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 امنیت، گرایی مصرف، )توزیعی اي و رویه (اجتماعی عدالت (اجتماعی
 نتایج. است گرفته قرار بررسی مورد زندگی از رضایت بر مؤثر) اجتماعی

 عوامل نبی که دهد می نشان ها پرسشنامه هاي داده تحلیل و تجزیه از حاصل
 میزان و) اجتماعی امنیت، گرایی مصرف، توزیعی عدالت (بررسی مورد

، چنین هم. دارد وجود مثبت همبستگی و مستقیم رابطه، زندگی از رضایت
 نتایج. ندارد وجود معناداري رایطه زندگی از رضایت اي و رویه عدالت بین

 به اعیاجتم امنیت و توزیعی عدالت، میدهد نشان پژوهش این رگرسیون
 تبیین را زندگی رضایت متغیر تغییرات از درصد 40/0 و 35/0 ترتیب

  .نمایند می
زندگی، عدالت  از امنیت اجتماعی، رضایت :ي کلیديها واژه

  اجتماعی، مصرف گرایی
  

  مقدمه و بیان مسأله
 توجه در جامعه شناسی مورد مهماي  به عنوان پدیدهامروزه، مفهوم رضایت از زندگی 

، به طوري که توانسته ابعاد مختلف زندگی انسان را تحت تأثیر قرار ته استقرار گرف
داللت اي  هرضایت از زندگی بر تجربه  شناختی و داوران) 1995(ازکمب دهد به عقیده 

یعنی تحقق ( آرزو و پیشرفت در زندگی بین دارد که به عنوان اختالف ادراك شده
کامروایی تا  دهد که از ادراك می  تشکیلاین تعریف طیفی را . شود تعریف می) آرزو

با مفهوم خوشحالی که ناظر بر تجربه  این مفهوم .گیرد حس محرومیت را در برمی
رضایت از زندگی یکی از اصول . شود، تفاوت دارد می) ها و احساسات هیجان (عاطفی

 .گذارد  اثر میها انساناساسی زندگی اجتماعی است که بر ابعاد گوناگون زندگی 
، بـه همـراه دارد  رضایت از زندگی جداي از اثرات فردي پیامدهاي اجتمـاعی مهمی

تواند سالمت فرد و جامعه را تضمین نماید و با  مونه وجود چنین احساسی می نبـراي
بینی و از بین بردن احساس بی قدرتی و انزوا و بی اعتمادي در  خوش ایجاد امیـد و
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ریع نموده و با ایجاد احساس تعلق و تعهد اجتماعی را تس بین مردم فرآیند توسـعه
وجود نارضایتی، با ایجاد بدبینی در افراد در طوالنی مدت . بقاي جامعه را تضمین نماید

شود و در  هاي اجتماعی می موجب انزوا و بی اعتمادي اجتمـاعی و از بین رفتن سرمایه
 را نیز به عنوان قربانیان ي بعدها تـوان نسل صورت طوالنی شدن چنـین حـاالتی می

رضایت از زندگی اگرچه تا حد زیادي بستگی به شرایط . این واقعه در نظر گرفت
جامعه از . آن بسیار مؤثر است اما تأثیر عوامل اجتماعی در افزایش یا کاهش، فردي دارد

تواند فرد را به سوي تحقق اهداف و  سویی به وجود آورندة شرایطی است که می
فردي سوق دهد و از سوي دیگر زمینه ساز تحقق فضایی است که فرد  آرزوهاي

باعث ایجاد آرامش، امنیت و اطمینان  تواند به کنش متقابل و ارتباط با همنوعانی که می
 رضایت کلی از زندگی، .دخاطر وي براي یک زندگی مناسب باشند، مبادرت ورز
هاي مثبت  از نگرشاي  ه نشانترکیبی از شرایط فردي و اجتماعی است و در واقع خود

هزار  (باشد کند می را فرا گرفته و در آن زندگی می نسبت به جهان و محیطی که وي
پذیرد  رضایت از زندگی از عوامل مختلفی تأثیر می). 8: 1388جریبی و صفري شالی، 

که در این پژوهش سه متغیر امنیت اجتماعی، عدالت اجتماعی و مصرف گرایی مورد 
هاي درونی جامعه و امنیت اجتماعی به معناي امنیت خرده نظام .گیرد رار میبررسی ق

است که هیچ کس  عدالت مفهومی). 35: 1383لرنی، (باشد  امنیت نظام درونی جامعه می
عنـوان یکی از  قانیـت آن تردیدي ندارد و دستیابی به آن، بـهحنـسبت بـه اصـالت و 

ي مختلف حیات فکري و اجتماعی ها ، طی دورهي اجتماعیها ترین اصول نظام اساسی
اند با تمرکز   تالش کردهی گوناگوني فکريبه همین دلیل الگوها. بشر مطرح بوده است

ترین الگو را براي تبیین این مسأله ارائه  بر مقوله عدالت در ابعاد مختلف آن، جامع
، ی زمینه قدرت سیاس ژرف درهاي يز دید اسمیت، در پیرامون جامعه، به نابرابرا .دهند

، به یعدالت اجتماع، خوریم  بر میي از منابع اقتصادي و برخورداریپایگاه اجتماع
 ها که این فرایند، به بازگشت برابرياي  ه است، به گونها  کاهش این نابرابرييمعنا

 قابل دفـاع سودها یعدالت اجتماعی از توزیع اخالق:  آندرو هیود معتقد است.انجامدیب
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 و مانند ی، منافع رفاهی در جامعه که بر حسب مزد، سود، مراقبت بهداشتها داشیا پا
 درباره این اسـت که یاز این رو عدالت اجتماع. کند  مییشود، پشتیبان می آنها ارزیابی

عدالت هم چنین  ).46: 1387خلف خانی،  (آورد  را بدست میيچه کسی چه چیز
عایت عدالت در توزیع و تخصیص منابع و  افراد از میزان ركتوزیعی بیانگر ادرا

 به دادن  مصرف گرایی، اصالت.)15: 1390همکاران، مشرف جوادي و  (ستها پاداش
 با را خوشبختی چنانچه برخی. است مادي هاي دارایی و رفاه دادن قرار و هدف مصرف

 ماا). 173: 1388سیدي نیا، (اند  گرفته یکسان مادي هاي دارایی خرید و مصرف گرایی
شهروندان  بین در احساس رضایت از زندگی میزان که است این حاضر مسأله تحقیق

رضایت از  کاهش میزان افزایش یا باعث عواملی چه و است؟ اندازه چه کاشان تا
شود ؟ با توجه به اهمیت رضایت از زندگی درکاشان و  کاشان می مردم بین در زندگی

 برآن هستیم رابطه سه متغیر امنیت اجتماعی، تأثیر عوامل مختلف برآن، در این پژوهش
عدالت اجتماعی، مصرف گرایی و تأثیري که هریک از این متغیرها بر رضایت از 

  .زندگی دارند را بررسی کنیم
  

  پیشینه تحقیق
هاي متعددي در  در ارتباط با نقش عوامل اجتماعی مؤثر بر رضایت از زندگی پژوهش

  .رت گرفته استداخل و خارج توسط پژوهشگران صو
 خود تحت عنوان رضایت اجتماعی و عوامل پژوهشدر ) 1374(سلمان صفدري 

متغیرهایی مانند احسـاس محرومیت نسبی، امید، اعتماد  درشهرتهران، مـؤثر بـرآن
اجتماعی، فردگرایی، احسـاس تعلـق و حمایت اجتماعی، نیاز، اعتماد سیاسی، احساس 

 مورد بررسی قرار داده و رابطه این متغیرها با متغیر عدالت توزیعی و احساس امنیت را
  . رضایت از زندگی را بررسی و اثبات کرده است
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رضایت از زندگی و «تحت عنوان اي  هدر مقال) 1388(هزار جریبی و صفري 
به تأثیر متغیرهایی مانند امید به آینده  درشهر تهران » جایگاه احساس امنیت در آن

بر رضایت از ...  احساس محرومیت، دینداري، ارضاي نیازها وجامعه، احساس عدالت،
 میزان رضایت فردي رو به رشد دهد که نتایج این پژوهش نشان می. اند زندگی پرداخته

اند در بین   همچنین آنها به این نتیجه رسیده.و میزان رضایت اجتماعی رو به افول است
 سهم را در تبیین متغیر رضایت از متغیرهاي بررسی شده متغیر احساس امنیت بیشترین

  .زندگی داشته است
بررسی احساس عدالت اجتماعی و پژوهشی با عنوان، ) 1390(هزار جریبی 

جهت سنجش میزان احساس عدالت ،  پژوهشایندر.  پرداخته استعوامل موثر بر آن
 "اي عدالت توزیعی و عدالت رویه"، از دو متغیر )متغیر وابسته تحقیق(اجتماعی 

با ( اعتماد به کارایی مسئولین "متغیرهاي دهد که  نتایج نشان می. ه استستفاده شدا
، )0/16با ضریب (، مقایسه خود با دیگران )0/20 با ضریب(، دینداري )0/57 ضریب

 داراي تأثیر افزاینده بر میزان احساس عدالت در ") 0/10با ضریب (احساس امنیت 
، و منطقه )- 0/09با ضریب (اي احساس بیگانگی باشند، و اما متغیره بین افراد می

  داراي تأثیر کاهنده بر میزان احساس عدالت")- 0/09نیز با ضریب (مسکونی 
 درصد از تغییرات متغیر 0/53اند  در مجموع، متغیرهاي مذکور توانسته .باشند می

  .احساس عدالت را تبیین کنند
عی بر میزان رضایت از بررسی تاثیر امنیت اجتما"پژوهش دیگري با عنوان 

علوم اجتماعی و  دانشجویان دانشکده(موردي   مطالعه"زندگی در میان دانشجویان
مهلقا  و دکتر علیرضا محسنی تبریزي توسط) مدیریت دانشگاه آزاد تهران شمال

 نتایج تحقیق .است 352حجم نمونه تحقیق . ست انجام شده ا1391 در سال حیدري
 با میزان رضایت از زندگی در) 61/0(امنیت اجتماعی همبستگی باالیی دهد،  نشان می

  .)1391محسنی تبریزي و همکاران، (میان افراد مورد مطالعه دارد 
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تحقیقی در مورد رضایت از زندگی و توسعه دارد، ) 1998(رونالد اینگلهارت 
توان به شرح زیر  گیرد را می و از اطالعات مربوط به رضایت از زندگی مینتایجی که ا
 :خالصه کرد

رضایت از زندگی و خوشبختی با سطوح نسبتاً باالي توسعه اقتصادي متناسب 
 شود  در این میان امنیت اقتصادي باعث سطح باالي رضایت از زندگی می.است

امریکا از مرکز ملی بررسی  رمن برادبورن نوو دیوید کاپلوویتز ).33: 1998اینگلهارت، (
اولین کسانی بودند که دست به سنجش احساس میزان رضایت و امنیت مردم  افکار
  آنها به اهمیت رضایت از زندگی در سیاستگذاري توسعه اجتماعی و برنامه.زدند

 اهمیت توجه به با. )Hewstone, 2001: 25 (اند ها اشاره کرده ملی دولت هاي ریزي
هاي   پژوهش مکمـلان بـه عنـوضرحاژوهش ، پـتجربی و نظري پژوهشمباحـث 

در واقع پژوهش . داخلی در زمینه رضایت از زندگی در شهر کاشان انجام شده است
حاضر، به تحلیل رضایت از زندگی مردم کاشان با توجه به عوامل اجتماعی مثل  

پردازد و سعی دارد  ین شهر میدر ا) امنیت اجتماعی، عدالت اجتماعی، مصرف گرایی(
  .میزان اهمیت این عوامل را در میزان رضایت از زندگی مردم کاشان بررسی کند

  
  چهارچوب مفهومی

عدالت توزیعی، مصرف گرایی، (در این بخش به رضایت از زندگی و عوامل اجتماعی 
  . مؤثر برآن مورد بررسی قرار گرفته است) امنیت  اجتماعی

  2یرضایت زندگ) الف
 بین روانشناسان و جامعه شناسان كکی از مباحث مشتریرضایت از زندگی 

دو گروه تالش زیادي براي تشخیص عوامل موثر بر آن و نیز پیامدهاي آن ن ای. باشد می
رضایت از زندگی جداي از اثرات فردي  .اند  کردهها انسانجمعی  در زندگی فردي و

                                                
1. NORC 
2. Life satisfaction 
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تواند  مونه وجود چنین احساسی می نايربه همراه دارد ب پیامدهاي اجتماعی مهمی
بینی و از بین بردن  خوش سالمت فرد و جامعه را تضمین نماید و با ایجاد امید و

را تسریع نموده و با  اعتمادي در بین مردم فرآیند توسعه قدرتی و انزوا و بی بی احساس
ارضایتی، با وجود ن. ایجاد احساس تعلق و تعهد اجتماعی بقاي جامعه را تضمین نماید

اعتمادي اجتماعی و از بین  ایجاد بدبینی در افراد در طوالنی مدت موجب انزوا و بی
توان  شود و در صورت طوالنی شدن چنین حاالتی می هاي اجتماعی می رفتن سرمایه

تحقیقات نشان داده  .ي بعد را نیز به عنوان قربانیان این واقعه در نظر گرفتها نسل
ویژه در دوران نوجوانی به حدي است که بر ه ت از زندگی باست که اهمیت رضای

میزان رفتارهاي انحرافی افراد را در آینده و نیز قربانی انحرافات شدن  توان اساس آن می
 طور کلی رضایت از زندگی یک از عناصري است که به کرد یایشان را پیش بین

  ). 82: 1385ربانی،  (تواند زمینه را براي توسعه فراهم نماید می
هاي متعددي را ارائه دادند و  در زمینه رضایت از زندگی صاحب نظران تعریف

آید که، دانشمندان  کند در بیشتر اوقات به نظر می بیان میحتی همان طور که اسمیت
مفهوم رضایت از . اند بین واژه رضایت از زندگی و کیفیت زندگی تفاوتی قائل نشده

شود و کسی که رضایت از زندگی  ندگی خود اطالق میزندگی به نگرش فرد درباره ز
او در سطح باالیی باشد به زندگی اش نگرش مثبت دارد ولی کسی که از زندگی اش 

، رضایت از 2"دیویس و نواتسورم". اش منفی است ناراضی است نگرش وي به زندگی
و در دانند که زندگی ا اي از احساسات سازگار و ناسازگار می زندگی را مجموعه

هایی است که  نگرند و نشانی از همسویی توقعات انسان با پاداش ها به خود می احساس
توان گفت رضایت از زندگی نوعی  به طور کلی می. آورد زندگی براي او فراهم می

شرایط زندگی، روابط : باشد که زاییده عواملی مانند اش می احساس مثبت فرد به زندگی
توان گفت، رضایت از  هم چنین می. امل فرهنگی استحاکم بر زندگی و ثأثیر عو
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در نتیجه رضایت . باشد زندگی احساسی روانی است که از عوامل اجتماعی نیز متأثر می
: 1390تبریزي، (ذهنی و بر داشت کلی فرد از زندگی خود است  از زندگی، مفهومی

 و فردي هاياز زمان، مکان، ارزش متأثر گفت، رضایت زندگی میتوان کل در). 111
 قرار بررسی مورد و عینی فردي، جمعی، ذهنی ابعاد در را آن میتوان که است اجتماعی

 .گردد مادي، بشري استانداردهاي ارتقاي موجب میتواند آن به پرداخت که چیزي، داد
  .است ضروري آن به بنابراین، توجه

 این پژوهش گذارد، اما در عوامل اجتماعی مختلفی بر رضایت از زندگی تأثیرمی
به رابطه سه متغیر امنیت اجتماعی، عدالت توزیعی و گرایش به مصرف گرایی بر 

  .رضایت از زندگی مورد بررسی قرار گرفته است
 
   1 امنیت اجتماعی )1

 الروس فرهنگ. است عربی زبان به امن ریشه از برگرفته لغوي لحاظ از امنیت
 بر که است، تفکري روانی و یروح اعتماد، آرامش: کند می تعریف چنین را امنیت
 اصطالحات لغات و  فرهنگ.شود می معنا بی خسران و خطر، ترس، وحشت آن اساس

 امان در کردن و کردن، امن کردن، تأمین خطر بی: کند می تعریف چنین را امنیت سیاسی
هاي جامعه براي  امنیت اجتماعی را توانایی» ویور«). 20: 1374نوروزي، (نگهداشتن 

تحت شرایط تغییر و تهدیدات واقعی و محتمل تعریف  هاي اساسی اش یژگیحفظ و
توانند نسبت به چیزهایی که  سازد که اعضاي جامعه نمی می کند، وي خاطرنشان می

. را تنها به دولت واگذارند و آنها کند، احساس مسئولیت نکنند می شان را تهدید هویت
اجتماعی بر این نظرند، بسترهاي اجتماعی کارکرد گرایان ساختاري در رابطه با امنیت 

یابند، به عنوان تولید کننده امنیت اجتماعی  ها قوام و دوام می که جامعه بر اساس آن
این بسترها خود با تحت تأثیر متغییرهاي کالنی، چون فرهنگ، : شوند محسوب می
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ا به صورت اگر در جامعه این بستره. باشند می... سیاست، اقتصاد، تاریخ و جمعیت  و
هماهنگ در ارتباطی پویا با یکدیگر قرار گرفته باشند، یک ثبات نسبی در بحث امنیت 

اما در صورت شکاف یا گسل بین هر یک ازاین . اجتماعی به وجود خواهد آمد
براین اساس، واقعیت . متغیرها، خطرات بالقوه، امنیت اجتماعی را تهدید خواهد کرد

هاي شهري، شکل و نوع بزهکاري  که به خشونتاحساس ناامنی، ساختاري است 
تواند به ثبات  در این میان مشارکت مردم در ایجاد نظم و امنیت جامعه می. بستگی دارد

هایی وارد  هاي اجتماعی لطمه ها کمک کند تا به تشکیالت خرده نظام این خرده سیستم
ک بعد از اهمیت ترقی و رشد شرایط مادي تنها ی). 60: 1375محسنی تبریزي، (نشود 

هاي اجتماعی است و بعد دیگر آن، توسعه رفاه و خوشبختی  مداخالت سیاست گذاري
اي از  ، نیازهاي انسانی را نوع ویژهدر این راستا مازلو. فردي در معناي کلی آن است

بیشتر روانشناسان در مورد نیازها سخن . شوند داند که در حیوانات یافت نمی غرایز می
اي  ها در انسان از اهمیت ویژه اما نظریه مازلو در باره نیازها و سلسله مراتب آناند،  گفته

: شوند  دسته تقسیم می5بر اساس نظریه مازلو نیازهاي انسانی به . برخوردار است
 احترام و نیاز و تأیید به محبت، نیاز و اجتماعی روابط به امنیت، نیاز، جسمی نیازهاي

بر مبناي این ). 1378 به نقل از رفیع پور 85 : 1977لو، ماز(یابی  است  خویشتن به
چارچوب نیاز به امنیت به عنوان یکی از عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان رضایت از 

هم چنین، . گذارد گیرد و بر میزان رضایت زندگی تأثیر می زندگی مورد بررسی قرار می
باشد و هردو از  احساس امنیت با رضایت از زندگی داراي همبستگی قوي می

 به نقل از Safari Shali, 2010: 4(شوند  هاي کلیدي رفاه اجتماعی محسوب می شاخص
، عدم رهایی فرد از  اینگلهارتیه براساس نظربه عبارتی دیگر، ). 119: 1390تبریزي، 

منجر به کاهش رضایت فرد از زندگی شده و این مساله ) ناامنی (احساس نیاز و ترس
رضایت سیاسی، میزان بحث سیاسی، اعتماد به یکدیگر، (بر فرهنگ مدنی  تاثیر مستقیمی
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، پس با توجه به تحقیقات دارد) حمایت از نظم اجتماعی و مشارکت آگاهانه
پژوهشگران و نظریات اندیشمندان، هرچقدر میزان احساس امنیت و امنیت اجتماعی 

هزار  ( بیشتر خواهد بودها بین مردم جامعه بیشتر باشد، میزان رضایت از زندگی آن
  .)1391، تبریزي و حیدري 1374، صفدري 1388جریبی و صفري 

  
 عدالت اجتماعی )2

برانگیزي است و تعریف واحدي از آن در میان اندیشمندان  مفهوم بحث عدالت
زمانی که در در تعریف عدالت بر این نظر است، میلر  .مورد پذیرش قرار نگرفته اسـت

 خوب و بد يکنیم، در واقع در مورد چگونگی تقسیم چیزها مورد عدالت صحبت می
 را ها زمانی کـه برخی سیاست. کنیم در میان اعضاي یک جامعه بشري صحبت می

ناعادالنه میدانیم، مدعی هستیم که یـک شـخص یـا گروهی از افراد کمتر از فرد یا 
همانند ). 15: 1387 صالحی امیري و همکاران، (اند مند شده گروه دیگر از منافع بهره

در مورد عدالت اجتماعی، . مفهوم عدالت، تعریف عدالت اجتماعی نیز پر مناقشه اسـت
 از دید اسمیت، در پیرامون جامعه، به .ارائه شـده اسـتاي  هي متعارض گونها دیدگاه

 ژرف در زمینه قدرت سیاسی، پایگاه اجتماعی و برخورداري از منابع هاي نابرابري
 است، به ها عدالت اجتماعی، به معناي کاهش این نابرابري. خوریم ر میاقتصادي ب

). 48: 1387خلف خانی، (انجامد   بیها که این فرایند، به بازگشت برابرياي  هگون
عدالت اجتماعی درباره این است که چه کسی چه چیزي را ، آندرو هیود معتقد است

همیت عدالت اجتماعی و نقش آن در با توجه به ا. )440: 1383هیود، (آورد  بدست می
هاي مهم  اي که از شاخص رضایت از زندگی، در این پژوهش عدالت توزیعی و رویه

 روابط در توزیعی عدالت نقش. عدالت اجتماعی هستند را مورد بررسی قرار داده ایم
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 هر هاي پاداش دارد دیگري انتظار با متقابل روابط در فرد که معناست بدان اجتماعی
 نیز پاداش باشد هزینه بیشتر هرچه دیگر عبارت به یا باشد وي هاي هزینه جهت در ردف

 هر یا و باشد سرمایه گذاري وي با متناسب فرد خالص هر منافع همچنین و است بیشتر
 شاو و ؛ 1961هومنز،  (بود خواهد بیشتر نیز سود باشد بیشتر سرمایه گذاري چه

 کسب دنبال به همیشه اجتماعی مبادالت در  کنشگربه عبارتی، ).77: 1985کاستانزو، 
مولم و امرسون، (» است مبادله بودن منصفانه و واقعی از برآورد و  نظرمورد سود

اولین محققانی ) 1985 ( فولگر وگرین برگ، 1اي در رابطه با عدالت رویه). 99: 1999
 از آن زمان، .دندي کاري استفاده کرها را براي محیطاي  هبودند که بحث عدالت روی

) ) 1988 و تیلرلیند. وجود دارداي  هاز تحقیق، پیرامون عدالت روی  جریان مداومی
ها  ها، پیامد را به منزله رعایت عدالت در فراگردهایی که توسط آناي  هعدالت روی

  .کنند تعریف می، یابند تخصیص می
 در هومنز تئوري اصلی در رابطه با عدالت اجتماعی و رضایت از زندگی، کانون

 افراد که است نکته باشد داراي این می نیز بال پیتر توجه مورد که توزیعی عدالت باب
سرمایه  حسب میزان بر را خود پاداش و سود اجتماعی مبادله در مشارکت هنگام به

 کنند پاداش احساس چنانچه. کنند می مقایسه دیگران با اند داشته کهاي  ههزین و گذاري
ناراحتی، نارضایتی  دچار ندارد انطباق آنها هاي سرمایه گذاري و ها هزینه با ها آن سود و
براساس دیدگاه ارزش منزلت هر فرد دوست دارد با همچنین، . شد خواهند خشم و

که شامل سطح تحصیالت، میـزان زحمت و تـالش و امکانات (توجه به موقعیت خود 
 جامعه، محل کار و خانواده داشته باشد اگر منزلت و جایگاه مناسب در) گردد می... و

فرد چنین شرایطی را دارا باشد احساس رضایت از زندگی خواهد داشت و در غیر این 
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اما نظریه ). 105 : 1390میرزایی و همکاران،  (کند می صورت، احساس نارضایتی
 .است» نظریه برابري«توان مطرح کرد،   می که در خصوص رضایت از زندگی دیگري

نظیر سن، نیروي ( آنچه فرد وارد جامعه کرده است »داده«در اینجا احساس برابري بین 
نظیر شغل، ( جامعه دریافت کرده است  با یا آنچه که فرد ) ي خودها کار خود، مهارت

 امکانات رفاهی، آموزشی و بهداشتی محل، امکان رشد و »ستانده«د بیشتر، مدرآ
موجب رضامندي از زندگی ) ت و امتیازات مختلفمندي از تسهیال پیشرفت و بهره

همچنین با توجه به تحقیقات انجام شده در ) 13 :1388هزار جریبی و همکاران،  (است
حساس رضایت از زندگی بـا احساس عـدالت تـوزیعی حوزه رضایت از زندگی، ا

 پس با توجه به دیدگاه نظریه). 135: 1383صفري شالی، (همبستگی باالیی دارد 
توان این گونه بیان کرد که افزایش عدالت اجتماعی،  پردازان و تحقیقات پژوهشگران می

 ، صفدري؛1388هزار جریبی و صفري (دهد  رضایت از زندگی را نیز افزایش می
  . )1391 ، تبریزي و حیدري؛1374

  
  3 مصرف گرایی- 3

ه و عنوان یک فرایند اجتماعی، بر مصرفِ مصرفی تکیه کرد گرایی به مصرف
دوام را مورد تأکید قرار  مصرف هرچه بیشتر کاالهاي مصرفی، اعم از بادوام و بی

در این فرهنگ، افراد در خرید همیشگی کاالها و خدمات جدید، درگیر . دهد می
که هیچ توجهی به نیاز یا عدم نیاز به این کاال و خدمات، قابلیت دوام  شوند؛ در حالی می

در واقع باید . کنند ها، نمی محیطی تولید و مصرف آن هاي زیست تولید یا پیامدأآنها، مبد
کار بردن و  کردن از طریق به از بین بردن یا صرف«زدگی را  گرایی یا مصرف مصرف

 .دانست» هزینه کردن بیهوده
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اي که این فرهنگ بر آن حاکم گردد، همان جامعه مصرفی خواهد شد؛ که  جامعه
شود؛ نه صرفاً مبتنی بر  صرف مبتنی بر خواست، مطرح میم«در آن، بنا به نظر بودریار، 

شود و سلیقه و میل افراد در جامعه، بر نوع آن تأثیر  نیاز؛ یعنی مصرف با میل آمیخته می
اي که شعار خرید و مصرف بیشتر رواج  در چنین جامعه). 169: 1386، بهار( ».گذارد می
نوعی وجهه اجتماعی و نه به یک نیاز ضروري تبدیل  گرایی، به  یابد، مصرف می
عنوان بیان یک منزلت  تمایز یک گروه از گروه دیگر یا به«عنوان  شود؛ بلکه گاه به می

  .خواهد بود» اجتماعی
مصرف توان گفت،  رضایت از زندگی، میدر رابطه با گرایش به مصرف گرایی و 

بسیاري از جامعه شناسان بر این . جزئی گریز ناپذیر از زندگی انسـان امروز شده است
آن، یعنی مصرف گرایی، دین جوامع قرن ه اند که مصرف و ایدئولوژي همبست عقیده

و کانون خانواده، معبد و پرستشگاه مجسم دین مذکور به  شود می حاضر محسوب
عبارت دیگر مدیریت  جویی و به صرفه ).1998 ، مایلس؛1381 ،باکاك(آید  ب میحسا

که  ناپذیر تبدیل شده است؛ چرا نگري، به ضرورتی اجتناب مصرف منابع مبتنی بر آینده
محدودیت منابع در . امروزه حجم جمعیت در سطح جهان گسترش پیداکرده است

که (ابع محدود موجود از سوي دیگر دسترس بشر از یک سو و عدم توزیع متوازن من
بخشی از آن، بنابر عوامل طبیعی و جغرافیایی و تقسیمات کشورها در سطوح مختلف 

برداري  زمین بوده و بخشی دیگر منبعث از عدم توازن قدرت کشورها در تسلّط و بهره
ر به البته باید در نظر داشت که این ام. ؛ بر مشکل فوق افزوده است)از این منابع است

آنچه . معناي ناکافی بودن منابع موجود در کره زمین براي ساکنان آن نیست وجه به هیچ
کاري و هدر رفتن بسیاري از  بشر را از نظر تأمین منابع، با چالش روبرو کرده، اسراف

باره  در این"ژزوئه دو کاسترو". منابع جهان توسط برخی از ساکنان زمین است
هاي موجود در کره زمین، براي ساکنان آن کافی  م که نعمتدانی نیک می«: نویسد می
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رود و بیشتر ساکنان  شمار می اي جهانی به بینم، گرسنگی پدیده با این حال می. است
ما تحمیل نکرده است؛ بلکه  گرسنگی را طبیعت به. کشند روي زمین از گرسنگی رنج می

). 65: 1379کاسترو، (» ستهاي انسانی ا خاستگاه این فاجعه، شرایط فرهنگی جامعه
توان نشانه رشد  اگرچه افزایش میزان مصرف کاالهاي مختلف را در دو دهه اخیر می

قلمداد کرد، این مصرف به ویژه دربرخی از مرزها چنان  توسعه رفاه عمومی اقتصادي و
تواند نشانه یک ناهنجاري رفتاري اجتماعی در جامعه  رویه و غیرمنطقی است که می بی

ی باشد، بدیهی است اصالح هر گونه رفتار فردي و اجتماعی بیش از هر چیز کنون
آن است تا بتوان ساختارهاي بنیادي و درونی این   مستلزم مطالعه و شناخت علمی

توان گفت با افزایش مصرف   بنابراین با توجه به مباحث باال می.مسئله را شناسایی کرد
 میزان رضایت از زندگی و رفاه فردي افراد گرایی و دسترسی مردم به کاالهاي مادي،

  .یابد افزایش می
هاي ذیل در ارتباط با مسأله تحقیق  با توجه به مباحث فوق، در مجموع فرضیه

  .تدوین گردیده است
 .بین میزان امنیت اجتماعی و میزان احساس رضایت از زندگی رابطه وجود دارد -

 .ت از زندگی رابطه وجود دارداي و میزان رضای بین میزان احساس عدالت رویه -

 .گرایی و رضایت از زندگی رابطه وجود دارد بین میزان مصرف -

  .بین میزان احساس عدالت توزیعی و میزان رضایت از زندگی رابطه وجود دارد -
  

  روش پژوهش
. است ، انجام شده1394در سال  که باشدمی پیمایش اجتماعی نوع از و کمی تحقیق این

 شهر کاشان  ساله65 تا 15جمعیت تحقیق، کل این در  مطالعهمورد آماري جمعیت
گیري کوکران، نمونه فرمول از استفاده با که نفر است 308 مطالعه مورد نمونه و باشد می
ها امهناي براي توزیع پرسشسهمیه گیرينمونه از روش و آمده دست به نمونه حجم این
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 محاسبه با آن پایایی و صوري روائی از دهاستفا روائی پرسشنامه، با .است شده استفاده
، spssافزار  نرم با گذاري کد پس از هاداده .است شده تعیین قابل قبول کرونباخ آلفاي

همبستگی پیرسون و ، t-tset آزمون(استنباطی  و توصیفی هايآماره با پردازش و
  .تجزیه و تحلیل شده است) رگرسیون

  
  هاي تحقیقیافته

 و تجزیه به آن از پس و پژوهش اصلی مفاهیم توصیف به تدابخش، اب این در
  .است شده پرداخته هاداده تحلیل

  ي توصیفی ها یافته) الف
رضایت  مفهوم سپس و ارایه پاسخگویان فردي قسمت، مشخصات این در

  زندگی، عوامل اجتماعی 
بر مؤثر ) اي و گرایش به مصرف گرایی امنیت اجتماعی، عدالت توزیعی و رویه (

  .رضایت زندگی توصیف شده است
  
   مشخصات فردي - 1

ها  درصد از آن2/54 درصد زن و 8/45 پاسخگوي مورد بررسی 308از مجموع 
میانگین .  درصد متأهل هستند5/56 مجرد و5/43 باشند که از این تعداد، درصدمرد می

ت درصد تحصیال 1 از نظر وضعیت تحصیلی.  سال است20- 24سنی پاسخگویان نیز 
 8/58درصد دیپلم،  6/25 درصد متوسطه 7/10درصد راهنمایی،  3,9خود را ابتدایی، 

بر اساس وضعیت اشتغال، از بین کل پاسخگویان، . انددرصد لیسانس و باالتر بیان کرده
 40,7  درصد محصل، 41,7کار،  بدون  درصد داراي درآمد7دار،   درصد خانه10,6

  .درصد داراي کارثابت  هستند
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هاي هاي پاسخگویان به گویهجدول زیر توزیع فراوانی و درصدي پاسخدر 
  .رضایت از زندگی و متغیرهاي مستقل ارایه گردیده است

  
هاي قابل مقایسه رضایت از زندگی و متغیرهاي مستقل و میزان آلفاي  آماره-1جدول 

  کرونباخ

  
با توجه به جدول فوق، میانگین نمرات پاسخگویان در متغیر رضایت از زندگی 

اي که در جامعه آماري کرانه پایین باشد، به گونه می15,1 و انحراف معیار آن 94,4
همچنین، . است75 است پس در این صورت حدمیانه طیف 30 و کرانه باال 25 نمرات

 2,81 و انحراف معیار آن 12,91 ات پاسخگویان در متغیر امنیت اجتماعیمیانگین نمر
.   است20 و کرانه باال 4اي که در جامعه آماري کرانه پایین نمرات باشد، به گونهمی

میانگین نمرات پاسخگویان در متغیر . است 12پس در این صورت حدمیانه طیف 
اي که در جامعه آماري باشد، به گونه می3,37 و انحراف معیار آن 20,5عدالت توزیعی 

. است19پس در این صورت حدمیانه طیف .  است30 و کرانه باال 8کرانه پایین نمرات 

  شاخص
 مفهوم

تعداد 
 گویه

 میانگین حداکثر حداقل
انحراف 

 معیار

ب ضری
 کجی

ضریب 
 کشیدگی

میزان آلفاي 
  کرونباخ

رضایت از 
 زندگی

25 30 120 94,4 15,1 88/0- 1 79/0  

امنیت 
 اجتماعی

4 4 20 12,91 2,81 514/- 429/0 77/0  

عدالت 
 توزیعی

5 8 30 20,5 3,37 083/ 434/- 79/0  

عدالت رویه 
 اي

4 4 12 8,93 1,55 074.- 309/0- 73/0  

  79/0 ./89 - 20/0 3,03 16,94 30 8 5 مصرف گرایی
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 و انحراف معیار 16,94همچنین، میانگین نمرات پاسخگویان در متغیر مصرف گرایی 
 30ه باال و کران8اي که در جامعه آماري کرانه پایین نمرات باشد، به گونه می3,03آن 

جدول فوق بیانگر این است .  است19پس در این صورت حدمیانه طیف . است
 1,55 و انحراف معیار آن 8,93اي  میانگین نمرات پاسخگویان در متغیر عدالت رویه

.   است12 و کرانه باال 4اي که در جامعه آماري کرانه پایین نمرات باشد، به گونهمی
هم چنین میزان آلفاي . دهد  است که نشان می8پس در این صورت حدمیانه طیف 

ها باال و خوب است که میزان اعتبار و روایی این ابعاد و متغیرها  کرونباخ در تمام طیف
  .دهد را در جامعه آماري ما نشان می

  
توزیع فراوانی و درصدي عوامل اجتماعی مؤثر بر رضایت از زندگی  -2جدول 

 پاسخگویان

  معج زیاد متوسط کم
 متغیر

 فراوانی
درصد 
 خالص

 فراوانی
درصد 
 خالص

 فراوانی
درصد 
 خالص

 فراوانی
درصد 
  خالص

رضایت از 
 زندگی

6 1,9 106 34,4 196 63,6 308 100,0  

امنیت 
 اجتماعی

33 10,7 186 60,4 39 28,9 308 0/100  

عدالت 
 توزیعی

57 18,5 231 75 20 6,5 308 0/100  

عدالت 
 اي رویه

15 4,9 172 55,8 121 39,3 308 0/100  

مصرف 
 گرایی

96 31,2 202 65,6 10 3,2 308 0/100  
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  ها تحلیل یافته) ب
هاي پژوهش در ارتباط با رابطه متغیرهاي فوق ارائه گردیده  در جدول زیر یافته

  .است
  

   نتایج رابطه بین عوامل اجتماعی مؤثر بر رضایت از زندگی-3جدول 
 میزان رضایت از زندگی

 پیرسون و آماره
sig 

 ردیف کم متوسط زیاد جمع
 متغیر

 کم 6,1 51,5 42,4 100,0

  متوسط 1,6 44,6 53,8 100,0
  زیاد 1,1 6,7 92,1 100,0

0,000 P=  
354/0 

  جمع 1,9 34,4 63,6 100,0

  
  امنیت اجتماعی

 

 کم 5,3 1,3 0 100,0

  متوسط 47,4 33,3 10 100,0
  زیاد 47,4 65,4 90 100,0

0,000 P=  
227/0 

  جمع 1,9 34,4 63,6 100,0

 عدالت توزیعی

 کم 4,2 43,8 52,1 100,0

  متوسط 1 29,7 69,3 100,0
  زیاد 0 40 60 100,0

0,06 P=  
157/0 

  جمع 1,9 34,4 63,6 100,0

  
  مصرف گرایی

  

 کم 6,7 2,3 0,8 100,0

  متوسط 33,3 36 32,2 100,0
  زیاد 60 61,6 66,9 100,0

 
0,4 P=  

402/0 
 جمع 1,9 34,4 63,6 100,0

  
  اي عدالت رویه
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هاي جدول فوق، میزان رضایت از زندگی در امنیت اجتماعی زیاد بر اساس یافته
درصد است در صورتی که در میزان امنیت اجتماعی کم، میزان رضایت از زندگی 92,1

دگی در مصرف گرایی همچنین، میزان رضایت از زن. یابد درصد کاهش می1,1مثبت به 
که در میزان مصرف گرایی زیاد، میزان رضایت از  درصد است در صورتی4,2کم 

میزان رضایت از زندگی کم در عدالت . یابد  درصد افزایش می60زندگی زیاد به میزان 
که در میزان عدالت توزیعی زیاد، در رضایت   درصد است در صورتی5,3توزیعی کم 

هم چنین با توجه به نتایج جدول فوق، بین . رسد  درصد می90از زندگی زیاد به 
رایی و میزان رضایت از زندگی شهروندان رابطه معناداري وجود گ گرایش به مصرف

به ) r=157/0( به عبارتی با توجه به مثبت بودن ضریب همبستگی .)p<05/0(دارد 
ی افزایش معناداري توان نتیجه گرفت که با افزایش در میزان مصرف گرایدست آمده می

همچنان، بین امنیت اجتماعی و رضایت . آید در رضایت از زندگی افراد به وجود می
به عبارتی با توجه به مثبت بودن ضریب ). p<05/0(زندگی رابطه معنادار وجود دارد 

توان نتیجه گرفت که با افزایش میزان امنیت  به دست آمده می) r=354/0(همبستگی 
بین میزان عدالت توزیعی و میزان رضایت . یابدت از زندگی افزایش میاجتماعی، رضای

به عبارتی با توجه به مثبت ).  <05/0p(از زندگی شهروندان رابطه معناداري وجود دارد 
توان نتیجه گرفت که با افزایش در به دست آمده می) r=227/0(بودن ضریب همبستگی 

هم . آید  رضایت از زندگی افراد به وجود میمیزان عدالت توزیعی افزایش معناداري در
اي و میزان رضایت از  توان گفت، بین میزان عدالت رویه چنین بانوجه به جدول باال می

  ).p<05/0(زندگی شهروندان رابطه معناداري وجود ندارد 
  

  تجزیه و تحلیل چند متغیره
. ستفاده شده استدر این بخش از رگرسیون چندگانه به منظور تبیین مجموعه عوامل ا

رگرسیون چندگانه روشی آماري است که در آن حضور متغیرها در تبیین متغیر وابسته 
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براي رسیدن به چنین هدفی از روش رگرسیونی گام به . شوددر کنار هم سنجیده می
 الزم به توضیح است که در روش گام به گام، مجموعه.  استفاده گردیده استگام

تر و معناداري بر متغیر شوند و تنها متغیرهایی که اثرات بیشمتغیرها وارد مدل می
در انجام تحلیل رگرسیون چندگانه در این . مانندوابسته داشته باشند، در مدل باقی می

. اندمعادله گردیده) امنیت اجتماعی، عدالت توزیعی و مصرف گرایی(تحقیق، متغیرهاي 
غیرهاي امنیت اجتماعی  و عدالت توزیعی در از میان متغیرهاي وارد شده در معادله، مت

اند و متغیرهاي  معنادار تشخیص داده شده و در معادله باقی مانده05/0سطح آلفاي 
  .انددیگر از معادله خارج و حذف گردیده

نتایج مربوط به رگرسیون عوامل اجتماعی و رضایت از زندگی به روش گام به 
  .است نشان داده شده 4گام در جدول شماره 

  
   رگرسیون عوامل اجتماعی و رضایت از زندگی به روش گام به گام- 4جدو 

  انحراف معیار خطا  ضریب تبیین تعدیل شده  ضریب تبیین  ضریب همبستگی  مدل
1  354/0 125/0 122/0 49235/0  
2.  401/0 161/0 155/0 48302/0  

  
  امنیت اجتماعی: متغیر مستقل. 1مدل 
  لت توزیعیامنیت اجتماعی، عدا. 2مدل 

داراي .  مؤثرترین متغیر در رضایت زندگی، امنیت اجتماعی است1در مدل شماره 
خوانی یا ضریب سنجه هم. )R =354/0(درصد همبستگی با رضایت زندگی 35بیش از 
 که بیانگر میزان تأثیرات تغییرات متغیر وابسته در اثر )R Square, 125/0(تعیین 

متغیر امنیت اجتماعی به تنهایی نزدیک به  دهدن مینوسانات متغیر مستقل است، نشا
کرده و توضیح   درصد تغییرات رضایت از زندگی پاسخگویان تحقیق را تبیین12

                                                
1. Stepwise 
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نیز ) R Square Adjusted(چنین ستون مربوط به ضریب تعببن تعدیل شده هم. دهد می
ري تحقیق درصد از تغییرات در رضایت زندگی جامعه آما12دهد که بیش از نشان می

  . توسط متغیر امنیت اجتماعی قابل توضیح است
.  که مربوط به عدالت توزیعی همراه با امنیت اجتماعی است2در مدل شماره 

خوانی یا سنجه هم. )=401/0R( درصد همبستگی با رضایت زندگی 40داراي بیش از 
ر وابسته در اثر  که بیانگر میزان تأثیرات تغییرات متغی)R Square, 161/0(ضریب تعیین 

متغیر امنیت اجتماعی و عدالت توزیعی  دهدنوسانات متغیرهاي مستقل است، نشان می
کرده و   درصد تغییرات رضایت از زندگی پاسخگویان تحقیق را تبیین16نزدیک به 
 R Square(چنین ستون مربوط به ضریب تعیین تعدیل شده هم. دهندتوضیح می

Adjusted (درصد از تغییرات در رضایت زندگی 15 که بیش از دهدنیز نشان می 
  . جامعه آماري تحقیق توسط متغیرامنیت اجتماعی و عدالت توزیعی قابل توضیح است

  
   تحلیل واریانس جهت آزمون معنی داري مدل رگرسیونی-5جدول 

  مدل
مجموع 
  مربعات

درجه 
  آزادي

میانگین مجموع 
 sigمقدار  Fآماره   مربعات

  رگرسیون
  اندهباقیم

  کل

633/13  
160/71  
792/84 

2  
305  
307 

816/6  
203. 216/29 000/0  

  
 کمتر از سطح sig جدول شماره سیزده، مقدار این کهچنین با توجه به هم

باشد، بنابراین شکل رگرسیونی تبیین شده نیز طبق آزمون تحلیل   می05/0معناداري 
 .واریانس انجام شده خطی است

ت و جهت تأثیرات متغیرهاي مستقل بر رضایت از تر شدبه منظور فهم دقیق
  .زندگی پاسخگویان از ضرایب تأثیر کمک گرفته شده است
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   ضرایب اثرگذاري متغیرهاي مستقل در شکل رگرسیونی به روش گام به گام-6جدول 

غیر (ضریب خام 
 )استاندارد

ضریب 
 استاندارد

 متغیر

B 
انحراف معیار 

 خطا
Beta 

t 
مقدار 

sig  

  ار ثابتمقد
  امنیت اجتماعی
 عدالت توزیعی

587/1  
296/0  
204/0 

143/0  
046/0  
057/0 

  
340/0  
189/0 

064/11  
458/6  
595/3 

000/0  
000/0  
000/0  

  
دهد که با یک واحد تغییر در مربوطه نشان می) B(ضریب تأثیر غیر استاندارد 

همچنین با . شود واحد بر رضایت زندگی پاسخگویان افزوده می29/0امنیت اجتماعی 
 که از سطح معناداري قابل قبولی 11 به دست آمده در جدول tتوجه به مقدار 

توان با اطمینان قضاوت کرد که بخشی از تغییرات و نوسانات در برخوردار است، می
  .رضایت زندگی پاسخگویان تحقیق بر اثر متغیر عدالت توزیعی و امنیت اجتماعی است

  
  گیري نتیجه

میت رضایت از زندگی و عوامل اجنماعی موثر بر آن، در این پژوهش با توجه به اه
شود را بررسی  میزان رضایت از زندگی مردم کاشان و عواملی که باعث افزایش آن می

 که انسان موجودي پژوهش باید خاطرنشان کرد  ایناهمیتبا توجه به . کرده ایم
د و تا زمانی که به آنچه باش هدفمند و همیشه در پی ارزیابی از وضعیت زندگی می

شاید به جرأت بتوان گفت نهایت آمال . کند خواهد دست نیابد احساس رضایت نمی می
هر انسانی، تحقق اهداف و آرزوهایش است البته سطح اهداف و آرزو ریشه در 

از . آورد شرایطی دارد که فرد در کنش متقابل با دیگران و وضعیت موجود به دست می
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باشد؛ زیرا   هر جامعه توسعه یافته به فکر رضایت شهروندان خود میاین رو، امروزه
، هم رضایت از زندگی با توسعه اجتماعی و اقتصادي همخوانی و همبستگی باالیی دارد

رضایت از زندگی یک پدیده فردي است اما عوامل اجتماعی در کاهش یا  چمین
توزیعی و رویه اي، امنیت در این پژوهش رابطه عدالت . افزایش آن بسیار مؤثر است

اجتماعی و گرایش به مصرف گرایی با میزان رضایت از زندگی پاسخگویان مورد 
در رابطه با امنیت اجتماعی، رابطه مثبت و معنادار بین رضایت . بررسی قرار گرفته است

به این معنا که با ) Sig=0,000 و r=0,354. (زندگی و امنیت اجتماعی وجود دارد
هاي این  نتایج یافته. یابدان امنیت  اجتماعی، رضایت از زندگی افزایش میافزایش میز

به میزانی که امنیت در حوزه فردي و اجتماعی . پژوهش، با تحقیق پیرموذن همسو است
هاي شادابی، سرزندگی، اعتماد، نگرش،  یابد به همان میزان متغیر قوام یافته و استقرار می

ها و اجتماع آنان تبلور یافته و احساس خوشایند  وادهرضایت مندي و پویایی در خان
به ) 1388(صفري شالی و هزارجریبی ). 103 : 1389پیرموذن،  (شود امنیت جلوه گر می

بیانگر این  نتایج. پرداختند و جایگاه احساس امنیت در آن ی رضایت از زندگیبررس
توان به  رد از این رو میگذا متغیر احساس امنیت بر رضایت از زندگی تأثیر میاست که 

در ) ی رفاههاي  و سازمان110، پلیس ی انتظاميمثل نیرو (ییها سهم بـه سزاي سازمان
  .خلق و ایجاد امنیت در بین مردم اشاره داشت

 بررسی تاثیر امنیت اجتماعی بر میزان به) 1391(محسنی تبریزي و حیدري 
ج تحقیق حاکی از آن است که  نتای. پرداختندرضایت از زندگی در میان دانشجویان

با میزان رضایت از زندگی در میان افراد مورد مطالعه  امنیت اجتماعی همبستگی باالیی
شغلی، اقتصادي، امکانات رفاهی (البته در پژوهش به بررسی ابعاد امنیت اجتماعی . دارد

منیت پرداخته شد و نتایج نشان داد که امنیت شغلی و ا) و بهداشتی، سیاسی و قضایی
توان گفت با  پس می. اقتصادي باالترین تاثیر را بر میزان رضایت از زندگی دارند

افزایش میزان امنیت اجتماعی، میزان رضایت از زندگی نیز در جامعه مورد نظر افزایش 
  .یابد می
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در رابطه با عدالت توزیعی، دراین پژوهش معناداري آن با رضایت از زندگی 
نتایج این پژوهش با پژوهش صفري شالی که ) Sig=0,000 و r = 0,227(ثابت شد 

 یاحساس رضایت از زندگی با احساس عدالت توزیعی همبستگی باالیمعتقد است 
هم چنان نتایج این پژوهش با نتایج . همسو است )135: 1383صفري شالی، (دارد 

زندگی، تأثیرگذار بر متغیر رضایت از رفیعی بهابادي که معتقد است،  متغیر تحقیق
 ارزیابی منفی افراد از نابرابر بودن توزیع امکانات و  واحساس عدالت توزیعی اسـت

 ساز بروز شرایطی همچون احساس بی زمینه... منابع اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و
ی توزیعی و احساس محرومیت نسبی میشود که هر یک از این عوامل از عناصر تعدال

اي و رضایت از  در رابطه با عدالت رویه. یکسان است، باشند مهم بروز نارضایتی می
پس با افزایش میزان عدالت توزیعی . زندگی، رابطه معناداري در این پژوهش دیده نشد

  .یابد در بین مردم جامعه کاشان، میزان رضایت از زندگی نیز افزایش می
ز هم چنان دراین پژوهش رابطه معناداري بین مصرف گرایی و میزان رضایت ا

دهد امروزه درجامعه  که نشان می) Sig= 006/0 و r= 1570/0(شود  زندگی دیده می
پدیده مصرف و گرایش به مصرف گرایی رو به افزایش است و با توجه به نظر تدگار 

خوانی نداشته باشد ها با انتظارات مصرفی هم ، تواناییاگر در گسترش مصرف گرایی
 ها با انتظارات مصرفی  تواناییاما، اگر. دشو باعث محرومیت نسبی و نارضایتی می

 داشته باشد، باعث افزایش مصرف در مردم و رضایت و خشنودي آنان همخوانی
پس با توجه به نتایج پؤوهش، با افزایش  امنیت ). 459: 1377تدگار، (گردد  می

اجنماعی، عدالت توزیعی و مصرف گرایی، میزان رضایت از زندگی در جامعه مورد 
  .یابد  نیز افزایش میبررسی
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