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  چکیده

بررسی عوامل مؤثر در رضایت از زندگی  هدف از نگارش مقالۀ حاضر
شهروندان هجده سال و باالتر شهر اهواز است که براي تبیین مسئله و تعیین 

شناسی مرتبط استفاده شد و فرضیات از  هاي جامعه چهارچوب نظري از دیدگاه
آوري   تحقیق به صورت پیمایشی است و ابزار جمعاین. آن استخراج شد

جمعیت آماري در این تحقیق تمام شهروندان . نامه است اطالعات آن پرسش
باالي هجده سال شهرستان اهواز است که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 

نتایج .  اجرا شد1392- 1393این پژوهش در سال تحصیلی .  نفر تعیین شد385
دهد که تمامی متغیرهاي مستقل غیر از متغیر احساس تنهایی و  تحقیق نشان می

نتایج . متغیر احساس عدالت اجتماعی با متغیر وابسته رابطۀ معناداري دارند

                                                
  m.bagheri@scu.ac.ir    . شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز استادیار گروه جامعه *

  .شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز وه جامعهدانشیار گر **

  .شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز ارشد جامعه دانشجوي کارشناسی  ***

  )نویسندة مسئول. (شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز ارشد جامعه دانشجوي کارشناسی  ****
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فقط دو متغیر وضعیت سالمتی و دهد که  آمده از رگرسیون نشان می  ستد به
ات  درصد از تغییر34احساس امنیت تأثیرات معنادار دارند که در مجموع 

  .کنند  را این دو متغیر تبیین می رضایت از زندگیمربوط به
رضایت از زندگی، وضعیت سالمتی، احساس امنیت، احساس  :مفاهیم کلیدي

  .تنهایی و احساس عدالت
  
   پژوهشمسئله
 .اي طوالنی دارد  و رفاه انسان پیشینهرضایت  درثرؤبه بررسی عوامل ممندي  عالقه

توان زیست که بهترین منفعت را از زندگی  ونه باید و میچگ« سؤال که  واقع این در
 آینده و عبرت گرفتن از دربارةشاید به قدمت توانایی آدمی براي اندیشه » ؟کسب کرد

 فارغ از تعاریف بسیار متنوعی که ،مند و خوشبخت داشتن زندگی سعادت. گذشته باشد
 مستمري براي رسیدن به  تالشکه استبر آن مترتب است، یکی از نیازهاي ذهنی بشر 

ها،   ایجاد زمینهبرايتمام تالش فرهنگی و تمدنی بشر . آن صورت گرفته است
پور،  رفیع (ها و امکانات الزم براي ارتقاي کم و کیف زندگی بوده است مندي توان

1378 :34.(  
شدن ناکارآمدي  توجه به مقولۀ رضایت از زندگی در دنیاي معاصر با آشکار

تنی بر رشد و توسعۀ صرف آغاز شد؛ زیرا بسیاري از اندیشمندان معتقد هاي مب سیاست
ها به نیازهاي اصلی انسان و رضایت او از زندگی توجهی  گونه سیاست بودند این

هایی را براي توسعه مطرح کردند که امروزه با  کنند و براي رفع این مشکل شاخص نمی
 اند ها با این فرض شکل گرفته اخصاین ش. اند هاي توسعۀ انسانی مطرح عنوان شاخص

بعدي نیستند و لزوماً پیشرفت اقتصادي به بهبود کیفیت زندگی  ها موجوداتی تک انسان
گونه  گونه که تجربه نشان داده است این شود و همان و رضایت از زندگی منجر نمی

انی و رب(اند  ها چه بسا فقر، نابرابري و نارضایتی را در جامعه افزایش داده سیاست
اي  هاي آن از جامعه اي نسبی است و شاخص رضایت از زندگی پدیده). 1390بهشتی، 
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... عوامل فرهنگی از قبیل دین، آداب و رسوم و . اي دیگر متفاوت است به جامعه
مثالً در بسیاري از . تواند بر نگرش افراد پیرامون رضایت از زندگی تأثیر بگذارد می

دلی و  دوستی، هم مادي نظیر نوع  عوامل مادي، بر عوامل غیرها، در کنار توجه به فرهنگ
در چنین . شود بندي به اصول اخالقی تأکید زیادي می دردي با دیگران و پاي هم

  . کنند که به این موارد نیز دست یابند شرایطی افراد زمانی احساس رضایت از زندگی می
 فردي بستگی دارد، اما چه تا حد زیادي به شرایط احساس رضایت از زندگی اگر

جامعه از یک . رسد تر به نظر می تأثیر عوامل اجتماعی در بروز یا افول آن بسیار پررنگ
تواند فرد را به سوي تحقق اهداف و  آورندة شرایطی است که می  وجود طرف به

ساز تحقق فضایی است که فرد  دهد و از سوي دیگر زمینه آرزوهاي فردي سوق 
نوعانی که باعث ایجاد آرامش، امنیت و اطمینان   متقابل و ارتباط با همتواند به کنش می

). 1392رفیعی بهابادي و حاجیانی، (خاطر او براي یک زندگی مناسب است، بپردازد 
توان نام برد که بر رضایت از زندگی مؤثرند که در این  عوامل اجتماعی مختلفی را می

یت، احساس عدالت، آزادي سیاسی ـ توان به عواملی نظیر احساس امن میان می
  . اشاره کرد... اجتماعی، وضعیت سالمتی، احساس تعلق به دیگران و 

اي براي برقراري نظم و  هر جامعه: توان گفت پیرامون اهمیت پژوهش حاضر می
هاي جامعه را بپذیرند  وفاق اجتماعی نیازمند افرادي است که بتوانند هنجارها و ارزش

توان از افراد  در صورتی می. ها و هنجارها اقدام به کنش کنند رزشو بر اساس این ا
جامعه انتظار تبعیت از هنجارها را داشت که افراد از زندگی خود رضایت داشته باشند 

چنین رضایت از زندگی نگرش  هم. و از انگیزة کافی براي زندگی برخوردار باشند
داد و این نگرش مثبت نسبت به مثبت افراد جامعه نسبت به هم را افزایش خواهد 

کاري در جامعه  ها به هم و افزایش روحیۀ تعاون و هم دیگر باعث نزدیک شدن دل هم
گویی به این سؤال است  چه ذکر شد این پژوهش به دنبال پاسخ با توجه به آن. شود می
  .»چه عواملی بر میزان رضایت از زندگی در بین شهروندان مؤثرند؟«که 
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  شپیشینۀ پژوه
بررسی رضایت از زندگی، «در اثر تحقیقی خود با عنوان ) 1389(خسروي و ناهیدپور 

به » هاي اجتماعی در دانشجویان ایرانی و هندي باور به عادالنه بودن دنیا و حمایت
چنین تأثیرات باور  بررسی رضایت از زندگی در میان دانشجویان ایرانی و هندي و هم

ها  یافته. هاي اجتماعی بر رضایت از زندگی پرداختند تبه عادالنه بودن دنیا و حمای
بینی رضایت از  نشان داد که باور به عادالنه بودن دنیا و حمایت اجتماعی قادر به پیش

 است و دانشجویان هندي در مقایسه با دانشجویان ایرانی نمرات باالتري در  زندگی
  . دست آوردند هاي اجتماعی به رضایت از زندگی، باور به عادالنه بودن دنیا و حمایت

بررسی «نیز در اثر تحقیقی خود با عنوان ) 1388(هزار جریبی و صفري شالی 
به بررسی و سنجش رضایت از » گاه احساس امنیت در آن رضایت از زندگی و جاي

گاه احساس امنیت بر میزان رضایت از زندگی در میان شهروندان   زندگی و نقش و جاي
ترین  دهد که متغیر احساس امنیت بیش ها در این تحقیق نشان می یافته. تهرانی پرداختند

ترتیب، سایر  اثر را بر رضایت از زندگی گذاشته است، بعد از متغیر احساس امنیت، به
متغیرهاي احساس محرومیت، اعتماد به کارایی مسئوالن، ارضاي نیازها و اعتماد 

  .شتنداجتماعی بر متغیر رضایت از زندگی تأثیر دا
بررسی مفهوم رضایت از زندگی و سنجش «در تحقیقی با عنوان ) 1387(قهرمان 

به بررسی مفهوم رضایت از زندگی و سنجش آن » آن در میان دانشجویان دختر و پسر
. از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد پرداخت)  زن288 مرد و 162( نفر 450در بین 

هاي  ضایت از زندگی دانشجویان در دانشکدهدهد که میزان ر نتایج تحقیق نشان می
  هاي این تحقیق تأیید شده داري ندارد و تمام فرضیه دیگر تفاوت معنا مختلف با یک

ترین همبستگی  بیش» رضایت از زندگی«با » رضایت از خود«در این میان رابطۀ . است
ترین  کم» رضایت از زندگی«با » هاي سیاسی ـ اجتماعی رضایت از آزادي«و رابطۀ 
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دهد که بین رضایت از زندگی  عالوه بر این، نتایج نشان می. میزان همبستگی را دارد
  .دانشجویان پسر و دختر تفاوت معناداري وجود ندارد

پذیري مدل آرزو ـ تطابق  در اثر تحقیقی خود به تطبیق) 1386(کمان  رنگین
نتایج این تحقیق نشان . زدپردا ایرانیان می) ها ها و نگرش ارزش(اینگلهارت بر فرهنگ 

دهد که نظریۀ آرزو ـ تطابق دربارة احساس خوشبختی و رضایت از زندگی بر  می
بدین ترتیب که اوالَ در ایران نیز این احساس .  استپذیر هاي ایرانیان نیز تطبیق نگرش

شود تفاوت  هاي ثابتی مانند جنس مشخص می هایی که با ویژگی ندرت در میان گروه به
تواند میزان رضایت از زندگی را تبیین کند و تفاوتی میان  ند و تحصیالت نیز نمیک می

سوادان وجود نداشت؛ ثانیاَ این احساس در  کرده و بی احساس رضایت افراد تحصیل
تر پایدار مانند درآمد متفاوت بود، اما حتی در این  هاي کم هایی بر پایۀ ویژگی بین گروه

در نهایت، طبق نتایج این تحقیق در ایران نیز سعادت . تحقیق هم اختالف کم است
هاي نسبتاَ بزرگی را نشان داده است  ذهنی بنا بر تغییرات جدید در وضعیت مالی تفاوت

  .هاي گوناگون متفاوت است  و میزان رضایت افراد از زندگی در بین استان
  

ضعیت سالمتی، نشان داد که عواملی نظیر و) 2013 (2 و واتسون1نتایج پژوهش لیزت
  .معنویت، رضایت کاري و احساس تبعیض در رضایت از زندگی مؤثرند

تنهایی، محرومیت نسبی و «در اثر تحقیقی خود با عنوان ) ) 2010دماکاکس و نان
 سال مردم آلمان 50به بررسی این موضوع مهم براي افراد باالي » رضایت از زندگی

 ساله، به 59 تا 55 سال و افراد 80 افراد باالي نتایج این تحقیق نشان داد که. پرداختند
 ساله نیز از 70 تا 60طور کلی سطح پایینی از رضایت از زندگی را گزارش دادند؛ افراد 

ترند و افرادي که با دوستانشان ارتباط دارند سطح باالتري از رضایت از  زندگی راضی

                                                
1. Lizette 
2. Watson 
3. Demakakos & Nunn 
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اي قوي بین  د که همبستگیده هاي این تحقیق نشان می یافته. زندگی را گزارش دادند
تري  گویانی که احساس تنهایی بیش تنهایی و رضایت از زندگی وجود دارد؛ پاسخ

تري از رضایت از زندگی داشتند و افراد با احساس محرومیت نسبی  داشتند سطح پایین
منزلۀ یکی از  در این نوشتار ثروت نیز به . تري داشتند تر سطح رضایت پایین بیش

ثرگذار در رضایت از زندگی گزارش شده است، اما تأثیر این متغیر در افراد متغیرهاي ا
  .سال کاهش قابل توجهی دارد 75باالي 

دموکراسی، مشارکت و «در اثر پژوهشی خود با عنوان ) ) 2008اون و ویدراس
هاي دموکراسی و مداخلۀ سیاسی مردم و ارتباط  به بررسی سیستم» رضایت از زندگی

دهد  هاي این تحقیق نشان می یافته. اند  کشور پرداخته46 از زندگی در بین آن با رضایت
شوند و در  هاي سیاسی مشارکت داده می که در کشورهایی که اشخاص در جریان

یابی قوة  شود و مانعی براي قدرت کشورهایی که انتخابات آزاد و رقابتی برگزار می
با توجه به . شان دارند  از زندگیتري مجربه وجود داشته باشد، افراد رضایت بیش

هاي این تحقیق، اشخاص در کشورهایی که سیستم پارلمانی دارند، نسبت به  یافته
. تري از زندگی دارند اشخاص در کشورهایی که سیستم جمهوري دارند، رضایت بیش

هاي سیاسی  توانند در جریان هایی که مردم حق انتخاب دارند و افراد می در سیستم
دهند و وابسته به رأي  داشته باشند و به اشخاص اجازة اظهار بیان سیاسی را میدخالت 

  . اشخاص سطح باالیی از رضایت از زندگی دارنداند اکثریت مردم
 در پژوهشی به بررسی سطوح مختلف رضایت از زندگی بین) ) 2008مارتیکینن

دگی در بین جوانان نتایج نشان داد که میزان رضایت از زن. جوانان فنالندي پرداخت
در این پژوهش دو متغیر نقش اساسی را در تبیین . بسیار شبیه به سایر مردم است

  .هاي زندگی شغلی روابط اجتماعی و زمینه: رضایت از زندگی داشتند

                                                
1. Owen & Videras  
2. Martikainen 
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احساس تنهایی و رضایت از زندگی در بین «در پژوهشی با عنوان ) 2006 (1بوگی
ط بین احساس تنهایی و رضایت از زندگی در بین به بررسی ارتبا» اي دانشجویان ترکیه

نتایج این .  نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی در دانشگاه فنی آنکارا پرداخت214
مطالعه نشان داد که جنس یک اثر مثبت بر سطح رضایت از زندگی و تنهایی 

نهایی بنابر این گزارش، دانشجویان پسر به نحو قابل توجهی احساس ت. دانشجویان دارد
نتایج نشان داد که بین . تري از دانشجویان دختر دارند تر و رضایت از زندگی بیش کم

البته به نظر . آموزان همبستگی منفی وجود دارد رضایت از زندگی و سطح تنهایی دانش
هاي  هاي مختلف ممکن است به سبب ارزش نویسنده احساس تنهایی در فرهنگ
هاي فردگرایانه  براي مردم در فرهنگ» تنهایی«د؛ فرهنگی منحصر به فرد متفاوت باش

هاي جمعی تنهایی نارضایتی  از سوي دیگر براي مردم در فرهنگ. بخش است رضایت
  .را در پی خواهد داشت
به بررسی » رضایت از زندگی«در مقالۀ خود با عنوان ) 2009 (2کپتین و اسمیت

در این تحقیق، از . اند اختهرضایت از زندگی در هلند و ایاالت متحدة امریکا پرد
گویان پرسیده شد که تا چه اندازه از درآمد، شغل، سالمتی و روابط اجتماعی و  پاسخ

شغل، (خانوادگی رضایت دارند؟ نتایج این پژوهش نشان داد که براي همۀ ابعاد 
گویان  و رضایت از زندگی تفاوت معناداري بین پاسخ) هاي اجتماعی و درآمد ارتباط

طور  نتایج این تحقیق نشان داد که رضایت از زندگی به . و امریکایی وجود داردهلندي 
برآورد . همبستگی دارد) شغل، سالمتی، روابط اجتماعی و درآمد(بعد  داري با چهار  معنا

ترتیب،  دهد که به ضرایب میزان تأثیر هر بعد از رضایت در رضایت از زندگی نشان می
ترین رضایت از زندگی را   شغل، سالمتی و درآمد بیشروابط اجتماعی و خانوادگی،

  .دارند
  

                                                
1. Bugay 
2. Kapteyn & Smith 
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  چهارچوب نظري
براي تبیین نظري عوامل مؤثر در رضایت از زندگی از نظریات مازلو، هومنز، 

  .گرایی استفاده شده است اینگلهارت، زیمل و نظریۀ مطلوبیت
  

  1نظریۀ مازلو
 پیرامون نیازهاي انسان  طور مبسوط به بحث شناسانی است که به مازلو از روان

  :مراتبی در پنج طبقه جاي داده است او نیازهاي انسان را به صورت سلسله. پردازد می
نیاز آشکار به غذا، آب و هوا و رابطۀ جنسی است که : 2نیاز فیزیولوژیک. 1

از این رو نیازهاي جسمانی نیرومندترین . ارضایشان براي بقا اساسی و ضروري است
  .نیازهاست

پس از رفع نیازهاي جسمانی، نیازهاي ایمنی انگیزة انسان قرار : 3نیاز به امنیت .2
  .ند از امنیت، ثبات، حمایت، تعلم، رهایی از ترس و اضطرابا این نیازها عبارت. گیرند می

زمانی که به حد معینی از احساس ایمنی و : 4نیاز به تعلق، محبت و وابستگی. 3
  .شویم ضاي نیازهاي تعلق و محبت میتأمین دست یافتیم، متوجه ار

مند شویم،  اگر به اندازة کافی از احساس محبت و تعلق بهره: 5نیاز به احترام. 4
  .گاه به احساس احترام نیاز خواهیم داشت آن

گاه به سوي  ها را برآورده سازیم، آن اگر همۀ این نیاز: 6نیاز به تحقق خود. 5
  ).338-337: 1382 و شولتز، 7شولتز(آوریم   خود روي میترین نیاز، یعنی نیاز به تحقق عالی

                                                
1. Maslow 
2. Physiological Needs 
3 .Safety Need 
4. Social Needs  
5. Esteem or ego Needs 
6. Self Actualization Needs 
7. Schultz 
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در نظریۀ مازلو احساس رضایت با ارضاي نیازها ارتباط ارگانیک دارد؛ زیرا 
شود که به دنبال ارضاي این نیازها باشد و با برطرف  احساس نیازها در انسان سبب می

 و صالحی، محسنی(تري از زندگی داشته باشد  شدن هر نیاز احساس رضایت بیش
توان نسبت میان احساس امنیت اجتماعی و رضایت  بر اساس این نظریه می). 1: 1382

مراتب مازلو نیاز به  از آن جایی که در سلسله. از زندگی را به صورت نظري تبیین کرد
توان انتظار داشت افرادي که در جامعه  امنیت یکی از نیازهاي اساسی انسان است، می

شود از زندگی رضایت  ها برآورده می     کنند و این نیاز در آن تري می احساس امنیت بیش
  .تري داشته باشند بیش

  
  1جرج هومنزنظریه 

از نظر او . پردازد نظریۀ هومنز به تبیین روابط بین فردي بر اساس سود و زیان می
ترین سود و دفع ضرر از  هاي خود به دنبال به دست آوردن بیش انسان در تمام کنش

بر این اساس هرگاه انسان پاداش و سودي که به دنبال آن بوده است کسب . ود استخ
رو  داشتش باشد، یا با تنبیه مورد انتظارش روبه ویژه اگر پاداش بیش از حد چشم کند، به

رود که آن  تري می در این صورت، احتمال بیش. نشود، احساس خرسندي خواهد کرد
ان دهد و نتایج رفتارش نیز برایش ارزشمندتر شخص رفتار تأییدآمیزي از خود نش

. برد بر همین اساس هومنز عدالت توزیعی را به کار می). 431: 1389، 2ریتزر(شود  می
ها در بین افراد  ها و خسارت عدالت توزیعی به این پرسش اشاره دارد که آیا پاداش

اگون در جامعه غالباً افراد گون). همان(درگیر منصفانه توزیع شده است یا خیر؟ 
این امر موجب سرخوردگی و احساس ناعدالتی در . کنند هاي یکسانی کسب نمی پاداش

چه استحقاق آن را  ن کنند به آ به عبارت دیگر افرادي که احساس می. شود جامعه می
هومنز . کنند اند، نسبت به وضع موجود احساس نارضایتی پیدا می اند نرسیده داشته

                                                
1. George Homans 
2. Ritzer 
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درك نامنصفانه بودن (کند سرش کاله رفته است  که احساس میکسی : دهد توضیح می
دهد که آن را عصبانیت  احتماالً رفتاري هیجانی از خود نشان می) عدالت توزیعی

آموزد که شکایت کند  کم می کند، دست کسی که زیانی ناعادالنه را تحمل می. نامیم می
توان گفت افرادي که در  نز میدر حقیقت با عنایت به نظریۀ هوم). 400: 1389دیلینی، (

اند،  ها در جامعه با عدالت توزیع شده کنند و معتقدند پاداش جامعه احساس عدالت می
  .تري از زندگی دارند احساس رضایت بیش

  
  1نظریۀ اینگلهارت

به نظر اینگلهارت بهبود وضعیت اقتصادي و رفاهی بعد از جنگ جهانی دوم به 
آن نیاز به احترام، رابطه با دیگران، رضایت ذهنی و تحولی تاریخی منجر شد که در 

از نظر او اگر در . تر از تالش براي به دست آوردن غذا و امنیت شد شناختی مهم زیبایی
تر مردم بهبود بخشیدن به شرایط مادي زندگی خود بود، امروزه به  گذشته هدف بیش
  .خوردار استتري بر هاي فرامادي از اولویت بسیار بیش دست آوردن ارزش

فرضیۀ کمیابی و : کند اینگلهارت براي تبیین چنین تحولی به دو فرضیه اشاره می
تر نگران نیازهاي فوري و  کند که مردم بیش فرضیۀ کمیابی بیان می. اجتماعی شدن

ضروري به نظر  کند هستند تا نیازهایی که دور از دسترس و غیر چه تهدیدشان می آن
هاي ارزشی فرد بازتاب محیط اجتماعی و اقتصادي   اولویتبه عبارت دیگر،. رسد می

هاي فرد تا حدود زیادي  کند که ارزش اما فرضیۀ اجتماعی شدن بیان می. اوست
هاي قبل از بلوغ وي حاکم بوده است  انعکاس شرایطی است که در طول سال

  ).61: 1373اینگلهارت، (
 نیازهاي اقتصادي پس از گر این است که برطرف شدن نسبی این دو فرضیه بیان

چنین تأکید شرایط محیطی باعث توجه زیاد  جنگ و مطرح شدن نیازهاي جدید و هم

                                                
1. Ingelhart 
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در حقیقت، . در غرب شده است... هاي غیرمادي نظیر آزادي، ابراز وجود و  به ارزش
داند و معتقد است در هر  اینگلهارت دگرگونی ارزشی را متأثر از شرایط اقتصادي می

توان شاهد تحول تدریجی حرکت  د اقتصادي باال وجود داشته باشد، میکشوري که رش
  .هاي غیرمادي بود  هاي مادي به سمت نظام ارزش از ارزش

در نظریۀ اینگلهارت، احساس رضایت از زندگی بازتاب توازن بین آرزوها و 
یابد، به   که وضعیت فرد با آرزوها و توقعاتش تطبیق می زمانی. وضعیت موجود است

دهد، زمانی که فرد در یافتن این تطابق دچار مشکل  فرد احساس رضایت باال دست می
کند و تا زمانی که به تطابق نرسد، این  شود، احساس نارضایتی و ناخشنودي می می

  ).69: 1386برزگر، (احساس در او باقی خواهد ماند 
رمادي کاهش صنعتی و غی هاي فرا از نظر اینگلهارت، در قلمرو سیاسی رشد ارزش

به گفتۀ او . آورد احترام به اقتدار و تأکید بر مشارکت و ابراز وجود را به همراه می
هاي فردي و سیاسی،  گرایانه بر آزادي هاي ابراز وجود دربردارندة تأکید فرامادي ارزش

هاي معترضانۀ شهروندان، تساهل نسبت به آزادي دیگران و تأکید بر رفاه ذهنی  فعالیت
اینگلهارت به اهمیت رضایت از . شود در رضایت از زندگی منعکس میاست که 

فرهنگ مدنی مجموعۀ . کند زندگی در چهارچوب مفهوم فرهنگ مدنی توجه می
هاي سیاسی و  هاي رضایت از زندگی، اعتماد به یکدیگر، رضایت از آزادي شاخص

و سطح توسعۀ شده و با تداوم نهادهاي دموکراتیک  احساس خوشبختی در نظر گرفته 
شدن و افزایش تحمل  از نظر او توسعۀ اقتصادي، دموکراتیزه . اقتصادي مرتبط است

تري در انتخاب دارند  اجتماعی باعث شده است افراد احساس کنند که آزادي بیش
  ).1378اینگلهارت و آبرامسون، (

؛ هاي بیان نفس پیوند عمیقی دارد به نظر اینگلهارت رضایت از زندگی با ارزش
تري در مقابل تنوعات از خود  بدین معنا که کشورهایی که شهروندانشان تحمل بیش

تري به شرکت در اعتراضات مدنی دارند و   که تمایل بیشاند دهند همان کسانی نشان می
نوعانشان اعتماد  تر به هم دهند و بیش تر بروز می شان را بیش خواهانه تمایالت آزادي
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ي میزان نسبتاً باالیی از رضایت از زندگی و احساس این افراد دارا. کنند می
  ).26: 1382ولزل و همکاران،  (اند خوشبختی

توان به تبیین نظري  چه بیان شد، بر اساس نظریۀ اینگلهارت می با توجه به آن
با . هاي سیاسی ـ اجتماعی و رضایت از زندگی پرداخت نسبت میان رضایت از آزادي

هاي غیرمادي  رونق و شکوفایی اقتصادي مردم به سراغ ارزشکه در زمان  توجه به این
روند، زمانی از زندگی  می... هاي سیاسی ـ اجتماعی، تساهل و  نظیر ابراز وجود، آزادي

مادي در جامعه  هاي غیر خود احساس رضایت خواهند داشت که از وضعیت ارزش
قق چنین احساس رضایت داشته و امکان تح) هاي سیاسی ـ اجتماعی آزادي(

  .ها وجود داشته باشد هایی براي آن ارزش
  

  1جورج زیمل
شناسی است که به مسائل و موضوعات  زیمل از اندیشمندان کالسیک جامعه

یکی از مسائل مهمی که او توجه زیادي به آن داشته است بحث . مختلفی پرداخته است
اي  یمل در مقالهز. شهرهاست پیرامون وضعیت روانی انسان در جهان مدرن و در کالن

ها در  ها و ارتباطات آن به تحلیل روانی انسان» 2شهر و حیات ذهنی کالن«به نام 
به نظر او تأثیراتی که شهرهاي بزرگ در ساختار . پردازد شهرهاي بزرگ و مدرن می

تحریکات عصبی ناشی از تغییر . 1«: ند ازا گذارد عبارت زندگی اجتماعی شهرنشینان می
. 3شناسی،  گرایی، دقت و دقت نیاز به اتکا به عقل و عقل. 2 بیرونی، هاي سریع محرك

تعلقات . 4ها به دلیل اقتصاد پولی و عقالنیت حاکم بر زندگی شهري،  وارگی انسان شیء
بیگانگی  خود احساس تنهایی، انزوا و از. 5آمیز،  جزئی و خاص و برخوردهاي احتیاط

  ). 122: 1389پور،  شارع(» رهنگ انسانیزدایی از هنر و دیگر وجوه ف ارزش. 6و 

                                                
1. George Simmel 
2. Metropolis and Mental life 
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داند؛ به نظر او در  هاي اصلی جهان امروز را احساس تنهایی می او یکی از ویژگی
افراد احساس رفت و گ چهره صورت می به تعامالت از طریق روابط چهره ها گذشته

انه  صمیمد؛ اما در شهرها روابط اجتماعیشتندیگر دا تري با یک صمیمیت و آشنایی بیش
که انسان شهرنشین در  از نظر زیمل با این. نیست و انسان در معرض تنهایی قرار دارد

 که قابل مقایسه با تعداد افرادي که یک روستایی ، روز با افراد زیادي سر و کار داردیط
  . )75: 1379ممتاز،  ( اما تنها و جدا افتاده است، بیند نیست در روز می

 جایی از آن: توان گفت ارتباط آن با احساس تنهایی می و زندگیدربارة رضایت از 
 زندگی توجه به احساسات و روابط عاطفی افراد در رضایت ازکه یکی از ابعاد مهم 

 و افراد ارتباط ها گم شده است شهر  این ویژگی در کالن و طبق نظر زیملجامعه است
 منفی بر ي آثاراندتو عاطفی بسیار کمی با هم دارند، در نتیجه احساس تنهایی می

  .)116 :1389نظري،  و مختاري(داشته باشد زندگی رضایت از 
  

  گرایی و رضایت از زندگی مطلوبیترویکرد 
 براي عاملیت انسانی نقش  و رضایت از زندگیاین رویکرد در بحث کیفیت زندگی

تر ناظر بر ذهنیات،  زندگی بیش رضایت از  و بر این باور است کهداردمحوري 
 تا شرایط ساختاري اجتماعی یا محیط پیرامونیاست هاي افراد  ها و توانمندي تقابلی

   .)11 :1388میدي، ا و غفاري(
د تا این نظریه را کر تالش ، فیلسوف انگلیسی، جرمی بنتهام هجدهمدر اواخر قرن

مطلوبیت عبارت است از لذت، شادي یا . کندجامع تدوین نحو   به و کندروشن
جوي لذت و دوري از درد تنها غایت و هام بر این باور بود که جستبنت .رضایت خاطر

 د ازفرتلقی شخصی یا ذهنی گرایی،  در رویکرد مطلوبیت). 12 :همان( آدمی است
 آن ۀ است که به وسیلیئیفایده خاصیت هر ش. گیرد تندرستی بر اساس فایده شکل می

ختی، درد و ناراحتی براي یا از بروز بدب رسید ...توان به سود، مزیت، شادي و می
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تواند به  اي است که انسان می از این رو سالمتی وسیله. جلوگیري کردنفع  شخص ذي
 تفاوت در سن، جنس، استعداد، در این نظریه. کمک آن به رضایت از زندگی برسد

 خالف بر ها  تواند موجب این شود که انسان معلولیت، شرایط بیماري و عوامل دیگر می
در نتیجه میزان رضایت . زندگی متفاوتی داشته باشندهاي  الهاي مشابه، فرصتداشتن کا

 شخص سالم را از یک ة فرد معلول یا بیمار همان بهر مثالً.ها از زندگی متفاوت باشد آن
با توجه ). همان( و در نتیجه رضایتش از زندگی متفاوت است برد  نمی و فرصتکاال

گفت از آن جایی که انسان هنگامی که در سالمتی به توان  گرایی می به نظریۀ مطلوبیت
در نتیجه این شادي و لذت طبیعتاً باعث . کند برد، احساس شادي و لذت می سر می

  .رضایت از زندگی خواهد شد
هاي این پژوهش به  هاي مرتبط با رضایت از زندگی، فرضیه با توجه به بیان نظریه

  :شرح ذیل است
 استخراج(یی در رضایت از زندگی مؤثر است رسد احساس تنها به نظر می 

 ).شده از نظریۀ زیمل

 استخراج(رسد احساس امنیت در رضایت از زندگی مؤثر است  به نظر می  
 .)ه از نظریۀ مازلوشد

 بر رضایت از زندگی مؤثر ) توزیعی(رسد احساس عدالت اجتماعی  به نظر می
 ).شده از نظریۀ هومنز استخراج(است 

 استخراج ( وضعیت سالمتی بر رضایت از زندگی مؤثر است رسد به نظر می
 ).گرایی ۀ مطلوبیتیشده از نظر

 هاي سیاسی ـ اجتماعی بر رضایت از زندگی  رسد رضایت از آزادي به نظر می
 .)ده از نظریۀ اینگلهارت  استخراج(مؤثر است 
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  روش پژوهش
ایشی است و ابزار نوع تحقیق در این پژوهش کاربردي است، روش اجراي تحقیق پیم

جمعیت آماري در این تحقیق تمام شهروندان . نامه است  نیز پرسشها    گردآوري داده
 نفر 384حجم نمونه از طریق فرمول کوکران باالي هجده سال شهرستان اهواز است که 

هاي  آوري پاسخ پس از جمع. اي است اي چندمرحله گیري خوشه روش نمونه. تعیین شد
 در دو سطح آمار توصیفی و آمار افزار لیزرل ها با استفاده از نرم ادهگویان، د پاسخ

-1393از لحاظ زمانی این تحقیق در سال تحصیلی . استنباطی تجزیه و تحلیل شد
  . اجرا شد1392

  
  تعاریف مفهومی

شده بین آرزو  توان اختالف ادراك رضایت از زندگی را می: رضایت از زندگی. 1
 به نقل از هزارجریبی و 1995کمپ، (تعریف کرد ) حقق آرزوت(و پیشرفت در زندگی 

  ). 1388صفري شالی، 
توان حالتی دانست که در آن فرد  احساس تنهایی را می: احساس تنهایی. 2

  ).1387دهشیري و همکاران، (تمایلی به برقراري ارتباط با دیگران ندارد 
اي رفتار  گونه ه  داشتن این احساس که با افراد جامعه ب:احساس عدالت. 3

به عبارت دیگر، هر فرد بر اساس کار، امکانات فکري، . شود که مستحق آن هستند می
نوابخش و (هاي مناسب و نعمات برخوردار شود  ذهنی و جسمی بتواند از موقعیت

  ).1390گراوند، 
تهدید مالی، جانی و (حالتی است که در آن انسان تهدیدي : احساس امنیت. 4
  ).1392تاجبخش و همکاران، (کند   خود احساس نمیعلیه) سیاسی
میزان خرسندي فرد از : هاي سیاسی ـ اجتماعی رضایت از آزادي. 5
  ).1388میرزایی و قهرمان، (هاي سیاسی ـ اجتماعی موجود در جامعه است  رضایت
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توان رضایت فرد از شرایط جسمی  وضعیت سالمتی را می: وضعیت سالمتی. 6
  . کردو روحی خود تعریف

  
  پژوهشنحوة عملیاتی کردن متغیرهاي 

  . آمده است1ها براي سنجش در جدول  هاي هر یک از متغیر  شاخص
  

  پژوهشسازي متغیرهاي  شاخص. 1جدول 

 نام متغیر ها شاخص
نوع 
 متغیر

احساس رضایت از زندگی، سر حال بودن از نظر روحی و 
کار، مند به انجام  عاطفی، داشتن احساس خوشبختی، عالقه

  .داشتن احساس پیشرفت و امید به آینده
  رضایت از زندگی

سته
 واب

غیر
مت

 

 عدم اعتماد به تر اوقات، داشتن احساس تنهایی در بیش
ارتباط کم با دوستان و اقوام، دیگران براي برقراري ارتباط، 

مشکل در برقراري ارتباط با دیگران، تصور منفی نسبت به 
  .ددیگران به دلیل درك نکردن فر

 احساس تنهایی

 درآمد براي حداقل به مردم جامعه فعلی وضعیت در

 حقوق و حق ما جامعۀ  در.دارند دسترسی آبرومند زندگی

 و توانند حق نمی بانفوذ  افرادشود، می رعایتها  قومیت

 پول یا پارتی که  مجرمانیپایمال کنند،را  افراد حقوق

 ما جامعۀ کنند، در می فرار ندست قانو از راحتی به دارند

 جامعۀ درشود،   اجرا میهمه براي یکسان صورته ب قانون

) قابلیت( شایستگی با متناسب افراد ها به شغل واگذاري ما
  .هاست آن

  احساس عدالت

قل
مست

ي 
رها

تغی
م
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تنهایی مخصوصاً در شب، رفتن و  تردد زنان خانواده به
تنهایی، کمک  اي و خلوت به هاي حاشیه نشستن در پارك

ه سرنشینان ماشینی که در کنار خیابان خراب شده است ب
خصوصاً در شب، سپردن سرمایۀ خود به فرد دیگر براي 

گذاري، همراه داشتن پول و سایر لوازم قیمتی  سرمایه
شرکت کردن در اعتراضات ) موبایل، زیورآالت و غیره(

سیاسی، و ابراز عقیده و انتقاد نسبت به وضعیت سیاسی و 
  .تعملکرد دول

 احساس امنیت

رضایت فرد از وضعیت آزادي در کشور، رویکرد مثبت 
نسبت به نظام جمهوري اسالمی ایران به دلیل احترام به 

هاي مختلف، انتقاد از مسئوالن به دلیل نقض  آزادي گروه
  .هاي مشروع در کشور  بعضی از آزادي

هاي  رضایت از آزادي
 سیاسی ـ اجتماعی

ر وضعیت جسمی و روحی، عدم عدم احساس ناراحتی د
وجود عالئم بیماري در بدن و احساس رضایت از 

  . وضعیت جسمی و روحی
 وضعیت سالمتی

  
نامه به تعدادي از اساتید و کارشناسان براي بررسی اعتبار داده شد تا  این پرسش

نامه  شپایایی پرس. نامه را تأیید کردند نظر خود را ارائه کنند که این افراد اعتبار پرسش
 که مقادیر آلفاي کرونباخ همۀ متغیرها در سطح هم از طریق آلفاي کرونباخ محاسبه شد

  .قابل قبولی است
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 پژوهشضرایب آلفاي کرونباخ متغیرهاي مختلف . 2جدول 

 آلفاي کرونباخ  متغیر

  806/0  رضایت از زندگی

  785/0  احساس تنهایی

  763/0 احساس عدالت

  677/0  احساس امنیت

  726/0  عیت سالمتیوض

 631/0 هاي سیاسی ـ اجتماعی رضایت از آزادي

  
  هاي پژوهش یافته

 هاي جمعیت نمونه  توصیف ویژگی
از .  سال و باالتر است18 است و دامنۀ سنی شهروندان 34/32گویان  میانگین سن پاسخ

 200ترین فراوانی مربوط به مقطع کارشناسی با فراوانی  لحاظ متغیر تحصیالت، بیش
درصد از  2/55اساس متغیر جنسیت  بر.  نفر است384از مجموع )  درصد1/52(نفر 

 درصد از 1/46.  درصد از نمونه را مردان تشکیل دادند8/44نمونۀ آماري را زنان و 
  .اند  درصد متأهل9/53گویان مجرد و  پاسخ

 
  هاي پژوهش هاي متغیر  توصیف ویژگی

) رضایت از زندگی(غیر وابستۀ پژوهش هاي توصیفی مت  مربوط به آمار3جدول 
 374/4، انحراف معیار 8512/17هاي جدول حاکی از آن است که میانگین  داده. است

 و حداکثر نمره 7شده  حداقل نمرة کسب.  است52/22واحد و واریانس متغیر مربوطه 
  . است31
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  هاي توصیفی متغیرهاي پژوهش آمار. 3جدول 
رضایت 

  از آزادي

احساس 

  عدالت

حساس ا

  تنهایی

احساس 

  امنیت

وضعیت 

  سالمتی

رضایت از 

  زندگی

  شاخص

 میانگین 8512/17  8255/4  5078/19  6084/25  599/19  433/9

76033/2  54385/4  81069/6  75795/5  79738/1  74/4 
انحراف 

 معیار

 واریانس 52/22  231/3  154/33  385/46  647/20  619/7

 حداقل  7  00/2  00/8  00/8  00/6  00/3

 حداکثر  31  00/10  00/40  00/40  00/30  00/26

  
گویان  ها دربارة رضایت از زندگی در بین پاسخ آمده از ترکیب گویه دست نتایج به

 درصد در حد کم و بسیار 3/58حاکی از این است که میزان رضایت از زندگی در بین 
 درصد 1/28 درصد از رضایت باالیی برخوردارند و در این میان 6/13کم و در مقابل 

  . در وضعیت متوسط قرار دارند
 

 آزمون فرضیات 
دهندة نتایج آزمون همبستگی بین متغیرهاي مستقل تحقیق با متغیر   نشان4جدول 
دهد، تمامی  هاي جدول نشان می طور که داده همان. است) رضایت از زندگی(وابسته 

که بین متغیر احساس  متغیرهاي مستقل با متغیر وابسته رابطۀ معناداري دارند به جز این
تنهایی و متغیر احساس عدالت اجتماعی با متغیر رضایت از زندگی رابطۀ معناداري 

 به 4سطح معناداري و ضرایب همبستگی هر یک از متغیرها در جدول . مشاهده نشد
  .تفکیک آمده است
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 پژوهشنتایج آزمون همبستگی بین متغیرهاي مستقل و متغیر وابستۀ . 4جدول 

نتیجۀ 
  آزمون

سطح 
 معناداري

میزان 
 همبستگی

  متغیر

 احساس تنهایی و رضایت از زندگی 62/0 226/0 رد

 احساس امنیت و رضایت از زندگی 73/0 042/0 تأیید

 احساس عدالت اجتماعی و رضایت از زندگی -22/0 667/0 رد

 وضعیت سالمتی و رضایت از زندگی 43/0 035/0 تأیید

  هاي سیاسی ـ اجتماعی و رضایت از زندگی آزادي  100/0  050/0 تأیید
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

  
  نتایج رگرسیونی: هاي رضایت از زندگی  کننده تعیین

براي تعیین سهم تأثیرگذاري نسبی متغیرهاي مستقل در میزان رضایت از زندگی از 
از میان متغیرهاي مستقل که وارد معادله . دتحلیل رگرسیونی چندمتغیره استفاده ش

 34شدند، متغیرهاي احساس امنیت و وضعیت سالمتی معنادار بودند که در مجموع 
کنند و مابقی   را این دو متغیر تبیین می رضایت از زندگیدرصد از تغییرات مربوط به

  .اند ه نشدهشده متأثر از متغیرهاي دیگري است که در مدل تحقیق آورد واریانس تبیین
دهد که با افزایش یک واحد انحراف استاندارد  نتایج معادلۀ رگرسیونی نشان می

 واحد استاندارد در متغیر رضایت از 383/0در متغیر وضعیت سالمتی افزایشی معادل 
چنین با افزایش یک واحد استاندارد در متغیر احساس  هم. گیرد زندگی صورت می

. شود واحد استاندارد در متغیر رضایت از زندگی ایجاد می 354/0امنیت افزایشی معادل 
بر . نیز بررسی شده است خطی هاي هم چنین در این مدل رگرسیونی شاخص هم

                                                
1  . co-linerity 
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هاي ضریب تحمل و وي آي اف در حد قابل قبولی  ، شاخص5 اساس نتایج جدول
  .دهند  نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره را نشان می6 و 5جداول . است

  

 
 رضایت از زندگی و متغیرهاي مستقلنتایج رگرسیون متغیر . 6جدول 

ضریب  ضرایب غیراستاندارد

 استاندارد

 

B خطاي استاندارد β  

T Sig 

 455/0  748/0   485/2  859/1 مقدار ثابت

  259/0  129/1  51/0  32/0  36/0 احساس تنهایی

 70/0  -381/0  -17/0 45/0  -17/0 احساس عدالت

 00/0  502/8  383/0  120/0  022/1 احساس امنیت

  201/0  -280/1  -65/0 86/0  -110/0  هاي سیاسی رضایت از آزادي

 00/0  867/6  354/0  55/0  378/0  وضعیت سالمتی

 هاي پژوهش تجزیۀ واریانس رگرسیون چندمتغیرة فرضیه. 5جدول 

درجۀ  

 آزادي

مجموع 

 مجذورات

میانگین 

  مجذورات

f  سطح

  داري معنا

R R2 D-W 

 761/1 34/0 58/0 000/0 375/21  654/320  882/2885  9 رگرسیون

 014/15  242/5525  368 مانده باقی

  124/8411 377 کل
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  گیري نتیجه
در پژوهش حاضر، پنج فرضیه با استفاده از نظریات زیمل، هومنز، مازلو، اینگلهارت و 

بنا .  تأیید شددر نهایت، سه فرضیه. بنتهام تدوین شد و با آزمون همبستگی آزموده شد
داري دارد؛ این فرضیه در  بر فرضیۀ اول، احساس تنهایی با رضایت از زندگی رابطۀ معنا

در خصوص آزمون ) 2006(هاي بوگه  محیط واقعی آزموده شد و تأیید نشد و با یافته
رابطۀ احساس تنهایی با رضایت از زندگی در بین دانشجویان دانشگاه آنکارا شباهتی 

  . ندارد
این .  بر فرضیۀ دوم، احساس امنیت با رضایت از زندگی رابطۀ معناداري داردبنا

بودن ارتباط میان  در خصوص معنادار. فرضیه در محیط واقعی آزموده شد و تأیید شد
هاي هزارجریبی و  هاي این پژوهش با یافته احساس امنیت و رضایت از زندگی، یافته

دیدگاه مازلو منطبق است؛ زیرا مازلو معتقد این یافته با . مشابه است) 1388(شالی 
نیاز به امنیت یکی از نیازهاي اساسی انسان است که در صورت برآورده شدن، : است

  .مندي انسان خواهد شد باعث رضایت
با رضایت از زندگی رابطۀ ) توزیعی(بنا بر فرضیۀ سوم، احساس عدالت اجتماعی 

هاي  ی آزموده شد و تأیید نشد و با یافتهاین فرضیه در محیط واقع. داري دارد معنا
) 2008(و مارتیکینن ) 1389(، خسروي و ناهیدپور )1388(هزارجریبی و شالی 

  .ناهمخوان است
. داري دارد بنا بر فرضیۀ چهارم، وضعیت سالمتی با رضایت از زندگی رابطۀ معنا

تین و اسمیت هاي کپ این فرضیه در محیط واقعی آزموده شد و تأیید شد و با یافته
و لیزت و واتسون در خصوص آزمون ارتباط وضعیت سالمتی با رضایت از ) 2009(

بنتهام معتقد . سو است گرایی بنتهام هم این یافته با نظریۀ مطلوبیت. زندگی مشابه است
است که سالمتی انسان باعث ایجاد احساس لذت و شادي در اوخواهد شد و در نتیجه 

  . خواهد داشتاز زندگی احساس رضایت 
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هاي سیاسی ـ اجتماعی با رضایت از زندگی  بنا بر فرضیۀ پنجم، رضایت از آزادي
این یافته با . این فرضیه در محیط واقعی آزموده شد و تأیید شد. داري دارد رابطۀ معنا

هاي  گفته. مشابه است) 1387(چنین قهرمان  و هم) 2008(پژوهش اون و ویدراس 
هاي فرامادي  کند که آزادي اینگلهارت بیان می. کند ته را تأیید میاینگلهارت هم این یاف

هاي سیاسی ـ  نظیر ابراز وجود، تساهل سیاسی، امکان اعتراضات مدنی و آزادي
شوند که جامعه از نظر وضعیت اقتصادي در  اجتماعی زمانی در جامعه مطرح می

امعه امکان برآورده شدن در صورتی که براي افراد ج. وضعیت مطلوبی قرار داشته باشد
  . هاي فرامادي وجود داشته باشد، طبیعتاً رضایت از زندگی هم باال خواهد بود این ارزش

آمده از رگرسیون نشان داد که فقط دو متغیر وضعیت سالمتی و  دست نتایج به
 درصد از تغییرات مربوط به رضایت از 34احساس امنیت معنادار بودند که در مجموع 

تنهایی میزان  که این دو متغیر به با توجه با این. کنند  این دو متغیر تبیین میزندگی را
ریزان اجتماعی باید به این دو  قابل توجهی از رضایت زندگی را تبیین کردند، برنامه

وضعیت . تري کنند عامل تأثیرگذار براي باال بردن رضایت زندگی شهروندان توجه بیش
چنین وجود  ها از مسائل بهداشتی و هم یزان آگاهی آنسالمتی شهروندان تابعی از م

بنابراین، مسئوالن کشور براي ایجاد رضایت . امکانات کافی بهداشتی و پزشکی است
هاي بهداشتی و فراهم   اجتماعی در شهروندان باید تالش بسیاري براي باال بردن آگاهی

نیت در سطح اجتماع باید در چنین ایجاد ام هم. کردن امکانات در این زمینه انجام دهند
بین مسئوالن و عموم مردم به عنوان عاملی کلیدي در نظر گرفته شود؛ زیرا اگر عدم 

به وجود آید، خیلی ) ها حتی در بعضی از زمینه(احساس امنیت در بین تعدادي از مردم 
سریع به صورت تصاعد هندسی در بین عموم مردم این احساس عدم امنیت شایع 

یابد و از این طریق احساس ناامنی و  در نتیجه در سطح اجتماع گسترش میشود و  می
آید و پیامد  اعتمادي در بین مردم نسبت به همدیگر در سطح اجتماع به وجود می بی

چنین وضعیتی نارضایتی اجتماعی در سطح وسیع خواهد بود که کل نظام اجتماعی را 
  .تهدید خواهد کرد
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  منابع
 تهران،سازمانی رفتار تمقاال  مجموعه،برابري نظریۀ ،)1378 (.مهدي یدالوانی، س : 

  .دولتی مدیریت آموزش مرکز
 امنیت اقتصادي و دگرگونی «، )1378. ( آر.اینگلهارت، رونالد، آبرامسون، پل

  .15 و 14 ش ،نامۀ پژوهش، خانی ، ترجمۀ شهناز شفیع»ارزشی
 ترجمۀ شرفتۀ صنعتیتحول فرهنگی در جامعۀ پی، )1373. (اینگلهارت، رونالد ،

  .نشر کویر: مریم وتر، تهران
 ترجمۀ علی مرتضویان، »نوسازي و پسانوسازي«، )1377. (اینگلهارت، رونالد ،

  .13 ش ،مجلۀ ارغنون

 نامۀ  پایان، »سنجش میزان احساس خوشبختی شهروندان«، )1386. (برزگر، لیال
  .شناسی دانشگاه الزهرا  جامعهکارشناسی ارشد

 تحلیل رابطۀ بین «، )1392. (رضا اهللا، طرفی، علی مرضا، جوانمرد، کرمتاجبخش، غال
فصلنامۀ ، »سرمایۀ اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در شهر حمیدیه

  .33ش ، مطالعات امنیت اجتماعی
 انتشارات سمت: ، تهرانشناسی هاي جامعه نظریه، )1389. (توسلی، غالمعباس.  
 وامل اجتماعی مؤثر بر نگرش به جنگبررسی ع«، )1377. (فر، مجید خالقی« ،

  . دانشگاه تبریزنامۀ کارشناسی ارشد پایان
 بررسی رضایت از زندگی، باور به «، )1389. (خسروي، فاطمه و ناهیدپور، زهره

، »هاي اجتماعی در دانشجویان ایرانی و هندي عادالنه بودن دنیا و حمایت
  .دورة سوم، ش دوم ،شناسی زنان مجلۀ جامعه
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 ترجمۀ بهرنگ صدیقی و ، شناسی کالسیک هاي جامعه نظریه، )1389. (نی، تیمدیلی
  .نشر نی: وحید طلوعی، تهران

 انتشارات سمت: تهران، شناسی شهري جامعه، )1389. (پور، علی شارع.  
 ترجمۀ یحیی هاي شخصیت نظریه). 1382. (شولتز، دوان؛ شولتز، الن ،

  .انتشارات نشر ویرایش: محمدي، تهران سید
      سـاخت و اعتباریـابی مقیـاس احـساس         «،  )1387(دهشیري، غالمرضا و همکاران

   .47، ش شناسی مجلۀ روان، »تنهایی در بین دانشجویان
 شرکت سهامی انتشارات: ، تهرانآناتومی جامعه، )1387 (.فرامرز پور، رفیع.  
 بررسی تجربی رابطۀ دینداري و «، )1390. (ربانی، رسول، بهشتی، سیدصمد

دانشکدة ادبیات و علوم انسانی مجلۀ علوم اجتماعی ، »ز زندگیرضایت ا
  .1، سال هشتم، ش دانشگاه فردوسی مشهد

 بررسی رضایت از زندگی و «، )1392. (رفیعی بهابادي، مهدي، حاجیانی، مهدي
 سال دوم، ،ایران شناسی مسائل اجتماعی مجلۀ جامعه، »عوامل مؤثر بر آن

  . 5ش
 45، مرکز تحقیقات استراتژیک، ش رضایت از زندگی، )1386. (کمان، امیر رنگین.  
  ترجمـۀ  ،شناسـی در دوران معاصـر   هـاي جامعـه   نظریـه ، )1389. (ریتزر، جورج 

  .انتشارات علمی: محسن ثالثی، تهران
 بررسی مفهوم رضایت از زندگی و سنجش آن در میان «، )1387. (قهرمان، آرش

  .4ش  ،نجوانا پژوهشفصلنامۀ  ،»دانشجویان دختر و پسر
 تهرانتحوالت فرهنگی در ایران ،)1378. (عبدي، عباس و گودرزي، محسن ، :

  .نشر روش
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 کیفیت زندگی، شاخص توسعۀ ، )1388. (غفاري، غالمرضا، امیدي، رضا
  .نشر شیرازه: ، تهراناجتماعی

 تهرانآنومی اجتماعی و اعتیاد به مواد مخدر، )1385. (کوثري، مسعود ، :
  .هنگانتشارات جامعه و فر

 تهرانرضایت اجتماعی در ایران، )1382. (محسنی، منوچهر، صالحی، پرویز ، :
  .نشر یادداشت

 تهرانشناسی کیفیت زندگی جامعه، )1389. (مختاري، مرضیه، نظري، جواد ، :
  .شناسان انتشارات جامعه

 هاي  کننده بینی بررسی پیش«، )1388. (میرزایی، سیدمحمد، قهرمان، آرش سید
دانشجویان دانشگاه :  مورد مطالعهۀزندگی در بین دانشجویان نموناجتماعی از 

  .3 ، شمجلۀ علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی، »فردوسی مشهد
 بررسی تأثیر احساس عدالت اجتماعی «، )1390. (نوابخش، فرزاد، گراوند، جمشید

، مجلۀ مطالعات فرهنگی و ارتباطات، »بر هویت ملی شهروندان شیعه و سنی
  .22ش 

 سعید ذکایی،  ، ترجمۀ محمدنظریۀ مبادلۀ اجتماعی، )1380. (ولدمن، ریچارد
  .انتشارات پژوهشکدة علوم انسانی: تهران

 توسعۀ ، )1382. (ولزل، کریستین، اینگلهارت، رونالد، کلینگ مان، هانس ـ دیتر
: ترجمۀ هادي جلیلی، تهران، اي دربارة تغییر اجتماعی انسانی، نظریه

  .لی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیانتشارات طرح م
 بررسی رضایت از زندگی و «، )1388. ( صفري شالی، رضا؛هزار جریبی، جعفر

 ،فصلنامۀ علمی ـ پژوهشی انتظام اجتماعی» جایگاه احساس امنیت در آن
  .3سال اول، ش 
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