
  
  
  
 1 آن با رضایت از زندگیهاحساس امنیت اجتماعی و رابط

  )دانشجویان دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه: مورد مطالعه(

  **جواد فعلی  ، *جریبیجعفر هزار 
  11/12/1394: ریخ پذیرش   تا25/10/1394: تاریخ دریافت

  
 چکیده

پژوهش حاضر بـه بررسـی رضـایت از زنـدگی دانـشجویان و رابطـه آن بـا                   
روش پژوهش تبیینی از نوع پیمـایش   . احساس امنیت اجتماعی پرداخته است    

ر مـشغول بـه      نفر از دانشجویان  دختر و پس       409نمونه پژوهش شامل    . است
 بـوده کـه بـا    1394هاي پیام نور استان کرمانشاه در سـال      تحصیل در دانشگاه  

هـاي   انـد و بـا آزمـون       اي انتخاب شده   اي چندمرحله  گیري خوشه  روش نمونه 
  : هاي پژوهش نشان داد ترین یافته عمده. اند استنباطی تحلیل آماري شده

ل احـساس امنیـت   و ابعـاد آن شـام     (بین میزان احساس امنیت اجتماعی      
و میزان احساس رضایت از زندگی رابطه مـستقیم    ) اقتصادي، سیاسی و جانی   

یعنی با افـزایش احـساس امنیـت میـزان رضـایت از            . و معناداري وجود دارد   

                                                
- بررسی میزان رضایت از « این مقاله مستخرج از طرحی است که با حمایت مالی دانشگاه پیام نور با عنوان

  .تصویب رسیده است به» زندگی و رابطۀ آن با دیگر متغیرها
  Jafar_hezar@yahoo.com . )نویسنده مسئول (.یئاستاد دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبا *

  javad_feli@yahoo            .عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور **
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یابد و بالعکس با کـاهش احـساس امنیـت اجتمـاعی،             زندگی هم افزایش می   
بعـاد امنیـت    همچنـین بـین همـه ا      . یابـد  میزان رضایت از زندگی کاهش مـی      

 با باال   که   طوري  اجتماعی و رضایت از زندگی رابطه معناداري وجود دارد؛ به         
رفتن احساس امنیت اقتصادي، احساس امنیت سیاسی و احساس امنیت جانی   

  .یابد و بالعکس میزان رضایت از زندگی دانشجویان افزایش می
 بیـشترین   همچنین از بین ابعاد امنیت اجتماعی، احساس امنیت اقتصادي        

امنیـت سیاسـی و احـساس    ( نسبت به دو بعد دیگر احساس امنیت      -تاثیر را   
  . بر میزان احساس رضایت از زندگی دارد- )امنیت جانی

 احساس رضایت از زندگی، احساس امنیت اجتماعی، ابعاد :مفاهیم کلیدي
  احساس امنیت اجتماعی، دانشجویان دانشگاه پیام نور

  
  مسئله پژوهش

 زندگی عبارت است از تصور مثبت و احساس خوشایندي که فرد با توجه رضایت  از
ها، نیازها و آرزوهاي خود نسبت به قلمروها و یا کیفیات گوناگون زندگی  به ارزش

رضایت کلی از زندگی، ترکیبی از شرایط فردي و اجتماعی است ) Diner, 2003 (دارد
ه جهان و محیطی که او را فرا هاي مثبت نسبت ب اي از نگرش و درواقع خود نشانه

هرچند رضایت از زندگی یک احساس درونی . کند است گرفته و در آن زندگی می
هاي فردي در جهان بیرون در نظر گرفت  توان آن را ناشی از تجربه است ولی می

  )156: 1378عبدي، (
شناسی عمدتاً رضایت از زندگی را در تعامالت نظام   در رویکردهاي جامعه

که چهار نظام بتوانند  طبق این دیدگاه درصورتی. کند ه و شخصیت بررسی میجامع
نظام . تواند رضایت از زندگی را فراهم سازد پاسخگوي نیازهاي فردي انسان باشد می

اقتصادي با فراهم کردن نیازهاي معیشتی افراد سالمت و احساس آسایش مادي، نظام 
ها و ایجاد تحرك  م اجتماعی با کاهش نابرابريسیاسی با تأمین نیاز امنیت و عدالت، نظا
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نهایت نظام فرهنگی با تأمین حس عزت نفس و ایجاد هویت فردي،  اجتماعی و در
  ). 39: 1378چلپی و موسوي، (آورد  رضایت و خشنودي افراد را به ارمغان می

یافته به فکر رضایت شهروندان خود است، زیرا رضایت  ه توسعهعامروزه هر جام
 ,Inglehart (ندگی با توسعه اجتماعی و اقتصادي همخوانی و همبستگی باالیی دارداز ز

 وجود و تداوم  نارضایتی در زندگی مردم براي هر نظام اجتماعی )33 :1998
زیرا تداوم گسترش آن باعث کمرنگ شدن تعهد افراد به نظام . آفرین است مشکل

چنانچه ارزیابی فرد از . شود  میارزشی و اعتماد آنان نسبت به دیگر اعضاي جامعه
اوضاع شخصی یا از زندگی خود به نتایج منفی بینجامد، این عاطفه منفی در همان 

ي فرد نسبت به وضعیت فردي و ها  بخش محدود نمانده و بسیاري از رفتارها و گراي
کاهش رضایت از زندگی . کند شرایط اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده و متحول می

خودبیگانگی،  هاي منفی جامعه همچون از است داللت بر افزایش ویژگیممکن 
با . توان آن را همچون زنگ خطري تلقی کرد اعتمادي داشته باشد و می قدرتی و بی بی

افزایش نارضایتی گرایش افراد براي انتخاب گزینه انقالبی در جهت تغییر وضع موجود 
دگی بیشتر باشد، گرایش به حفظ وضع که اگر رضایت از زن  شود؛ درحالی بیشتر می

  )28: 1386صالحی امیري، (موجود بیشتر خواهد بود 
شده از فقر وجود دارد که  نیافته یک شکل سنتی و پذیرفته کشورهاي توسعه در

انسان به آن عادت کرده است، اما شرایط از طریق گسترش وسایل ارتباط جمعی، یک 
در پی تضاد . کند نیافته رخنه می قاط جوامع تکاملتر تا اقصی ن نوع زندگی دیگر و مرفه

هاي ناگهانی  کنند و پس از آن حرکت این دو عامل نیازهاي بی حد و حصر رشد می
گشتگی فرهنگی  شکل گم رشد اقتصادي، بسیاري از مواقع یک وضعیت آنومی به

ي سیاسی ها بر آن ناآرامی جهشی را در پی دارد که نه فقط نارضایتی عمیق بلکه عالوه
  ).26: 1378پور،  رفیع(آورد  وجود می اي را نیز به گسترده

نتایج مطالعات متنوعی حاکی از ارتباط گستردة رضایت از زندگی با تعدادي از 
. شناختی مهم از جمله افسردگی، عزت نفس و امید، مرتبط است رفتارها و حاالت روان
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آمیز فرد با تغییر  ز از سازگاري موفقیتاي بار مثابه نشانه عالوه، رضایت از زندگی به به
بررسی . ) Chang, 2009 (گیرد هاي گوناگون زندگی مورد توجه قرار می در موقعیت

 است که رده نازلی 61کشور، رده  69رتبه سازمانی رضایت از زندگی در ایران در میان 
 هاي لهایی که از سا همچنین براساس پیمایش). 57ـ34: 1387چلبی و موسوي، (است 
 کشور، ایران از نظر رضایت از 84 در جهان صورت گرفته، از بین 2006 تا 2002

تواند زنگ  که این خود می) 205: 1386کمان،  رنگین( قرار دارد 74زندگی در رتبه 
  .بنابراین الزم است به عوامل تأثیرگذار بر آن توجه کرد. خطري براي جامعه باشد

زها و تحقق اهداف از جمله عوامل اساسی احساس امنیت ناشی از ارضاي نیا
بدین ترتیب شاید . دهد است که رضایت از زندگی را در بین افراد جامعه گسترش می

) 9: 1388هزارجریبی، (هاي انسان دانست  بتوان امنیت را محور اصلی شاکله نیازمندي
گی از طرف دیگر عنصر رضایت از رندگی یکی از عناصر اساسی نظم، وفاق و همبست

  ).10:همان(اجتماعی است 
تواند  وجود یا تداوم نارضایتی در دانشجویان و جوانان در هر نظام اجتماعی می

علت حساسیت باالیی که بر آنها وجود دارد و  آفرین باشد، زیرا این گروه به مشکل
چنانچه ارزیابی آنها از اوضاع شخصی یا زندگی خود  علت اقتضائات سنی، همچنین به

ج منفی بینجامد، این عاطفه منفی در همان بخش محدود نمانده و بسیاري از به نتای
هاي فرد نسبت به وضعیت فردي و شرایط اجتماعی را تحت تأثیر  رفتارها و گرایش

تواند نظام اجتماعی و حتی سیاسی را دچار بحران  کند و می قرار داده و متحول می
ویژه دانشجویان، گرایش افراد براي  هبا افزایش نارضایتی  جوانان و ب. زیادي کند

طلبد که  لذا می. شود انتخاب گزینه انقالبی در جهت تغییر وضع موجود بیشتر می
. رضایت از زندگی این قشر بزرگ و تاثیرگذار شناسایی و عوامل مؤثر بر آن تبیین شود

ساز  هعنوان قشر تاثیرگذار در جامعه و آیند بررسی رضایت از زندگی دانشجویان، به
هاي  هاي مهم یاري رساند و کمک کند حساسیت گیري تواند مسئوالن را در تصمیم می

در این پژوهش درصدد . ریزي کرد این قشر عظیم را شناخته شده و براي آن برنامه
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بررسی این نکته هستیم که میزان رضایت از زندگی دانشجویان چقدر است؟ رابطه  
هاي احساس  یک از مؤلفه ونه است؟ و کداماحساس امنیت و رضایت از رندگی چگ

  امنیت بیشترین تأثیر را بر رضایت از زندگی دانشجویان دارد؟
  

  پیشینه پژوهش
  هاي داخلی   پژوهش .1

در پژوهشی میزان رضایت از زندگی در میان سه جامعه شهري، ) 1370(ازکیا 
 رضایتمندي از روستایی و عشایري در ایران را بررسی قرار داد و مشخص شد که میزان

  . زندگی با نوع زندگی شهري، روستایی و عشایري متفاوت است
بررسی مفهوم رضایت از زندگی و «در پژوهشی با عنوان ) 1389(قهرمانی 

نگري و  به این نتیجه رسیده که رضایت از خود، مثبت» سنجش آن در میان دانشجویان
 دیگر بین هاي  و در پژوهشرضایت از دانشگاه بر رضایت از زندگی تأثیرگذار است

احساس عدالت توزیعی و احساس امنیت با رضایت از زندگی زندگی رابطه معناداري 
  ).4: 1389صفري شالی، (دیده شده است 

   تحقیقات خارجی  .2
 1976اولین مطالعه درمورد کیفیت زندگی را انگوس کامپل ویالرد راجرز در سال 

بر مطالعه کیفیت زندگی امریکاییان،  وهدر این پژوهش عال. در امریکا انجام داد
اي از نشانگرهاي اجتماعی را نیز تعیین کنند  پژوهشگران کوشیدند تا مجموعه

  ). 72: 1394 ،باوندپور(
آن بود که اغلب امریکاییان ) 1967(اولین یافته عمده در مطالعه کمپل و دیگران 

 درصد 22: کردند صورت یک کل صحبت می شان به از رضایتمندي عمومی زندگی
 درصد سطوح متفاوتی از رضایتمندي عمومی از 60گفتند که کامالً خشنودند؛ بیش از

درصد ابراز  7 و تنها اند تفاوت  درصد گفتند که بی11شان را ابراز داشتند؛  زندگی
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گیري  تواند تحت تأثیر جانب البته سطوح مطلق این گزارش از خود می. نارضایتی کردند
از آن (بیت اجتماعی قرار گیرد، اما میزان نسبی رضایتمندي کلی هنوز پاسخ به مطلو
حال محققان با  درعین. یک عامل قطعی در مقایسه با افراد مختلف است) روزگار تاکنون

هاي دو مقیاس  مقایسه رضایتمندي کلی با شاخص خشنودي کلی دریافتند که شاخص
 35هایی که کمتر از  ؛ مثالً امریکاییسنجند هاي متفاوتی از زندگی را می تا حدي جنبه

 با. ترین بودند  ساله و باالتر ناشاد75ترین گروه سنی و افراد  سال داشتند خوشحال
ساله رضایتمندترین  75ـ65افراد : این در رضامندي ارتباط معکوس مشاهده شد وجود

 ساله 35که افراد   سال به باال بالفاصله بعد از آنها قرار گرفتند، درحالی75گروه و گروه 
ها این نکته را آشکار  این تفاوت. لحاظ رضامندي زیر میانگین بودند و کمتر به

سازد که بزرگساالن جوان اگرچه معموالً خوشحال هستند اما هنوز ممکن است به  می
. آرزوها و توقعاتشان نرسیده باشند، لذا احساس رضایتمندي کمتري از زندگی دارند

کنند، اما  ترها کمتر احساس خشنودي می ه طور متوسط از جوانافراد مسن اگرچه ب
دانند و لذا احساس  ، می اند کرده بینی می اغلب زمان حال را بهتر از آنچه پیش
در ادامه پژوهشگران تصمیم گرفتند یک . رضایتمندي کلی خوبی از زندگی دارند

 خشنودي طفیهاي عا  بسازند که هم شامل جنبهبهزیستیمقیاس مرکب در باب 
 شناختی بیشتر زندگی را که جزء جدانشدنی مقیاس باشند و هم ارزشیابی

در این شاخص نشان داده شد که شاخص با . رضایتمندي است، دربرداشته باشد
  . درآمد خانوار ارتباط قوي و منظمی دارد

ترین نمونه بهزیستی را داشتند و پردرآمدترین گروه  درآمدترین گروه پایین کم
هاي  جنبه دیگر این مطالعه تحلیل رضایتمندي در زمینه. الترین نمره را دارا بودندبا

  .متنوع زندگی بود که داراي نکات خاص خود است
  

                                                
1. Well-being 
2. Affectiveaspects 
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 مطالعات تداومی درمورد کیفیت زندگی
اي را براي مطالعه دیگري با حجم بیشتر   بنیاد ملی علوم امریکا بودجه1978در سال 

 در 1981کمپل نتایج این مطالعه را در سال . انورس قرار دادنمونه در اختیار کمپل و ک
ها  این کتاب مشتمل بر روند تحلیل داده.  انتشار دادبهزیستی در امریکاکتابی با عنوان 
هاي مورد استفاده در مطالعات   و با توجه به مقیاس1978 تا 1975هاي  بود که در سال

) شادي(عاتی که درباره شاخص خشنودي همچنین درمورد مطال. دست آمده بود قبلی به
دست آمد  عمل آمد این نکته به هاي عاطفی بهزیستی بعدها در امریکا به کلی و شاخص

شوند و حتی  هاي عاطفی بهزیستی تنها از طریق عوامل اقتصادي تعیین نمی که شاخص
ول هاي دیگري که در ط در بررسی. توانند در تقابل با شرایط اقتصادي عمل کنند می

شد،  کارگیري شاخص رضایت از زندگی که به قلمروهاي زندگی تجزیه می زمان از به
دست آمد این نتیجه آشکار شد که رضایتمندي کلی تنها جمع عددي نمرات قلمرو  به

 . تک افرادي نیست که در این مطالعات مورد استفاده قرار گرفتند رضایتمندي تک

مد خانوار، زندگی خانوادگی و ازدواج رضایتمندي از خود، معیار زندگی، درآ
ترین عنصرها در رضایتمندي کلی فرد از زندگی است، چرا که این قلمروها از  مهم

هاي  ضریب همبستگی و ثبات باالیی برخوردارند و نظم قلمروهاي مختلف در دوره
واتر و فري از یک مقیاس نردبانی . مختلف و تحقیقات بعدي بسیار مشابه بوده است

دهندگان خواستند تا زندگی ملی را از بهترین امکان تا  آنها از پاسخ. فاده کردنداست
آنها متوجه . بندي کنند  مدرج شده بود، درجه10تا 0بدترین امکان در درجاتی که از  

بررسی نتایج حاصل از بندي امکان زندگی ملی در  کاهش در میانگین درجه
تایج تحقیقات مشابه نیز به این نتیجه همچنین با بررسی ن. هاي خود شدند پژوهش

 1974 در سال 8/4به 1969 درصد در سال 7/6رسیدند که میزان رضایت مندي از 
 .کاهش یافته است
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 دست به اجراي یک همایش بین المللی بسیار جالب در 1976گالوپ در سال 
 کشور مختلف جهان متشکل از کشورهاي 60باب رضایتمندي مردم از زندگی در 

نتایج این تحقیق نشان داد که مناطق ثروتمند جهان معموالً سطوح . کمونیست زدغیر
ترتیب در  رضایتمندي کلی نیز به. میانگین باالتري از خشنودي و رضایتمندي را دارند

 . یابد امریکاي شمالی، اروپاي غربی، امریکاي التین، افریقا و شرق دور کاهش می

شرح یک برنامه جالب در مؤسسه امریکایی به ) 1978(سرانجام جان فالناگان 
هاي  پردازد که با هدف ایجاد مجموعه تجربی و نوینی از ابعاد و میزان پژوهش می

 نیاز کلیدي مشتمل بر 15شده صورت گرفت که کیفیت زندگی را برحسب  تدوین
او گزارش کرده است که . کرد نیازهاي جسمی، شخصی و اجتماعی تعریف می

بندي  هاي باال با درجه هاي ملی بزرگساالن بر طبق همبستگی  براي نمونهترین ابعاد مهم
آمیزترین جنبه این  اغراق. کلی کیفیت زندگی عبارت بودند از بهداشت یا سالمتی و کار

بینی و ارزشیابی  سازي بود که پیش مطالعه، نقش آن براي توسعه مدل کامپیوتري شبیه
تماعی را که به منظور بهبود کیفیت زندگی در یک هاي ویژه اج پیامدهاي محتمل برنامه

اگر چنین روشی قابل تدوین و از . کرد جامعه مشخص طراحی شده بود، تسهیل می
هاي پژوهشی پیمایشی در مقایسه با امروز  اعتبار مناسب برخوردار باشد، روش

 . )92: 1369ماهر، (مشارکت بیشتري در کار دانشمندان علوم کاربردي خواهد داشت 

همچنین برادبورن در تحقیقی نقش امنیت را در رضایت از زندگی ثابت کرده 
همچنین در تحقیق رابینسون پایگاه اقتصادي و اجتماعی تأثیر معناداري بر میزان . است

  ). 11: همان(رضایت از زندگی دارد 
 به رابطه بین رضایت از زندگی و دنیاگرایی 2000زیان  و زیوراویک در سال 

دازند که عواملی مانند شغل، سالمتی و  زندگی خانوادگی بر آن تأثیر دارد پر می
  ).87: 1389قهرمانی، (

نورمن برادبورن و دیوید کاپلو و نیز مرکز ملی بررسی افکار امریکا از اولین 
آنها به . کسانی بودند که دست به سنجش احساس میزان رضایت و امنیت مردم زدند
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هاي ملی  ریزي گذاري توسعه اجتماعی و برنامه ر سیاستاهمیت رضایت از زندگی د
  ). Winter, 2002نقل از  هیوتسن، به(اند  ها اشاره کرده دولت

در بیشتر تحقیقاتی که در زمینه رضایت از زندگی انجام گرفته است، کمتر به 
در اي تأکید شده است؛  روي متغیرهاي زمینه رابطه آن با امنیت پرداخته شده و بیشتر بر

اند کمتر به ابعاد امنیت و میزان ارتباط ابعاد  معدود مواردي هم که امنیت را لحاظ کرده
در این پژوهش هم به ابعاد امنیت و هم . است  امنیت با رضایت از زندگی پرداخته شده

میزان رابطه هریک از ابعاد بر روي رضایت از زندگی پرداخته شده، همچنین جامعه 
 دیگر کمتر به آن هاي نشجویان هستند که جدید است و در پژوهشآماري تحقیق نیز دا

  .پرداخته شده
  

  پژوهشمبانی نظري 
  نظریه مقایسه اجتماعی 

این نظریه تأکید دارد که؛ مقایسه خود فرایندي نیست که مستقیماً به نارضایتی منجر 
 پردازند و شود، بلکه افراد در نتیجه مقایسه با دیگران به ارزیابی نتیجه مقایسه می

شده غیرمنصفانه ارزیابی کنند،  گذاري انجام چنانچه سهم خود را برحسب میزان سرمایه
 .هاي روانی است این احساس مقدم بر نارضایتی و ناراحتی. شوند دچار محرومیت نسبی می

  
  نظریه دوعاملی هرزبرگ 

 هرزبرگ براي مشخص کردن عوامل مؤثر در انگیزش و رضایت و عدم انگیزه و
یک گروه شامل عوامل و . نارضایتی، تعدادي کارمند را مورد تحقیق قرار داده است

 ولی وجود و شود شرایطی هستند که فقدان آنها در درجه نخست موجب نارضایتی می
هرزبرگ این عوامل را عناصر . شود تأمین آنها باعث ایجاد انگیزه شدید و قوي نمی

تأمین این عوامل تنها از نارضایتی . وجود نامیدهبهداشتی یا عوامل مؤثر در حفظ وضع م
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وجود این عوامل در درجه نخست . دسته دوم عوامل انگیزشی هستند. کند جلوگیري می
د، حال آن که غیبت آنها تنها نارضایتی ضعیفی شو موجب رضایت و انگیزش افراد می

گیزش تلقی بنابراین فقدان عوامل گروه دوم مترادف با عدم ان. شود را موجب می
مراتب نیازهاي مازلو و مدل هرزبرگ حاکی از آن است که  مقایسه سلسله. دشو می

عوامل انگیزش هرزبرگ همان نیازهاي خودیابی، احترام و اجتماعی مازلو و عوامل 
نقل از  هرزبرگ به(بهداشتی هرزبرگ همان نیازهاي فیزیولوژیکی مازلو است 

Jonsonm, 2005.(  
  

  هاي اجتماعی  ابرابرينظریه مربوط به ن
 که در هر سه کن  لوئیس کریزبرگ سه منشأ اساسی را براي نارضایتی تعیین می

. جو شده استو هاي ناشی از آن جست ها و ارزیابی آنها منشأ نارضایتی در نابرابري
. کند اولین نگرش بر اهمیت محرومیت به طور مطلق در افراد و میزان آن تأکید می

هاي متفاوتی که افراد در زندگی اجتماعی  ح ناسازگاري بین موقعیتنگرش دوم بر سطو
اند تأکید دارد و باالخره نگرش دوم به تغییراتی که در طول زمان در  خود با آن مواجه

باوندپور، (کند  کنند باید داشته باشند، اشاره می آنچه مردم دارند و آنچه که تصور می
1393 :46 .(  

هاي اجتماعی بیان  دوف درباره منشأ نخستین نارضایتیدر این رابطه رالف دارن
. ها را دارند ترین افراد بدترین احساس دارد که موافقت کافی وجود دارد که محروم می

منشأ آگاهی از این محرومیت عموماً افراد پیرامونی یا کسانی هستند که آنها را براي 
  ). 69: همان(مقایسه مناسب می بینند 

  
  نظریه امید 

استوتلند امید را خالصه و ترکیبی از . ظریه امید را اولین بار استوتلند ارائه کردن
داند و میزان آن را احتمال دستیابی فرد به هدف در نظر  انتظار رسیدن به هدف می
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بنابراین امید انتظاري است بیش از حد صفر، در نائل شدن به یک هدف . گرفته است
  ). 86: همان(مشخص 
  

  ت توزیعی نطریه عدال
: نظریه عدالت توزیعی جورج هومنز از درون قضیه پرخاش ـ تأیید استخراج شده است

وقتی یک عمل پاداش مورد نظر را دریافت نکند و یا چیزي که مورد انتظارش نیست 
دریافت کند، خشمگین شده و بیشتر احتمال دارد که رفتاري پرخاشگرانه بروز دهد و 

  ).51: 1392الهی نصیر، (ارزشمندتر خواهد بود نتایج چنین رفتاري برایش 
  

 گودمن

گودمن از نخستین کسانی بود که در زمینه عوامل مؤثر بر رضایت از زندگی فرد 
هاي خود، به این نتیجه رسیده که دو عامل بر  او در یکی از پژوهش. کار کرده است

حیط زندگی و کننده م رضایت از زندگی مؤثر است، عامل اول ابزاري است و منعکس
دهد،  فردي را نشان می عامل دوم ارتباطی است و کیفیت ارتباط بین. موقعیت خانوادگی

این دو عامل مشابه نیازهاي دوم و سوم مزلو، یعنی نیاز به امنیت و نیاز به تعلق و 
این مسئله اهمیت ابعاد مختلف زندگی را در بهبود کیفیت زندگی نشان . عشق، هستند

 براي بهبود رضایت از زندگی باید این بهبود در کل ابعاد زندگی وجود در کل. دهد می
  )62: همان(داشته باشد 

  
  نظریه اینگلهارت

هر چه احساس امنیت از ارضاي نیاز «: گوید اینگلهارت درباره احساس امنیت می
هرچند امنیت ابعاد . شخصی باالتر باشد، رضایت وي از زندگی بیشتر خواهد بود

رد به نظر او  امنیت از نظر اقتصادي بیشتر از هر عامل دیگري رضایت افراد متعددي دا
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امنیت اقتصادي احساس عمومی رضایت از زندگی را در جامعه : سازد را متأثر می
» شود تدریج باعث پدید آمدن یک هنجار فرهنگی نسبتاً عالی می افزایش داده و به

رسد که  لیل نهایی خود به این نتیجه میاما اینگلهارت در تح). 75 :1373اینگلهارت،(
در : گوید اینگلهارت می. اند امنیت اقتصادي و امنیت جانی و اجتماعی به یک اندازه مهم

توان گفت که رضایت از شرایط فردي و اجتماعی بازتاب  بندي کلی می یک جمع
ی هرچه شکاف بین شرایط عینی فرد از زندگ. ارضاي نیازهاي فردي و اجتماعی است

، ولی او مدل شود در زمینه ارضاي نیاز افزایش یابد رضایت ذهنی فرد بیشتر مشروط می
تدریج با  کند؛ الگویی که طبق آن آرزوهاي شخص به تطابق را نیز بیان می ـ آرزو

گیرد که بین  اي صورت می گونه یابد و این تطابق به تغییرات در وضعیت عینی تطابق می
شود؛ بدین معنا  اد کند در اینجا نظریه تطابق ذهنی مطرح میاي ایج غم و شادي موازنه

یابد و خوشبختی همیشه بر  تدریج با وضعیت او تطابق می که سطح آرزوهاي فرد به
  ).245: 1373اینگلهارت، (فراز تپه بعدي قرار دارد 

توان چگونگی رابطه امنیت  پردازان، می براساس پیشینه پژوهش و نظریات نظریه
و  براساس نظریه مزلو، گودمن: آن با رضایت از زندگی را چنین توضیح دادو ابعاد 

حال واجد رابطه  عنوان یکی از متغیرهاي مستقل و درعین اینگلهارت احساس امنیت به
تواند در  علی با احساس رضایت مطرح شده است، زیرا که میزان احساس امنیت می

شود که با آرامش  ت در افراد باعث میداشتن احساس امنی. رضایت از زندگی مؤثر باشد
خاطر بیشتري زندگی کنند و نگرانی براي جان و مال خود نداشته باشند و آسودگی 

شود؛ همچنین براساس نظر کریز وقتی در  شان می خاطر آنها باعث رضایت از زندگی
جامعه امنیت وجود داشته باشد، افراد نگران پایمال شدن حقوق خود نیستند و با 

همچنین براساس نظریه امید، زمانی که افراد . کنند امش خاطر از حقوق خود دفاع میآر
در جامعه براساس انتظاراتشان رفتاري را ببینند که آنها را در رسیدن به هدف یاري کند 
رضایت از زندگی آنها بیشتر خواهد شد و هر وقت امید خود را براي رسیدن به آنچه 

  .یابد د رضایت از زندگی آنها کاهش میانتظار دارند از دست بدهن
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  هاي پژوهش  فرضیه
   :فرضیه اصلی

  .رسد بین احساس امنیت و رضایت از زندگی رابطه وجود دارد نظر می به
  

  هاي فرعی فرضیه
 .رسد بین احساس امنیت اقتصادي و رضایت از زندگی رابطه وجود دارد نظر می به -

 .ضایت از زندگی رابطه وجود داردرسد بین احساس امنیت جانی و ر نظر می به -

  .رسد بین احساس  امنیت سیاسی و رضایت از زندگی رابطه وجود دارد نظر می به -
  

  روش پژوهش
 تعریف مفهومی و عملی متغیرهاي اصلی را به شرح زیر انجام دادیم

عبارت است از در امان بودن، آرامش و آسودگی، حفاظت در : احساس امنیت
هاي شخصی  یمنی داشتن، رهایی از تردید و اعتماد به دریافتبرابر خطر، احساس ا

براي سنجش امنیت جانی از  .شامل امنیت جانی، مالی و سیاسی )1387محسنی، (
هاي  ونقل عمومی و ماشین تردد شبانه زنان در خیابان، نظارت بر حمل: هایی مانند مؤلفه

ر پارك استفاده شده مسافرکش، کمک به دیگران در جایی خلوت، رفتن و نشستن د
براي سنجش امنیت مالی پول زیادي همراه داشتن، تنهایی معامله کردن، همراه . است

: ها، خالی گذاشتن منزل و براي سنجش امنیت سیاسی داشتن زیورآالت توسط بچه
نترسیدن از عضویت در احزاب سیاسی قانونی، شرکت در جلسات سخنرانی فعاالن 

سؤاالت سنجش امنیت . نظرات و عقاید استفاده شده استسیاسی، نترسیدن از بیان 
هاي  اند و شامل گزینه  گویه است که با طیف لیکرت سنجیده شده13اجتماعی شامل 

کامالً موافق، موافق، تاحدودي موافق، مخالف، : هاي آنها شامل گزینه(قسمتی است   پنج
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 تحقیق داراي آلفایی کرونباخ و از تحقیق باوندپور استفاده شده که در آن) کامالً مخالف
  . است/. 79

عبارت است از تصور مثبت و احساس خوشایندي که فرد : رضایتمندي از زندگی
ها، نیازها و آرزوهاي خود نسبت به قلمروها و یا کیفیات گوناگون  با توجه به ارزش

هاي مانند رسیدن به  براي سنجش آن از مؤلفه .)Inglehart, 1998(زندگی دارد 
ها در زندگی، رضایت از زندگی با والدین، عدم تغییر در زندگی در صورت  استهخو

 گرفته SWLSها و آرزوها که از مقیاس  زندگی مجدد، نزدیک بودن زندگی به آرمان
هاي   و گزینه  گویه است که با طیف لیکرت سنجیده شده5این مقیاس شامل . شده بود

کامالً موافق، موافق، تاحدودي موافق، مخالف، : هاي آنها شامل گزینه(قسمتی دارد  پنج
که از تحقیق تقربی استفاده شده است و در آن تحقیق  داراي آلفایی ) کامالً مخالف

 . است/. 79کرونباخ 

که با روش آلفاي ــ نامه از روش همسازي درونی گویه   پرسشبراي پایایی
  :است زیر  به شرحکه ایم ــ استفاده برده دآی دست می کرونباخ به

 
  میزان آلفاي کرونباخ متغیرها-1جدول 

  آلفاي کرونباخ  متغیرها

  81/0  احساس امنیت

  86/0  رضایت از زندگی

  93/0  احساس امنیت جانی

  89/0  احساس امنیت اقتصادي

  81/0 احساس امنیت سیاسی

  

                                                
1. Reliability 
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 اعتبار صوري که جزئی از اعتبار محتواست برخـوردار          ازنامه   همچنین پرسش 
شناسی بررسی  دکتري جامعهي کارشناسی ارشد و چندین دانشجو را  ؤاالت  است؛ س 

و داراي   ها و سؤاالت براساس چارچوب نظري       و از طرفی بسیاري از گویه      اند  کرده
عنـوان یـک آزمـون مقـدماتی،          به پژوهشهمچنین سؤاالت این    . است 1اعتبار سازه 

ـ ،2خودارزیابی، چه از نظر پایایی و چه از نظر اعتبار        در نظـر   اصـلی  پـژوهش راي  ب
 . است شدهگرفته

پژوهش حاضر از نظر هدف کـاربردي و از نظـر روش و ماهیـت توصـیفی،              
استان کرمانشاه که در  همه دانشجویان دانشگاه پیام نور آماري   هجامع. پیمایشی است 

 3کوکران فرمول از تعیین حجم نمونه براي.  مشغول به تحصیل هستند، است94سال 
با توجه به اینکه جامعـه آمـاري پـژوهش زیـاد اسـت و هـدف       . ه است استفاده شد 

آوري اطالعات زیاد از یک جامعه گسترده و بررسی و آزمون فرضـیات ارائـه                جمع
 ها از روش پیمایش و از تکنیک آوري داده شده از چهارچوب نظري بوده، براي جمع

 هبـه دو شـیو   SPSSافـزار   ل بـا نـرم  هاي حاصـ  دادهاستفاده شده است و   نامه   پرسش
جـواب یـا    هاي بی نامه  با احتساب پرسش.اند شدهتوصیفی و استنباطی تحلیل آماري    

عنوان نمونـه    نفر به420 گیري و پوشش کامل جمعیت و باال بردن دقت نمونه    ناقص

                                                
1. Construct validity 
2. Validity 
3   :گیري از این قرار است فرمول مورد استفاده در نمونه. 

222
22

stNd
sNtn


  

nمونه،  ـ برآورد نN = ،تعداد جامعۀ آماري  t =2،%95 سطح اطمینانS ،پیش برآورد واریانس d =  دقت احتمالی
  مطلوب

 در فرمول کوکران نسبت یک متغیر دوحالتی و یا نسبی از pتوان استفاده کردکه   می p(1-p) از  s2به جاي 
دست   به p=./5ازاي  که به  p(1 –p)ر مقدار حاصلضربتوان از حداکث  لذا می.جمعیت حائز صفت معین است

 باشد  p=./5آید که  دست می ترین نمونۀ الزم وقتی به عبارت دیگر بزرگ به. استفاده کرد/. 25آید و برابر می
   ).132-9 "1373 سرائی،(
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کـه  نامه کامل و بدون نقض مورد تحلیل قرار گرفـت           پرسش 409انتخاب شدند که    
. انـد   انتخاب شده  1اي و سیستماتیک   اي چندمرحله  هگیري خوش  براساس روش نمونه  

 خوشه تقسیم کردیم سپس از هر خوشه یک 4ابتدا واحدهاي پیام نور کرمانشاه را به 
واحد پیام نور انتخاب شد و سـپس براسـاس روش سیـستماتیک از آن واحـدهاي                 

ـ  . ها انتخاب شدند انتخابی نمونه  ه هـم  چهار خوشه انتخابی که با توجه به نزدیکـی ب
جمعیـت  (ذهـاب   خوشه اول مرکز پیام نور سرپل    : انتخاب شدند، به این شرح است     

، ) نفـر  1436جمعیـت دانـشجویی     (، خوشه دوم مرکز سـنقر       ) نفر 1281دانشجویی  
، خوشـه چهـارم مرکـز    ) نفـر 1315جمعیت دانشجویی (خوشه سوم مرکز جوانرود   

  ).  نفر7303جمعیت دانشجویی(کرمانشاه 
  

  شهاي پژوه یافته
  :هاي حاصل از پرسشنامه به سه صورت داده

و تحلیل قـرار گرفـت       چندمتغیره مورد تجزیه    ) استنباطی، ج ) توصیفی، ب ) الف
  : که در زیر آمده است

  )هاي توصیفی یافته( متغیره تحلیل تک) الف
ایـم؛ متغیرهـاي    در این قسمت به توصیف تعدادي از متغیرهاي تحقیـق پرداختـه        

  .واده، احساس امنیت و رضایت از زندگیسن، جنس، درآمد خان
  

  »متغیر سن«توزیع پاسخگویان براساس 
  سـال، 20-18 سـنی  هدرصد در فاصل 22 از بین پاسخگویان 2با توجه به جدول   

قـرار   سال 25-23 سنی هدرصد در فاصل   27 سال و  22-21 سنی   ه درصد در فاصل   4/25

                                                
-     د و با توجه بـه  اي بو پراکندگی جامعۀ آماري باعث انتخاب شیوة خوشه   : گیري  علت انتخاب این شیوة نمونه

  .ها وجود داشت، روش سیستماتیک تناسب بیشتري داشت اینکه فهرست کامل دانشجویان خوشه
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 سـال  25صد پاسخگویان کمتر ار    در 75 .اند درصد به این سؤال جواب نداده      5 و   دارند
  .سن دارند

  
  پاسخگویان براساس سن  توزیع-2 جدول

  فراوانی انباشته  درصد فراوانی فراوانی  گروه سنی
  22  22  89  20ـ18
  4/47  4/25  104  22ـ21
  5/74  1/27  111  25ـ23

  7/94  2/20  83   و باالتر26
  100  5,3  22  بی جواب

    100  409  جمع
  

  :»جنس«راساس متغیر توزیع پاسخگویان ب
 5/42 و  زندرصـد    55 افراد مورد مطالعـه،     نفر   409، از میان    3با توجه به جدول     

  .اند  درصد به سؤال جنس پاسخ نداده5/2پاسخگویان مرد هستند و درصد 
  

  پاسخگویان براساس جنس  توزیع-3 جدول

  درصد  فراوانی  جنس

  55  225  زن

  5/42  174  مرد

  5/2  10  بی جواب
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  ر درآمدمتغی
درصد از افراد مورد مطالعه  7/13کنید   مالحظه می4طور که در جدول  همان
 میلیون و 1هزار تا  400 میلیون و 1درصد بین  4/16 هزار تومان، 500کمتر از 

. هزار تومان درآمد ماهیانه دارند 800 میلیون 1 درصد باالي 10هزار و تنها  800
هزار  800 میلیون و 1 خانوار آنها کمتر ار هاهیاندرصد افراد مورد مطالعه درآمد م 60

  .اند  درصد از پاسخگویان به این سؤال جواب نداده7/29تومان است و 
  

  پاسخگویان براساس درآمد  توزیع-4 جدول
  فراوانی تجمعی  درصد فراوانی  فراوانی  )تومان(میزان درآمد 

  7/13  7/13  56   هزار 500کمتر از 
  3/28  6/14  60  1000000ـ  600

  7/44  4/16  67  1400000ـ1000000
  3/60  6/15  64  1800000ـ  1400000

  3/70  10  41   و باالتر1800000
  100  7/29  121  جواب بی

    100  409  جمع
 
 متغیر احساس امنیت  -1

 پاسخگو به سؤاالت احساس امنیت  اجتماعی، 409، از میان 6با توجه به جدول 
 درصد 8/17 درصد احساس امنیت متوسط و 4/61 درصد احساس امنیت پایین، 8/20

درصد از پاسخگویان احساس  2/82واقع  در. احساس امنیت اجتماعی باالیی را دارند
  .امنیت متوسط و پایینی دارند
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   توزیع پاسخگویان براساس احساس امنیت-6جدول 

  فروانی تجمعی  درصد  فراوانی  احساس امنیت

  8/20  8/20  85  پایین

  2/82  4/61  251  متوسط

  100  8/17  73  باال

    100  409  جمع

  
 متغیر احساس رضایت از زندگی -2

 پاسخگو به سؤاالت احساس رضایت از 409، از میان 7با توجه به جدول 
درصد احساس رضایت  5/48 درصد احساس رضایت از زندگی پایین، 5/33زندگی، 

 در. یی را دارند درصد احساس رضایت از زندگی باال3/18از زندگی متوسط و تنها 
  . درصد از پاسخگویان احساس رضایت از زندگی متوسط و پایینی دارند82واقع 

  
   توزیع پاسخگویان براساس رضایت از زندگی-7جدول 

  فراوانی تجمعی  درصد  فراوانی  یرضایت از زندگ

  5/33  5/33  137  پایین

  82  5/48  197  متوسط

  100  3/18  75  باال

    100  409  جمع

  



  
  
  
  
 1395، تابستان 27شماره سال هفتم،  ،ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     136 

  )ههاي استناطی و آزمون فرضی یافته(  دومتغیرهتحلیل) ب
کدام از متغیرهاي مستقل  و وابسته  ها  امتیاز هر فرد در هر آوري داده بعد از جمع

با توجه . هاي متناسب انتخاب شد ها، آزمون دست آمده و سپس براي سنجش فرضیه به
مع امتیازات به اینکه براي سنجش متغیرها از چندین گویه استفاده شد و حاصل ج

کرد، لذا تمامی متغیرهایی که در  ها، امتیاز هر فرد را در هر متغیر مشخص می گویه
اي ـ نسبی هستند و براي آزمون فرضیات از آزمون  فرضیات آمده است، در سطح فاصله

پیرسیون استفاده شده که مناسب متغیرهایی است که هر دو متغیر مستقل و وابسته در 
  .سبی باشندن ـ اي سطح فاصله

  
 هاي مطرح شده در باال را به شرح زیر مورد آزمون قرار دادیم فرضیه

رضایت از زندگی  و میزان میزان احساس امنیت دانشجویان بین :فرضیه اصلی
 . دارد رابطه وجودآنها

نتایج حاصل از آزمون پیرسون پیرامون رابطه دو متغیر میزان احساس امنیت و 
و نیز ) 404/0(عنادار شده است، به نحوي که ضریب آزمون میزان رضایت از زندگی م

توان  می.   حاصل شده است که کمتر از پنج درصد است000/0سطح معناداري متناظر 
درصد بین میزان احساس امنیت و میزان رضایت از زندگی رابطه 99گفت به احتمال  

راد، میزان رضایت از که با باال رفتن احساس امنیت اف نحوي به. معناداري وجود دارد
و ) عدم وجود رابطه رد (H0بنابراین فرضیه . شود و بالعکس زندگی افراد بیشتر می

  .دشو تأیید می) وجود رابطه (H1فرضیه 
  

   رابطه میزان احساس امنیت و میزان رضایت از زندگی-8جدول 
  sig) رابطه معناداري(  ضریب  آزمون
  000/0 404/0  پیرسون
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احساس امنیت جانی و احساس رضایت از زندگی رابطه   بین :فرضیه دوم
  .معناداري وجود دارد

نتایج حاصل از آزمون پیرسون پیرامون رابطه دو متغیر میزان احساس امنیت جانی 
و نیز ) 212/0(که ضریب آزمون  نحوي و میزان رضایت از زندگی معنادار شده است، به

توان گفت به  می.  درصد است5ر از  حاصل شده که کمت000/0سطح معناداري متناظر 
درصد بین میزان احساس امنیت جانی و میزان رضایت از زندگی رابطه  99 احتمال

که با باال رفتن احساس امنیت جانی افراد، میزان رضایت  نحوي معناداري وجود دارد، به
و ) دعدم وجود رابطه ر (H0بنابراین فرضیه . شود و بالعکس از زندگی آنان بیشتر  می

  .دشو تأیید می) وجود رابطه (H1فرضیه 
  

   رابطه میزان احساس امنیت جانی و میزان رضایت از زندگی-9جدول 
  sig) رابطه معناداري(  ضریب  آزمون
  000/0 212/0  پیرسون

    
 بین احساس امنیت مالی و احساس رضایت از زندگی رابطه :فرضیه سوم

  .معناداري وجود دارد
ن پیرسون پیرامون رابطه دو متغیر میزان احساس امنیت مالی نتایج حاصل از آزمو

و نیز  )329/0(که ضریب آزمون  نحوي و میزان رضایت از زندگی معنادار شده است، به
توان  می.   حاصل شده است که کمتر از پنج درصد است000/0سطح معناداري متناظر 

یزان رضایت از زندگی  درصد بین میزان احساس امنیت مالی و م99گفت به احتمال 
که با باال رفتن احساس امنیت مالی افراد، میزان  طوري به. رابطه معناداري وجود دارد

عدم وجود رابطه  (H0بنابراین فرضیه . شود و بالعکس رضایت از زندگی آنان بیشتر می
  .دشو تأیید می) وجود رابطه (H1و فرضیه ) رد
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  ی و میزان رضایت از زندگی رابطه میزان احساس امنیت مال- 10جدول 
  sig) رابطه معناداري(  ضریب  آزمون
  000/0 212/0  پیرسون

  
  بین احساس امنیت سیاسی و احساس رضایت از زندگی رابطه :فرضیه چهارم
  .معناداري وجود دارد

نتایج حاصل از آزمون پیرسون پیرامون رابطه دو متغیر میزان احساس امنیت 
که ضریب آزمون  نحوي به. ندگی معنادار شده استسیاسی و میزان رضایت از ز

 درصد 5 حاصل شده است که کمتر از 000/0و نیز سطح معناداري متناظر ) 336/0(
درصد بین میزان احساس امنیت سیاسی  و میزان  99توان گفت به احتمال  می. است

س امنیت که با باال رفتن احسا نحوي به. رضایت از زندگی رابطه معناداري وجود دارد
 H0بنابراین فرضیه . شود و بالعکس سیاسی افراد، میزان رضایت از زندگی آنان بیشتر می

  .دشو تأیید می) وجود رابطه (H1و فرضیه ) عدم وجود رابطه رد(
  

   رابطه میزان احساس امنیت سیاسی و میزان رضایت از زندگی-11جدول 
  sig) رابطه معناداري(  ضریب  آزمون
  000/0 336/0  پیرسون

  
  تحلیل چندمتغیره) ج

براي آنکه بتوان تأثیر همزمان چند متغیر مستقل را بر روي متغیر وابسته رضایت 
اي است، از رگرسیون  بندي در سطح فاصله ها قبل از طبقه از زندگی سنجید و چون داده

واقع از  در. اي است هاي فاصله چندمتغیر استفاده شده است که مناسب اهداف و داده
توان تغییرات متغیر وابسته را از طریق متغیرهاي  یق آزمون رگرسیون چندمتغیره میطر

  .بینی کرد مستقل  پیش
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 ابعاد احساس امنیت اجتماعی و رضایت از زندگی  هلیل رگرسیون چندمتغیرتح

هاي دهد که متغیر  نشان میرضایت از زندگی هآزمون رگرسیون چندمتغیر
   در سطحیت اقتصادي و احساس امنیت جانیاحساس امنیت سیاسی، احساس امن

اما قضاوت درمورد سهم و نقش . است معنادار رضایت از زندگی درصد بر روي 99/0
احساس امنیت سیاسی، احساس امنیت اقتصادي و احساس امنیت :  متغیر سهیک از هر

یر استاندارد  در تبیین متغیر وابسته را باید به مقادیر بتا واگذار کرد، زیرا این مقادجانی
  .سازد یک از متغیرها را فراهم می شده و امکان مقایسه و تعیین سهم نسبی هر

 يازا  بهاحساس امنیت اقتصاديدست آمده براي  هب) Beta( براساس ضریب بتا 
در انحراف معیار ) 407/0 (احساس امنیت اقتصاديیک واحد تغییر در انحراف معیار 

 یک واحد تغییر در انحراف معیار يازا  به وکند یجاد می ارضایت از زندگی همتغیر وابست
 ایجاد رضایت از زندگی هدر انحراف معیار متغیر وابست) 337/0 (احساس امنیت سیاسی

 احساس امنیت جانی ازاي یک واحد تغییر در انحراف معیار  که به   درحالی؛کند می
  .شود غییر ایجاد می ترضایت از زندگیدر انحراف معیار متغیر وابسته ) 218/0(

احساس  هوابست  درصد تغییرات متغیر36دهد  نشان می R2 همچنین مقدار  
 احساس امنیت سیاسی، احساس امنیت اقتصادي و متغیرسه  از رضایت از زندگی

احساس رضایت از  هتغییرات متغیر وابست درصد 64و  است  احساس امنیت جانی
  .ناشناخته استناشی از عواملی است که براي ما زندگی 
  

  متغیرهادیگر و رضایت از زندگی  تحلیل رگرسیون چندمتغیره شاخص -12جدول 
مقدار ضریب  Bمقدار   نام متعیر مستقل

Beta 
  سطح معناداري

)sig(  
 R R2مقدار

  000/0  407/0  461/0  امنیت اقتصادي احساس
  000/0  337/0  382/0  امنیت سیاسی احساس

  000/0  218/0  242/0  انیامنیت ج احساس
601/0  361/0  



  
  
  
  
 1395، تابستان 27شماره سال هفتم،  ،ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     140 

  گیري بحث و نتیجه
در این پژوهش ما به بررسی رابطه امنیت اجتماعی و رضایت از زندگی دانشجویان پیام 

هاي اساسی تأثیرگذار  رضایت از زندگی یکی از مؤلفه. ایم نور استان کرمانشاه پرداخته
با این حال .  استبر توسعه یک کشور است که در کشور ایران تاحدودي مغفول مانده

شناسان زیادي به نقش رضایت از زندگی و تأثیرات آن در  در کشورهاي دیگر جامعه
واقع زمانی که در یک جامعه نارضایتی از زندگی باال باشد،  در. اند جامعه پرداخته

تواند نظام ارزشی را در بین آحاد جامعه  آورد و ادامه آن می وجود می مشکالت زیادي به
هاي رادیکال و  تواند به حرکت ند و چنانچه این نارضایتی شدید باشد میرنگ ک کم

. افتادگی بیش از پیش یک جامعه است نتیجه چنین وضعی عقب. انقالبی منجر شود
حتی اگر افراد نارضایتی و عواطفی منفی نسبت به خود و آینده خود داشته باشند 

س قضیه نیز صادق است، یعنی زمانی برعک. تواند به همه زندگی آنها تسري پیدا کند می
که افراد جامعه رضایت از زندگی باالتري داشته باشند، به حفظ و بهبود وضعیت 

لذا در هر کشوري احتمال . بخشند پردازند و توسعه آن جامعه را تسریع می موجود می
گی کدام یک از این دو حالت اتفاق بیفتد وجود دارد؛ زیرا اگر رضایت از زند اینکه هر

گذاران و مسئوالن را  نگري سیاست ریزي و آینده اي بیشتر شود، برنامه در جامعه
یکی از فاکتورهاي مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد احساس امنیت . طلبد می

شناسان زیادي مانند مزلو، اینگلهارت، گودمن و استوتلند بر آن  اجتماعی است که جامعه
  .اند کرده تأکید

 حاضر بین احساس امنیت اجتماعی و رضایت از زندگی براساس پژوهش
دانشجویان رابطه معناداري وجود دارد؛ یعنی احساس امنیت بیشتر، رضایت از زندگی 

اي از طریق نظریات برادبورن، مزلو، نظریه امید  چنین یافته. بیشتر را به همراه دارد
ان معتقدند امنیت اجتماعی این دانشمند. گیرد و کریز مورد تأیید قرار می) استوتلند(

بر این اساس رضایت از زندگی . باالتر رضایت از زندگی باالتري را به همراه دارد
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) نظریه امید(ناشی از انتظار رسیدن به هدف  و میزان احتمال دستیابی فرد به هدف 
بدست آوردن آن رضایت  است که در اینجا هدف همان امنیت اجتماعی است و به

شود  واقع وقتی افراد اطمینان دارند حقوقشان پایمال نمی در.  همراه داردبیشتري را به
هاي  ها از طریق پژوهش همچنین این یافته). نظریه کریز(شود  رضایت آنها بیشتر می

  .شود هزارجریبی، میرزامحمدي و زاهدي حمایت می
شامل احساس امنیت اقتصادي، ( همچنین بین ابعاد احساس امنیت اجتماعی 

و احساس رضایت از زندگی رابطه مستقیم و معناداري وجود دارد؛ ) اسی و جانیسی
کدام یکی از ابعاد آن به احساس رضایت از  یعنی باال رفتن احساس امنیت در هر

همچنین براساس نتایج رگرسیون چندمتغیره، بعد اقتصادي . شود زندگی بیشتر منجر می
چنین . ساس رضایت از زندگی تأثیر دارداحساس امنیت بیشتر از دو بعد دیگر بر اح

تر   که امنیت اقتصادي را مهم-اي از طریق نظریات رابینسون و اینگلهارت  یافته
بعد از این بعد، بعد احساس امنیت سیاسی رابطه . گیرد  مورد تأیید قرار می- دانند می

راز نظر داشته واقع زمانی که دانشجویان اجازه اب در. بیشتري با رضایت از زندگی دارد
تنها براي جامعه ضرر ندارد، بلکه رضایت  از زندگی آنها را باالتر  باشند، چنین کاري نه

هاي رادیکال که نتیجه نارضایتی است، دور شده و در جهت  برده و از انجام حرکت
  .بهبود وضعیت موجود اقدام خواهند کرد

ضایت از زندگی جامعه ریزان و مسئوالن جامعه الزم است براي بهبود ر برنامه
برنامه مشخصی داشته باشند، چرا که میزان آن در جامعه مخصوصاً میان دانشجویان 

یکی از منشأهاي این نارضایتی . اي براي جامعه باشد تواند خطر بالقوه پایین است که می
درواقع آنچه باعث . هاي کشور است نابرابري موجود بین جامعه و حتی بین دانشگاه

شود نه ناشی از کمبود، بلکه ناشی از نابرابري است و تصور آنچه که باید  ی مینارضایت
هایی براي کم  براي چنین کاري برنامه). نظریه مقایسه(داشته باشند و آنچه که دارند 

وجود آوردن یک نوع احساس امنیت  اقتصادي الزم است و به ـ کردن نابرابري اجتماعی
هاي مرتبط  نشجویان بتوانند اظهارنظر کنند و باید در زمینهبیشتر در جامعه براي اینکه دا
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به آنها و از نظر اقتصادي و جانی نیز این احساس امنیت وجو داشته باشد که حقوق 
حقه آنها مورد تجاوز قرار نگیرد و نهادهاي موجود از پایمال شدن حق آنها جلوگیري 

نتیجه این قشر بزرگ و  در. کند ا میکنند؛ به این ترتیب رضایت از زندگی آنها بهبود پید
هاي  همچنین با توجه به آماره. تواند توسعه کشور را تسریع ببخشد تأثیرگذار می

توصیفی، اکثر دانشجویان احساس رضایت از زندگی و امنیت متوسط و پایینی دارند؛ 
ذار بر تواند براي آینده کشور خطرناك باشد، لذا شناسایی عوامل تأثیرگ چنین نتایجی می

ها فضایی باز را براي  ریزان دانشگاه این متغیرها الزم است و از طرف دیگر باید برنامه
هاي قانونی در  اظهارنظر دانشجویان فراهم کنند و از طرف دیگر اجازه دهند تا تشکل

دانشگاه  فعالیت داشته باشند، زیرا چنین کاري از رادیکاله شدن حرکات دانشجویان 
پذیري دانشجویان را تقویت خواهد   و از طرف دیگر حس مسئولیتکند جلوگیري می

از نظر . کرد که خود به باال رفتن  احساس امنیت و رضایت از زندگی منجر خواهد شد
اقتصادي نیز الزم است تا بخش دانشگاه با صنعت رابطه تنگاتنگی داشته باشد؛ زیرا 

تواند منبع مالی مناسبی  ، هم میچنین کاري هم به رونق اقتصادي کشور خواهد انجامید
  . براي دانشجویان فراهم کند
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