی اي بدبینانـه هـاي  نگـرش ظهـور موجـب انتظـارات وآرزوهـا 

گر این  اي بیان بدست آمدن چنین یافته. شود میمنتقلدیگرنسلبهنسلیاز1پذیري جامعه

نویدبخشـی را   هـاي  انداز و آینـده  چشم سناست که پاسخگویان با گذشت زمان و افزایش 

اي ناخرسـند و   تـر حکایـت از گذشـته    اند و در واقع تجربه زیسته افـراد بـزرگ   تجربه نکرده

  .ناموفق را دارد

                                                  
1. Socialization
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هاي بدست آمده داللت بر اثرگذاري احساس ناامنی روانی بر امید  بخشی دیگر از یافته

ه آینده شغلی ي که با افزایش احساس ناامنی روانی امید با گونه به. به آینده شغلی دارد

بدست آمدن رابطه معنادار بین احساس ناامنی روانی و امید به بدون شک . ابدی یمکاهش 

. آینده شغلی ریشه در روند افزایشی تردیدهاي اجتماعی و اقتصادي در جامعه ایران دارد

هاي  شود که عدم قطعیت بر استراتژي افزایش تردیدهاي اجتماعی و اقتصادي منجر به آن می

رو سایه افکند و همین امر منجر به افزایش احساس ناامنی  اد براي مقابله با شرایط پیشافر

  .روانی و به دنبال آن کاهش امید به آینده شغلی شود

کاتوزیان؛ (با توجه به تجربه زیسته ایرانیان و ذهنیت تاریخی آمیخته با امید و ناامیدي   

نویدبخشی در  ندهیآچنانچه) 70: 1380، قاضی مرادي؛ 106: 1378، فوران؛ 120:1390

تواند پیامدهاي ناگواري را به دنبال داشته  انتظار جامعه نباشد، پدیده ناامنی و احساس آن می

هاي مختلف اجتماعی، سیاسی و  طور تاریخی ناامنی در حوزه اي که به بویژه در جامعه. باشد

بخشی ). 34: 1378القلم،  ریعس(اقتصادي در اکثر مردم روحیه دوگانه ایجاد کرده است 

هاي بدست آمده داللت بر جنسیتی بودن امید به آینده شغلی در بین  دیگر از یافته

ي که مردان نسبت به زنان امید به آینده شغلی باالتري برخوردارند ا گونه به. پاسخگویان دارد

این وضعیت ریشه در  .امید به آینده شغلی در بین مردان بیشتر از زنان است گریدیعبارت بهو 

هاي شغلی و به دنبال آن مردانه  حاکمیت ساختارهاي مردساالرانه در دسترسی به فرصت

  .بودن امید به آینده شغلی دارد

ي رقم خورده که در رابطه ا گونه بهاین در حالی است که تغییرات نگرشی در جامعه   

است، اهمیتش براي زنان دوچندان  براي مردان مهم آنچهبا امنیت شغلی و امید به آینده آن، 

دهد که از  نشان می) 25: 1394(در همین رابطه نتایج پژوهش گرانپایه و جوانمردي . است

) درصد 22(اشتغال  مسئله، بیکاري و )درصد 27(دیدگاه زنان موضوعات تبعیض و نابرابري 

ر این بررسی د. ترین مشکالت زنان در ایران هستند عمده) درصد 21(و امنیت اجتماعی 

اند  نزدیک به نیمی از زنان ریشه مشکالت خود را فرهنگ و عرف جامعه اعالم کرده

اي و  بنابراین، نباید با مطالبات زنان برخوردهاي کلیشه). 1394:16گرانپایه و جوانمردي؛ (
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تواند بر میزان شکوفایی و محقق شدن  چنین روندي می تداومداشت و گرایانه تقلیل

هاي  ها و توانمندي زمینه برخورداري جامعه از ظرفیت آنچه. باشد اثرگذاري زنان استعدادها

 طلبمساواتخواهانه و  هاي برابري سازد تالش براي نهادینه شدن نگرش زنان را میسر می

  .گذاري است در فرهنگ عمومی و اتخاذ رویکردهاي برابري جنسیتی در نظام سیاست

که شاغلین نسبت به غیر شاغلین از امید به آینده شغلی  هاي این مطالعه نشان داد یافته

اي امري بدیهی و  اگرچه که در نگاه اول بدست آمدن چنین نتیجه. باالتري برخوردارند

امید و ناامیدي در بین  دوگانهاست ولی تداوم چنین روندي منجر به نهادینه شدن  انتظار قابل

گذاري باید تدابیري را اتخاذ نماید تا  یاستلذا نظام س. شاغلین و غیر شاغلین خواهد شد

هاي مختلف از  جامعه مسیري دوقطبی را طی نکند و با انتقال امید اجتماعی به گروه

اهمیت جلوگیري از دوقطبی شدن جامعه . هاي اجتماعی و طبقاتی بکاهد گیري شکاف شکل

ناطق کم برخوردار چرا که ساکنین م. شود ها آشکار می در توجه به بخشی دیگر از یافته

از سوي . اند تري را گزارش کرده نسبت به ساکنین مناطق برخوردار امید به آینده شغلی پایین

هاي تقویت امید به آینده شغلی در بین  دیگر، نتایج بدست آمده نشان داد که پتانسیل

  .شهروندان تهرانی وجود دارد

ي تحصیل، ها سالایش تعداد در این رابطه نتایج بدست آمده بیانگر آن است که افز

پیام سیاستی این یافته آن است که تقویت امید به . دهدیمامید به آینده شغلی را افزایش 

گذاري  آینده شغلی در بین افراد داراي تحصیالت باالتر باید به موضوعی جدي در سیاست

انند در تو که افرادي داراي تحصیالت عالی می جهت نیازا. ریزي تبدیل شود و برنامه

بنابراین . ي مثبت و نویدبخش نقشی مؤثر ایفا نماینداندازها چشمآفرینی و ترسیم  فرصت

هاي  ي استفاده شود که زمینها گونه بهکرده  ضروري است از ظرفیت امیدواري افراد تحصیل

گر اهمیت  بخشی دیگر از نتایج بدست آمده بیان. امیدوار شدن سایر اقشار جامعه فراهم شود

اده از این فرصتی است که افراد ساکن در مناطق برخوردار و خیلی برخوردار نسبت به استف

که افزایش  و دیگر آن. افراد ساکن در مناطق کم برخوردار اعتماد سازمانی بیشتري دارند

  .اعتماد سازمانی منجر به افزایش امید به آینده شغلی شده است
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فزایش تعداد ساعات مصرف اینترنت امنیت نتایج این مطالعه حاکی از آن بود که با ا 

زاده و ابراهیم  یابد که این نتایج در راستاي نتایج مطالعه کریم روانی افراد کاهش می

از سوي دیگر در صورت عدم وجود بستر روانی مناسب براي تحقق . بود) 115:1395(

ر اساس نتایج مطالعه همچنین ب. یابد انتظارات افراد، امید به آینده شغلی آنان نیز کاهش می

حاضر افزایش تعداد ساعات مصرف اینترنت، باعث کاهش اعتماد سازمانی و اعتماد 

مندي از اینترنت، به  واسطه بهره ازآنجاکه در عصر حاضر شهروندان به. گردد عمومی می

هاي اجتماعی آنان مانند  اند و بسیاري از کنش حجم انبوهی از اطالعات دسترسی یافته

نژاد و عبادي؛  پیران(سازمانی و عمومی در این راستا دستخوش تغییرات شده است اعتماد 

1391 :8.(  

- یکی دیگر از نتایج مطالعه حاضر آن بود که با افزایش احساس ناامنی اقتصادي

زمینهایندر. یابد میاجتماعی احساس ناامنی روانی افزایش و اعتماد سازمانی کاهش 

رفع جهتدرموجودامکاناتازبهینهويحداکثرگیري هرهبيکه براشود میپیشنهاد

،بخشد میاجتماعی- اقتصاديامنیتافراد احساسبهکهاجتماعی-مشکالت اقتصادي

شاد و  يبروز رفتارهايبرافضاآنازحاصلخاطر و امنیت روانیآرامشتاشودتالش

ز طرف دیگري اعتماد سازمانی را شود و اامید به آینده شغلی مساعد ویژه بهنده ید به آیام

.نیز افزایش دهد

نتایج این مطالعه اعتماد  بر اساسبرخوردارنیمهو  برخوردارکمافراد ساکن در مناطق 

 هاي یافتهنتایج . اجتماعی بیشتري داشتند -نین احساس ناامنی اقتصاديچعمومی و هم

که جز  21و  19، 20مناطق نشان داد که ساکنان  1396اطلس کیفیت زندگی در تهران سال 

هستند نسبت به سایر مناطق اعتماد بیشتري نسبت به مناطق کم برخوردار و نیمه برخوردار 

هاي یکی از شاخص). 1396:75رصدخانه شهري تهران؛ (هاي خود داشتند همسایه

یافتگی توسعه اقتصادي و اجتماعی  بندي مناطق شهر تهران به سطوح مختلف توسعهرده

است، قطعاً افراد ساکن در این مناطق با مشکالت اقتصادي و اجتماعی مواجه هستند و بوده 

  .دارند بیشترياجتماعی - اقتصادياحساس ناامنی 
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ساکنین مناطق برخوردار و خیلی برخوردار اغلب از  ازآنجاکهاز طرف دیگر، 

ریان هستند نسبت به ي اقتصادي اجتماعی خانوار با رفاه بیشتر مانند کاسبان و بازاها گاهیپا

ي دارند و اعتماد سازمانی بیشتري خواهند داشت تر مثبتعملکرد نهادهاي عمومی نگرش 

که قبالً نیز اشاره شد افزایش اعتماد سازمانی آنان باعث افزایش امید  گونه همانو در نتیجه 

  .کندیمدر این مطالعه را تأیید  آمدهکه نتایج بدست  گرددیمبه آینده شغلی 

منظور اشاعه و گسترش امید به آینده در بین  به که نیاسخن پایانی مطالعه حاضر 

شهروندان تهرانی باید از اثرگذاري مثبت متغیرهاي تحصیالت و اعتماد سازمانی، بویژه در 

افزاییِ این  چرا که با هم. عنوان فرصتی ارزشمند استفاده کرد بین ساکنین مناطق برخوردار، به

ي تغییر ا مالحظه قابلطور  اندازهاي مثبت در جامعه به گیري چشم ال شکلمتغیرها احتم

مؤثر اجتماعی  يها گفتمان را به سمتجامعه  افزایش اعتماد سازمانی،همچنین . خواهد کرد

همچنین . گذاردیمتأثیر به آینده امید مانند اجتماعی يها کننده نییتع و روي دهدیمسوق 

ومرج در جامعه  شورش و هرج، اجتماعی يها بحرانانع بروز اجتماعی مامید  باال بودن

 مناسب هایتیبراي بیان دیدگاه و نارضا را خیابان در چنین شرایطی، جامعه. گرددیم

  .وجود خواهد داشتاصالح امور در آینده  روشنی براي انداز چشمدید و د ننخواه

  

  تشکر و قدردانی

اجتماعی  - بررسی تأثیر ابعاد اقتصادي«ن این مقاله برگرفته از دو طرح تحت عناوی

و ) 26845/21با شماره ثبت (1396در سال » عقالنیت و رفتار فرزند آوري در شهر تهران

یافته در بررسی عوامل مؤثر بر خودارزیابی سالمت  یمتعمکاربرد مدل معادالت ساختاري «

با حمایت مؤسسه که ) 90479/20با شماره ثبت (1399در سال » سالمندان شهر تهران

  .اند شده تحقیقات جمعیت کشور، انجام
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