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چکیده

هاي مختلف  پردازان رشته تواند نظریه میهاي گوناگون است که  بحث از جنبه رفاه ذهنی ازجمله مسائل قابل

هاي  رفاه را بیش از آنکه بتوان صرفاً از دیدگاه. را براي فهم بهتر این مفهوم به تحقیق و پژوهش مشتاق کند

. شناختی و اجتماعی را نیز در بربگیرد هاي روان تواند جنبه اقتصادي و کمی نگر به مرحله تحلیل آورد می

اجتماعی رفاه ذهنی بر اساس شواهد تحقیقاتی آزمون شده  -ضامین روانی تحقیق حاضر در مورد م

هاي علمی  اجتماعی رفاه ذهنی در مقاالت و پژوهش -هدف از پژوهش استخراج مضامین روانی. باشد می

پژوهش از نوع کاربردي و کیفی و در آن از روش . است 2021تا  2000هاي  پیشین در بازه زمانی سال

با استفاده از روش هدفمند و انتخاب متون . شده است استرلینگ استفاده -تکنیک آتراید تحلیل مضمون و

براي تحلیل مضامین و ترسیم . مقاله انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفت 34و استفاده از معیار اشباع نظري 

لی، سرمایه نتایج نشان داد عوامل رضامندي شغ. شده استاستفاده MAXqda 2018افزار  شبکه از نرم

 _ها و مدرنیته مضامین روانی گرها و بازدارنده هاي اجتماعی، کیفیت زندگی، تخریب شناختی، مؤلفه روان

توان نتیجه گرفت رفاه ذهنی در  هاي تحقیق می همسو با یافته.دهند اجتماعی رفاه ذهنی را تشکیل می
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  بیان مسئله

تواند  از آنجا که رفاه می. شود رفاه ذهنی زیر مقیاس ذهنی وضعیت زندگی قلمداد می

ها، آرامش  و همچنین نمایانگر برطرف شدن نیازهاي انساناي در تشریح بسط انسانی  سنجه

مندي در زندگی و افزایش میزان بهداشت در  دهی اجتماعی، غرض در زیستن، سامان

این مقوله بر . جامعه و صحت افراد باشد موردتوجه بسیاري از پژوهشگران قرار گرفته است

اي خویشتن تا چه مقدار اختیار ه این معنی استوار است که مردم در به کار بستن انتخاب

به عبارتی رفاه . هاي در اختیار خویش اعتماد دارند دارند و تا چه سطح نسبت به ثبات مجال

از طرفی در تحلیل رفاه ذهنی که . ذهنی انعکاس برابري میان غایات شخص و بستر اوست

شده است،  زیابی میشده و بیشتر با توانایی اقتصادي ار راستا با نیک بختی شناخته اغلب هم

مقبول شده که این مفهوم تنها با اندازه دارایی قابل تبیین نیست و اشکال دیگري از زیستن 

  ). Conceicao & Bandura, 2008: 5(شود  ها را شامل می انسان

... اعتنا به رفاه ذهنی از قبیل امنیت، خشنودي کاري، احساس آسایش، کاهش استرس و

م آن بر وضعیت زندگی انسان اهمیت خاصی پیداکرده استبه علت اثرگذاري مستقی

)Alexandrova, 2005: 99( .هاي مرتبط با آن تاکنون  در حوزه رفاه ذهنی و پژوهش

اندیشمندان از زوایاي متفاوت اقتصادي، معیشتی، . گرفته است اي انجام تحقیقات گسترده

حال در  بااین. اند مندي ارائه کردهدر مورد این مؤلفه نتایج علمی ارزش... شناختی و  جامعه

هاي  نظران حوزه هاي صورت گرفته توسط پژوهشگران با توجه به اینکه صاحب ارزیابی

شناختی و اجتماعی این مفهوم مانند شادکامی، رضایت،  مرتبط بر اهمیت مبانی روان

که شود که پژوهشی  اند؛ مشاهده می تأکید ورزیده... احساس آرامش، آرامش روانی و

اجتماعی از  _خصوص در حیطه عوامل روانی  بتواند یک مدل فراگیر و یکپارچه به

هاي در ارتباط با رفاه ذهنی در اختیار محققین قرار بدهد از سوي  مضامین مرتبط و مؤلفه

  .پژوهشگران تحقیق حاضر یافت نشده است

مورد این مفهوم شناختی و اجتماعی در  شود که در تبیین عوامل روان این خأل باعث می

گهگاه سهم عوامل اثرگذار نادیده گرفته شود و رفاه ذهنی صرفاً به عوامل اقتصادي، عینی 
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شناختی و  هاي روان مشاهده محدود شود که این خود ممکن است محققین حوزهو قابل

علوم اجتماعی و علوم مرتبط با انسان را در تشریح وضعیت زندگی افراد دچار سوگیري 

بینانه،  شود که اگر نتوان تحلیل منطقی واقع سوي دیگر مشکل ازآنجا آغاز می از. کند

عنوان موجودي اثربخش که حیات او  کارآمد و کلی از وضعیت رفاهی افراد و انسان به

توان دالیل کافی و روشن  شناختی و اجتماعی است ارائه داد، نمی تحت تأثیر عوامل روان

رسد  به نظر می. هاي رفاهی وي عرضه نمود گذاري یاستها و س ریزي جهت توجیه برنامه

هاي  خصوص در حوزه اجتماعی در توجیه حاالت انسان به _توجه عوامل روانی  سهم قابل

نظران  توجه باشد که پژوهشگران، اندیشمندان و صاحب قدري بااهمیت و قابل رفاه افراد به

حوزه ترغیب کند، که این خود را براي ارزیابی هر چه بیشتر عوامل اثربخش در این 

هاي آینده و  تواند به تحقیقات بیشتر منجر شود و به پشتیبانی مفهومی و تجربی پژوهش می

  . مرتبط یاري رساند

بایست  شناختی، اجتماعی و رفاهی در شکل مطلوب خود می هاي روان گذاري سیاست

ها و یا  روشنگر پژوهشهاي علوم مختلف باشد که بتواند راهنما، هادي و  نتیجه بررسی

با توجه به این امر مهم، بررسی و شناسایی . هاي مهم در این زمینه باشد گیري تصمیم

خصوص در ابعاد روانی و اجتماعی به شکل کلی و منسجم که بر پایه  مضامین رفاه ذهنی به

آوري شود و پژوهشگر را دچار  تحقیقات آزمون شده باشد و بتواند در یک مقاله جمع

هاي بعدي مقاله که  این خأل در بخش. درگمی و اتالف وقت نکند مغفول مانده استسر

به بررسی ابعاد تجربی و نظري مفهوم رفاه ذهنی پرداخته است آشکار است و مورد تأکید 

پژوهشگران در تحقیق حاضر با بررسی متون علمی و نتایج تحقیقات به . قرار گرفته است

و اجتماعی با استفاده از روش تحلیل مضمون مبتنی بر  شناختی شناسایی مضامین روان

اند تا بتوان با شناسایی این مضامین به درك روشن از  رویکرد کیفی به تحقیق پرداخته

بینی رفاه ذهنی در کنار تمامی تحقیقات  ها در توجیه و پیش اثرگذاري هرکدام از مؤلفه

  . حاضر پرداخت
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گام در تحلیل مضمون و دست یافتن  به اي گامه در نهایت پژوهشگران با روش بررسی

. کنند اجتماعی مرتبط با رفاه ذهنی ارائه می _ها پیشنهادهایی در حوزه عوامل روانی  به یافته

شده از سوي دانشمندان حوزه علوم  شده و مبانی نظري تدوین با توجه به مطالب ارائه

ه و پیشبرد جوامع ضرورت اجتماعی و با توجه به نقش بااهمیت رفاه ذهنی در توسع

جایی که ادراك افراد  از آن. پرداختن به این مفهوم از ضرورت باالیی برخوردار است

عاملی قوي و تأثیرگذار در تحول زندگی فردي و اجتماعی آنهاست؛ بررسی داشتن 

از . هاي ذهنی در کیفیت عملکرد افراد حائز اهمیت است دغدغه مندي یا نداشتن چالش

تواند به پژوهشگران این حوزه در مورد عوامل  انداز کلی می شتن یک چشمسو دا این

هاي راهبردي،  ریزي هاي خرد و کالن مؤثر، برنامه گذاري تسهیل گر و موانع آن، سیاست

هاي مبتنی بر واقعیت، غناي پیشینه تجربی،  تدوین اهداف کارآمد و اجرایی، نیازسنجی

رو تحقیق  کارهاي مبتنی بر شواهد یاري برساند ازاین هاي مؤثر و اجراي راه حل تبیین راه

اجتماعی رفاه ذهنی کدام اند؟ _پردازد که مضامین روانی  حاضر به این سؤال می

  

  پیشینه پژوهش

شده است  حال تحقیقات گوناگونی در مورد رفاه ذهنی در خارج و داخل کشور انجام تابه

اي تحت عنوان نکاتی مهم در ساخت مسکن،  در مقاله. شود که به بعضی از آنها اشاره می

اند که تغییرات  کرده پذیري و رفاه ذهنی خانواده پس از فاجعه، به این مسئله اشاره انعطاف

 & Sunatti(اجتماعی، اقتصادي و روانی پس از بروز فجایع بر رفاه ذهنی افراد مؤثرند

Indah Marliyani, Gunawan, Widiyantoro, 2021( .شخص شده است همچنین م

) 2021(کاوه و همکاران . ها بر رفاه ذهنی ایشان مؤثر است تغییرات در میزان امنیت خانواده

شهر مشهد و عوامل  در پژوهشی تحت عنوان مقایسه رفاه ذهنی ساکنان متن و حاشیه کالن

مؤثر بر آن نشان دادند رضایت نسبی مالی افراد، جنسیت، برخورداري از تحصیالت 

و سطح باالتر عواطف مثبت در کل نمونه، میزان باورهاي مذهبی فقط در نمونه  دانشگاهی
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نشینان از عوامل مهم و اثرگذار بر  شهرنشینان و جنسیت، تأهل و مالکیت خانه در بین حاشیه

  . رفاه ذهنی هستند

اي با عنوان مطالعه و ارزیابی رفاه ذهنی در میان روستائیان پاکدشت، محققین  در مطالعه

پژوهشگران بر این . اند ه ارزیابی سطح رفاه خانوارها و مطالعه عوامل مؤثر بر آن پرداختهب

ترین عوامل  اند که متغیرهاي فردي، جمعیت شناختی و اقتصادي مهم اساس نتیجه گرفته

 ,Falaki & Pirdadeh Beyranvand(اند  تأثیرگذار بر رفاه ذهنی جامعه موردمطالعه بوده

2021 .(  

اي مروري با عنوان ارتباط بین وضعیت اجتماعی و اقتصادي عینی و ذهنی و  عهدر مطال

اند و بر این اساس  هاي عینی و ذهنی پرداخته رفاه ذهنی به ارزیابی ارتباط میان شاخصه

 ,Tan, Kraus(ها ارتباط معناداري وجود دارد  شده است که میان شاخص نتیجه گرفته

Carpenter & Adler, 2020.(  

وتحلیل عوامل مؤثر بر رفاه ذهنی ساکنان چینی، اعتماد  اي با عنوان تجزیه مطالعهدر  

اجتماعی، جنسیت، میزان تحصیالت و سالمت جسمانی را از عوامل تأثیرگذار بر رفاه 

Xu, Sun, Zhu, Bai, Yu, Duan, Kou(اند ذهنی دانسته & Li, 2019( .  

هاي مجازي و رفاه ذهنی رابطه  يآور در پژوهش دیگري محققین دریافتند بین فن

همچنین در پژوهش دیگر مشخص شد گردشگران . )Zhou & Zhang, 2019(وجود دارد

  ).Kim & Hall, 2019(کنند مجازي با تجربه احساس غرقگی به رفاه ذهنی دست پیدا می

اي کشورهاي آسیاي  وتحلیل مقایسه تجزیه: در پژوهشی با عنوان رفاه عینی و ذهنی 

هاي عینی و ذهنی رفاه در  هاي مؤثر در جنبه ي، روسیه و بالروس، به مقایسه شاخصمرکز

هاي  اند که ویژگی کشورهاي آسیاي مرکزي، روسیه و بالروس پژوهشگران مشخص کرده

هاي عینی و ذهنی رفاه موثراند و موجبات  اجتماعی، جمعیت شناختی و اقتصادي در جنبه

 & Carabchuk(شوند  در کشورهاي متفاوت می تفاوت در سطح رفاه و احساس رفاه

Salnikova, 2017.(  
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هاي سالمت، پژوهشگران نشان دادند  در پژوهشی با عنوان رفاه ذهنی و درك فرصت

عنوان یک عامل اساسی در  هاي کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی به تقویت شاخص

,Sanchez & Arcos(کاهش استرس و افزایش ادراك اعتماد هستند  2017.(  

شده است  بینی کننده رفاه ذهنی نشان داده همچنین در پژوهشی با عنوان عوامل پیش 

بینی کننده اصلی جنبه  ها در زندگی روزمره پیش درك از دستیابی به ثروت و اولویت

  ).2009Minkov, (شناختی رفاه ذهنی است 

ز خود و بینش هاي شخص ا در پژوهش دیگري نشان داده شد رفاه ذهنی به دریافت 

در پژوهشی تحت عنوان رفاه ). Russell, 2008(اش اشاره دارد  هاي زندگی ذهنی از تجربه

مطالعه موردي افراد ثروتمند چین مشخص شد : ذهنی، شرایط اجتماعی و سیاست اجتماعی

سیاست اجتماعی و سایر متغیرهاي اجتماعی درجات متفاوتی از اثرگذاري بر رضایت از 

  ).Wong, Wong & Mok, 2006(زندگی دارند

در پژوهش دیگري با عنوان بررسی رابطه بین شادکامی، رفاه عینی و ذهنی محققین بر  

هایی از روستاهاي تایلند، به بررسی وضعیت رفاه ذهنی و عینی از دو دیدگاه  اساس داده

از  هاي ذهنی رفاه چون ارضاء نیازهاي اساسی، رضایت این تحقیق شاخص. اند پرداخته

زندگی، خوشبختی و نوعی شادکامی جهانی را مالك عمل خود قرار داده است 

)Guillen-Royo & Velazco, 2005 .( همچنین نشان داده شد توجه به رفاه ذهنی افراد از

به علت تأثیر مستقیم آن بر کیفیت زندگی انسان ... قبیل سالمت روان، رضایت از زندگی و

  ). Alexandrova, 2005(است اي برخوردار  از اهمیت ویژه

نشان دادند دین مضمون مهم و مؤثري بر میزان رفاه ذهنی، ) 1398(ذکایی و مروتی 

سعادت افراد است و این مضمون در بین ساکنان استان سمنان اهمیت بیشتري را دارا است 

اه تر است و بر رف که قومیت و فرهنگ قومی براي مردم استان کردستان بسیار مهم درحالی

در پژوهش خود نشان دادند ) 1395(برهانی و هادي زاده مقدم . ذهنی آنان اثرگذار است

هاي مدیریت منابع انسانی بر رفاه ذهنی کارکنان تأثیر زیادي  طراحی شغل و فعالیت

  .گذارد می
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بیان کردند با درنظرگرفتن عوامل فردي، ) 1394(نیلی، بابا زاده خراسانی و شادکار  

افزایش متغیرهاي نرخ بیکاري کل و نرخ تورم بر رفاه ذهنی مردم مشخص شده تأثیر منفی 

  . است

نشان دادند هر قدر میزان آنومی اجتماعی و ) 1394(سام آرام، بارگاهی و کبیري 

  .شود ابعادش در جامعه افزایش پیدا کند از میزان رفاه ذهنی کاسته می

ن تحلیل وضعیت رفاه ذهنی در در پژوهش خود تحت عنوا) 1394(ملکی و برادران  

هاي رفاهی با تأکید بر ایران نشان دادند میزان شادکامی ایرانیان بیشتر از سالمت ذهنی  نظام

  .ها و میزان سالمت ذهنی نیز بیشتر از رضایت از زندگی در بین آنهاست آن

نشان دادند وضعیت شغلی، جنسیت، روابط خانوادگی و ) 1391(نیلی و بابا زاده  

ارزیابی پیشینه تجربی نشان . تقادات مذهبی عوامل اثرگذار بر رفاه ذهنی ایرانیان هستنداع

بینی کننده رفاه ذهنی  ها در این حوزه به ارزیابی عوامل پیش اي از پژوهش دهد دسته می

بینی و  هاي زندگی، پیش بر این اساس درك از دستیابی به ثروت، اولویت. اند پرداخته

  .  اند بینی کننده قلمداد شده از شرایط زندگی ازجمله این عوامل پیش هاي شخصی دریافت

دسته دیگري از مطالعات نیز اثر متغیرهاي مرتبط را بر تغییرات میزان رفاه ذهنی   

عنوان عوامل مؤثر  یافته به اند و به شرایط اجتماعی متفاوت و اعتماد خاص و تعمیم سنجیده

عالوه بر این مدیریت منابع انسانی و طراحی شغل، . اند دهکر بر تغییرات رفاه ذهنی اشاره

داري ازجمله  آنومی اجتماعی، بیکاري و تورم، روابط خانوادگی، جنسیت و میزان دین

ارزیابی وضعیت رفاه ذهنی میان افراد و . اند متغیرهاي مؤثر بر رفاه ذهنی قلمداد شده

علمی پیشین بوده است که در این هاي متفاوت نیز از دیگر موضوعات در مقاالت  گروه

با توجه به پیشینه مذکور، خالء مطالعاتی در حوزه . ها اشاره شد بخش به تعدادي از آن

شناسایی این دسته از مضامین به درك . اجتماعی رفاه ذهنی احساس شد- مضامین روانی

  .انجامد یبینی رفاه ذهنی م ها در شناسایی و پیش تري از اثرگذاري هریک از مؤلفه روشن

  

  



  

  

  

1400، زمستان 49شماره ، سال دوازدهم، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی برنامهعلمی فصلنامه   |  40

  چارچوب مفهومی

هاي مثبت و منفی فرد در مورد وضعیت خویش است رفاه ذهنی شامل همه ارزیابی

)Martínez, Marín & Martínez, 2019: 2( . محققین رفاه ذهنی را به وضعیت و صورتی

کنند و بر این باورند که  از رفاه که شامل سازه شناخت و عوامل دلبستگی است تشریح می

) 3هیجانات نامطلوب ) 2هیجانات مطلوب ) 1: ذهنی از چهار مؤلفه ایجادشده است رفاه

خشنودي در مورد مسائل موقعیتی ) 4پنداشت درباره زیستن یا ارزیابی موقعیت زندگی 

  ). Broni & Porta, 2007: 160(... مانند ازدواج، صحت، اوقات استراحت و

در حقیقت رفاه ذهنی یک مفهوم . است در این نگرش منظور از رفاه ذهنی، خشنودي 

). 36: 1391هزارجریبی و صفري شالی، (باشد  مرتبط با شادي و تحقق یافتن می

کند  در خالل برشمردن نظریه خط مرزي و نظریه سازگاري بیان می 1مثال استرلین عنوان به

شناختی، و هاي زندگی انسان مانند مفاهیم اقتصادي، اجتماعی، روان اي از سازه که دسته

هاي مسلط در روانشناسی و اقتصاد است بر رفاه ذهنی  بیولوژیکی که کانون حرکت نظریه

اما بیشتر اوقات رفاه ذهنی در درازمدت با نظریه سازگاري به خط مرزي . اثرگذارند

زعم استرلین در توجیه برداشت نیک بختی اثر فاکتورهاي موروثی و  به. نزدیک شده است

آید مانند  قدر اتفاقاتی که در زیستن افراد پیش می رفاه اقتصادي به شخصیتی افراد و

  . هاي جدي بدنی نیست ازدواج، متارکه و درماندگی

او . گذارد وي بر این باور است که با ازدیاد سن برداشت نیکبختی رو به تضعیف می 

ت جدي همچنین به قیاس برداشت نیک بختی و خرسندي از زیستن در افرادي که اختالال

تندرستی دارند پرداخته و نتیجه گرفته است این افراد در قیاس با دسته کنترل، رفاه 

هاي کمک طبی و پشتیبانی  تري را اعالم کردند و یقینًا این افراد با داروها و وسیله ضعیف

. ترمیم نمایند توانند رفاه ذهنی رو به ضعف خود را حدي هاي اجتماعی خود می گروه

شود و ازدواج دوباره نیز بعد از نومیدي در  دواج سبب ارتقا رفاه ذهنی میزعم او از به

در یک کلیت عوامل مؤثر بر رفـاه ذهنی از . کند ازدواج ضعف رفاه ذهنی را جبران می

                                                  
1. Esterlin
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به نقل از  2003استرلین، (منظر او سه عامل درآمد، وضعیت تأهل و سطح تندرستی است 

  ).272: 1392مدیري،

هاي فرد از خویش و  ز بر این باور است که رفاه ذهنی به برداشتنی) 2008(1راسل

رفاه ذهنی تفسیرهاي . هاي ذهنی ناشی از درك زندگی و خویشتن مربوط است آگاهی

شناختی را  شود و وضعیت مترقی مطلوب روان هیجانی و شناختی از افراد را شامل می

کال مختلف و دربرگیرنده دو قلمرو اي است با اش رفاه ذهنی مقوله. دهد موردتوجه قرار می

رفاه هیجانی وجهی از رفاه ذهنی . رفاه هیجانی و عملکرد کارآمد: گیرد گسترده را در برمی

است که دربرگیرنده وقوف از کامیابی و خرسندي از زندگی و توازن هیجانات مطلوب و 

خرسندي از : ستگانه ا بنابراین رفاه هیجانی دربرگیرنده چهارچوبی سه. غیر مطلوب است

بنابراین رفاه ذهنی از طریق رفاه هیجانی و . زندگی، هیجانات مطلوب و غیر مطلوب

هاي از کامیابی درك شده و خرسندي  شود و دربرگیرنده سازه عملکرد کارآمد تعریف می

باشد که  از زندگی، توازن هیجانات مطلوب و غیر مطلوب، رفاه روانی و رفاه اجتماعی می

چرا که هیجانات مطلوب و غیر مطلوب از فاکتورهاي . با کنش عادي افراد نیستارتباط  بی

به نقل از هزارجریبی و همکاران، (برند  شوند که افراد در زیستن خود به کار می برآیند می

1391 :68.(  

ها و پیشینه ها، تفسیرها، شناخت معتقد است رفاه ذهنی به هیجان2تونی فیتزپتریک

کنیم و با در نظر  مرتبط است که وي را موضوع رفاه پنداشت می زندگی همان فردي

توان به  شود در نظر داشت و نمی گرفتن این امر که تشریح موزون و جامع از رفاه را نمی

ها تحلیل  رغم سال این سؤال که رفاه چه چیزي است؟ پاسخی آسان و سهل داد و به

کند که آنچه  گونه بیان می وي این. مانده پژوهشگران، این موضوع هنوز به شکل ناتمام باقی

کامیابی، تأمین، : شود انجام داد این است که به تحلیل گستره رفاهی اکتفا شود می

    ).27: 1385فیتزپتریک، (ها، اقتضاها، رهایی، سزاواري و قیاس نسبی  اولویت

                                                  
1. Rassel
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خویش  کنند که از شرایط افراد وقتی درك کامیابی می) 1970(1زعم اینگلهارت به

کنند یا  شود که افراد در آنچه ادراك می کانون نقیض آن زمانی شروع می. خرسند باشند

توان از  در زمینه ادراك امنیت می.توانند از آن بهره ببرند نوعی کمبود را برداشت کنند می

بر اساس نظر چلبی تأمین جهانی در حوزه سالمتی و درآمدي به . تئوري چلبی بهره برد

ها ادراك امنیت را  و شناختی از زیرمقیاس هاي امنیت است که رسیدن به آن شکل جمعی

شخصی که از شرایط کاري و سرپناه برخوردار است ).1382:63چلبی، (به همراه دارد 

  . تري از فردي قرار دارد که فاقد ایمنی است وضوح از شرایط رفاه مناسب به

کنند که افراد  هایی استفاده می دادن گزینشها را براي نشان  اقتصاددانان گزاره اولویت 

هاي متفاوت و حاالتی  خصوص در ارزیابی گزینه کنند، به در بسترهاي متفاوت اعمال می

اگر افراد .... که براي آنها ارزش دارد، مانند خوراك، عایدي، وقت، وجه اجتماعی و

. دي خود را خواهند بودهاي فر دیدگاه سود فردي را در نظر بگیرند، تنها دلواپس اندوخته

بندي در پنج واحد یعنی  هاي انسان را به شکل رده در حوزه اقتضاها و نیازها، مازلو خواسته

. بندي کرده است هاي جسمانی، امنیت، تعلق، احترام و خودشکوفایی صورت خواسته

ي بند ها ازلحاظ تسلط بر کنش، ترتیب رده شالوده اساسی این تئوري این است که خواسته

مراتب مذکور  بندي قرار گیرد، در سلسله یعنی هر چه خواسته در رده پایینی رده. دارند

هاي  هاي هر رده، خواسته محض ارضاي خواسته در این جریان به. شود زودتر مشاهده می

  . شوند باالتر مسلط می ردة 

سیل دیگر به مقداري که یک خواسته برطرف شود به همان مقدار از پتان عبارت به  

بنا بر نظر او . شود شود و بر بایستگی خواسته فوق آن افزوده می برانگیزاننده آن کم می

معتقد است هر فرد باید حقوقی ) 2005(2راولز.ها در افراد گوناگون نسبی است خواسته

برابر با سیستم جامع آزادي بنیادین داشته باشد که قابل قیاس با سیستم همسان آزادي براي 

کنند که با آنها به عدالت  نیز بر این اعتقاد است که افراد طلب می 3استیسی آدامز. همه است

                                                  
1. Inglehart
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عنوان گمان که آیا با ما در ارتباط با افراد دیگر به  در این فرضیه برابري به. برخورد شود

  ). 1385:89الوانی و بهرامی، (شود  مساوات برخورد شده است تعریف می

اول فرد کیفیت کنش اجتماع را با : پذیرد ه صورت مینظریه برابري طی چهار مرحل 

گیري قرار  کند دوم کیفیت کنش اجتماع را با افراد دیگر مورد  اندازه خویش ارزیابی می

ها با یکدیگر  سوم بعد از قضاوت نحوه واکنش اجتماع با دیگري در غایات سنجش. دهد می

راك برابري یا نابرابري شکل دهد چهارم این قیاس براي فرد ممکن است اد. شود قیاس می

نیز در تئوري خود بر این باور است که ) 1382(1آمارتیا کومارین). 5: 1380لهسائی زاده،(

بر . آورد وي مقوله مهم در رفاه را آزادي افراد به شمار می. رفاه افراد به رهایی وابسته است

دو شکل عینی و ذهنی تنزل  این اساس هرگاه آزادي کاهش پیدا کند رفاه اجتماعی در هر

شود و باور دارد توانایی نوعی آزادي است و براي  جستار او از توانایی شروع می. کند پیدا می

  ).323: 1382آمارتیا کومارین،. (آورد افراد آزادي را به ارمغان می

هایی را که در صورت  کند که افراد کنش نیز در تئوري خود بیان می 2جورج هومنز

گیرند و از اقداماتی که مخارج مضاعف براي  گیرند، از سر می ها، تقویت می ناعمال آ

گونه تعریف  بر این اساس، کنش اجتماعی این. کنند کنند اجتناب می آنان پرداخت می

مشاهده، همراه با مقداري از تقویت یا  مشاهده یا غیر قابل شود مبادله یا کنشی قابل می

هاي خود با توجه به اساس  پس افراد براي اولویت. شود می مخارجی که بین دو فرد مبادله

از آنجا . سازند هاي خود را روشن می زنند و اولویت تئوري مبادله دست به کنش ورزي می

گذاران و  باشد لذا قانون هاي رفاهی بااهمیت می عنوان یکی از گستره ها به که اولویت

چرا که رفاه . افراد بینش داشته باشند ها پژوهشگران اجتماعی همواره باید بر اولویت

شده از  تواند منشأ گرفته باشد و رفاه ذهنی افراد می گروهی خود نشانگر رفاه ذهنی افراد می

  .آورد هایی باشد که جامعه براي او فراهم می فرصت
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هاي انسان به شکل  پرداز بر این باور است که خواسته عنوان یک نظریه نیز به 1مزلو 

هاي جسمانی، امنیت، تعلق، احترام و خودشکوفایی  در پنج واحد یعنی خواسته بندي رده

ها ازلحاظ تسلط بر  شالوده اساسی این تئوري این است که خواسته. تعریف است قابل

یعنی هر چه خواسته در رده پایینی قرار گیرد، زودتر . بندي دارند کنش، ترتیب و رده

باالتر مسلط  هاي رده هاي هر رده، خواسته همحض ارضاي خواست به. شود مشاهده می

دیگر به مقداري که یک خواسته برطرف شود به همان مقدار از پتانسیل  عبارت به. شود می

زعم او  به. شود شود و بر بایستگی خواسته فوق آن افزوده می برانگیزاننده آن کم می

ها به شکل کامل  ر اغلب زمانها د بنابراین خواسته. ها در افراد گوناگون نسبی است خواسته

هزارجریبی و صفري شالی، (غایت رفاه نرسیده است  حال به کس، تابه برطرف نشده و هیچ

1391 :68.(  

معتقد است هرگاه به رهایی کاهش پیدا کند رفاه اجتماعی در  2در نهایت آمارتیاسن  

شود و باور دارد  ع میجستار او از توانایی شرو. کند هر دو شکل عینی و ذهنی تنزل پیدا می

به نقل از بلوري، (آورد  توانایی نوعی رهایی است توانمندي براي افراد رهایی به ارمغان می

پردازان  بنابراین رفاه ذهنی وجهی است از مفهوم کلی رفاه که از منظر نظریه). 3: 1395

ی و تفاسیر شده است و در یک نگاه کلی به ارزیاب هاي گوناگونی تشکیل متفاوت از مؤلفه

همچنین طبق نظر متخصصان این حوزه، رفاه ذهنی . شود فرد از شرایط موجود مرتبط می

این عوامل بسته به شرایط و . گیرد تحت تأثیر عوامل مختلف بیرونی و درونی قرار می

که در . را در بربگیرد... شناختی و  هاي اجتماعی، اقتصادي، روان تواند جنبه ها می موقعیت

عنوان یک وجه مهم رفاه  اجتماعی رفاه ذهنی به _هش سعی شده به مضامین روانی این پژو

.اجتماعی پرداخته شود

  

  

                                                  
1. Maslow
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روش پژوهش

پژوهش حاضر به شیوه کیفی است که با استفاده از روش تحلیل مضمون و بر اساس نگرش 

تحلیل مضمون روشی فرایندي است که براي تجزیه . استقرایی صورت گرفته است

هاي غنی و موزون  هاي پراکنده و متمایز را به داده شود و داده ي متنی به کار بسته میها داده

هاي کیفی  هاي موجود در داده روشی براي آگاهی، تجزیه و گزارش مدل. کند تبدیل می

 ,Clarke & Braun(رود  است که هم براي عرضه واقعیت و هم براي توجیه آن به کار می

پژوهشگران . ش از روش آتراید استرلینگ بهره برده شده استدر این پژوه). 80 :2006

شبکه . در تجزیه مضامین و احراز به مدل غایی تحقیق از ابزار شبکه مضامین استفاده کردند

مضامین روش مناسبی در تجزیه و واکاوي مضمون است و آنچه که شبکه مضامین عرضه 

  . ه و شیوه نمایش استدهند اي شبیه تارنما همانند اصل نظم کند نقشه می

، )هاي اساسی متن کدها و مضمون(شبکه مضامین بر پایه الگوي مشخص مضامین پایه 

و مضامین ) شده از تلفیق و ایجاز مضامین پایه مضامین حاصل(مضامین سازمان دهنده 

سپس . کند مند می را نظام) مثابه کل مضامین عالی شامل ساختارهاي مسلط بر متن به(فراگیر 

صورت شبکه تارنما به تصویر درآمده و مضامین کلیدي هر یک از این سه  ن مضامین بهای

جهت تحلیل مضامین روانی اجتماعی رفاه . شود سطح همراه با روابط میان آنها مشهود می

دسترسی مرتبط با  ذهنی و ترسیم شبکه مضامین از کلیه منابع مکتوب و الکترونیک قابل

به این شکل که با استفاده از روش هدفمند و انتخاب متون . است رفاه ذهنی بهره برده شده

انتخاب و از طریق  2021تا  2000هاي  مقاله بین سال 34و استفاده از معیار اشباع نظري 

  . تحلیل مضمون مورد تحلیل قرار گرفت

هاي اطالعاتی و موتورهاي جستجوي  جهت جست جو و یافتن مقاالت از پایگاه 

و  2، سیج 1، اسکوپس 4، اریک3، امرالد2، ساینس دایرکت 1وگل اسکوالر خارجی مانند گ

                                                  
1. Google Scholar
2. Science Direct
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هاي اطالعاتی داخلی مانند پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی، نورمگز، مگیران،  پایگاه

هاي مورداستفاده در این  کلیدواژه. شده است پرتال جامع علوم انسانی و سیویلیکا استفاده

هاي روانی رفاه ذهنی،  ذهنی، عوامل مؤثر بر رفاه ذهنی، مؤلفهرفاه : تحقیق عبارت است از

روانشناسی و رفاه ذهنی، عوامل اجتماعی رفاه ذهنی، روابط رفاه ذهنی، جامعه و رفاه ذهنی 

دستیابی نیست، بررسی و  که حجم نمونه در این سطح از قبل قابل با توجه به این. بود... و

تدریج صورت گرفت و  گام و به به صورت گام ذهنی به کنکاش متون و اسناد مرتبط با رفاه

هاي نهفته در متون و مقاالت  منظور پی بردن به معانی و پیام به. تا سرحد اشباع پیش رفت

مرتبط با رفاه ذهنی پس از شناسایی و استخراج متون چاپی و الکترونیک از منابع معتبر، 

.هره گرفتندبرداري از متون علمی ب پژوهشگران از ابزار فیش

. برداري و کدگذاري دو عمل مقارن براي تحلیل داده در تحقیق کیفی است یادداشت 

در این مرحله پس از شناسایی متون علمی مرتبط با رفاه ذهنی، پژوهشگران اقدام به تجزیه 

شده در جدولی که  آوري جمالت مرتبط با سؤال تحقیق نمودند، جمالت استحصال و جمع

ها از رویه  جهت تحلیل داده. شده بود جاگذاري شدند پژوهشگران تهیه از قبل به دست

.کدهاي مازاد و متشابه کنار گذاشته شدند. کدگذاري موضوعی بهره برده شده است

ها با مطالعه  ها عالوه بر اینکه داده یافته) قابلیت اعتبار(همچنین براي تعیین اعتبار درونی 

باط و همسویی با سؤال تحقیق، انتخاب و تأیید شدند، براي مبانی نظري، پیشینه تحقیق و ارت

وسیله اعضاي پژوهش  ها، در مورد اعتبار مطالعه از شیوه بررسی به تأیید دقت و صحت داده

  . استفاده گردید

وتحلیل مبانی نظري  ها پس از تجزیه ترتیب که براي تعیین باورپذیري اعتبار یافته این به  

ها  احی و تشکیل شبکه مضامین عمل آمد و اعضاي پژوهش یافتهبه روش کدگذاري و طر

بندي  نظران حوزه روانشناسی و علوم اجتماعی قرار دادند و پس از جمع در اختیار صاحب

پذیري پژوهشگران تالش نمودند  براي افزایش اطمینان. نظرات اصالحاتی را انجام دادند

                                                                                                                       
1. scopus
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مون را با بیشترین دقت، مطالعه و بررسی هاي مورداستفاده در تحلیل مض هاي مقاله یافته

ها  جهت استخراج یافته. هاي اصلی را استخراج نمایند هاي مهم و یافته نموده و پاراگراف

دیگر در این  عبارت به. هاي مهم انتخاب شود مقاالت چندین بار بازخوانی شده تا قسمت

ها،  برداري از متن و مقاله تپذیري با توجه به رویه انجام کار شامل یادداش پژوهش اطمینان

شده است و کلیه مراحل پژوهش  ها و به روش حسابرسی تأمین ها و ساختار مقوله استنباط

  .طی گردیده است

  

  ها یافته

آمده از این پژوهش بعد از جداسازي و حذف مضامین متشابه و همسان به  دست هاي به یافته

. ل روانی اجتماعی در رفاه ذهنی استدهندة عوام تعداد کد مضمون رسید که نشان 113

بندي شامل مضامین پایه، مضامین سازمان دهنده و مضامین  دسته 3این مضامین در قالب 

  .فراگیر است

  

  اجتماعی رفاه ذهنی در بعد رضامندي مندي شغلی -مضامین روانی  -1جدول 

  مضامین فراگیر  مضامین سازمان دهنده   مضامین پایه

فیت زندگی کاري، داشتن استقالل، کی

گوناگونی مهارت، اهمیت وظیفه، هویت 

کار، بازخورد از شغل، حجم کار، 

  طراحی شغل، نداشتن تنش شغلی

استخدام جدید و انتخاب، آموزش و 

توسعه، ارزیابی عملکرد، جبران خدمات، 

هاي رهبري، کنترل عملکرد سبک

رضایت از کار، رضامندي مالی، 

امکانات  سازگاري شغلی، انگیزه شغلی،

  کار شغلی، ارزش کار، تجربه، تقسیم

  

  هاي شغلی ویژگی

  

  

  فعالیت منابع انسانی

  

  

  

  ابعاد رضایت شغلی

  

  رضامندي

  شغلی

  مضامین

  _روانی 

  اجتماعی

  

  رفاه

  ذهنی
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  رفاه ذهنی در بعد رضامندي شغلی

مندي  هاي پژوهش بحث رضایت اجتماعی رفاه ذهنی طبق یافته _ازجمله عوامل روانی 

وسیله سه مضمون سازمان  مقوله رضامندي شغلی به 1هاي جدول  طبق یافته. غلی استش

هاي منابع انسانی، ابعاد رضایت  هاي شغلی، فعالیت دهنده دیگر که عبارت است از ویژگی

العملی است که شخص در  توان گفت رضایت شغـلی عکس می. گردند شغلی مشخص می

عبارتی دیدگاهی است که چگونگی هیجانات فرد را  دهد و به مواجه با شغل خود نشان می

کند  هاي متنوع آن ابراز می نسبت به حرفه و شغل به شکل کلی و یا نسبت به حیطه

)Spector, 1997: 63 .(دهد رضامندي شغلی ازجمله مواردي که بر رفاه  یافته نشان می

ائز اهمیت است پرداختن به رضایت شغلی از زوایاي متفاوت ح.ذهنی تأثیرگذار است

هاي شغلی است که افراد ناراضی از شغل بیشتر از بقیه ممکن است  ازجمله از بعد ویژگی

  .کنند دچار غیبت شوند، به استعفا دادن روي بیاورند و محیط کار را ترك می

در مقابل اشخاصی که از شغل خود رضایت دارند از سالمت جسمی و بهداشت روانی 

پذیري نسبت به  شان، تعهد و مسئولیت و با افزایش رضایت شغلیمند هستند  بیشتري بهره

هاي منابع انسانی نیز رضایت شغلی بسیار مهم است  از بعد فعالیت. یابد کارشان افزایش می

هایی است که بر رفتار، نگرش،  ها و مدیریت منابع انسانی شامل ساختارها و روش فعالیت

هاي شغلی داراي مطلوبیت  تجربه. ثرگذار استعملکرد و هیجانات افراد در محیط کار ا

نفس، احساس ارزشمندي، خودکارآمدي و خشنودي از زندگی  توانند عزت براي فرد می

  . را در فرد ارتقا دهد

در واقع، رضایت شغلی برکل جامعه اثربخش است و افرادي که از حرفه خود خشنود 

اقدامات عملیاتی ) مشتریان(دگان کنن هستند و با آن سازگارند، در جهت خشنودي مراجعه

هاي  دهند و نگرش معناداري به زندگی دارند و از نظر روانی فعالیت و مؤثر انجام می

دهندة فعالیت منابع  مثال در رابطه با مضمون سازمان عنوان به. کنند تري را ابراز می سالم

منابع انسانی در محیط  هاي مدیریت فعالیت«: شده استچنین گزارش اي این انسانی در مقاله
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توانسته است باعث افزایش رفاه ذهنی » بیمارستان امام خمینی«کاري آزمایشگاه مرکزي 

  ».کارکنان شود

  

  شناختی اجتماعی رفاه ذهنی در بعد سرمایه روان _مضامین روانی  -2جدول 

  مضامین فراگیر  دهنده مضامین سازمان   مضامین پایه

شغل،  پذیريلیتؤمعناداري شغل، مس

 بهزیستیخودکارآمدي،پذیري، انعطاف

شناختی، کنترل فردي، خالقیت،  وانر

  بینی خوش

  

دلپذیر بودن، باوجدان بودن، 

گرایی، باز بودن، هوش هیجانی،  برون

  خودشفقت ورزي، دلبستگی شغلی

  

  شایستگی، خودمختاري، ارتباط

  شناختی توانمندي روان

  

  

  

  

  هاي شخصیتی ویژگی

  

  

  

  شناختی نیازهاي روان

  سرمایه

  شناختی روان

  مضامین

  _روانی 

  اجتماعی

  

  رفاه

  ذهنی

  

  

  شناختی رفاه ذهنی در بعد سرمایه روان

طبق . است 1شناختی یکی دیگر از ابعاد رفاه ذهنی همسو با نتایج تحقیق مقوله سرمایه روان

که عبارت وسیله سه مضمون سازمان دهنده دیگر  شناختی به سرمایه روان 2هاي جدول  یافته

شناختی مشخص  هاي شخصیتی، نیازهاي روان شناختی، ویژگی است از توانمندي روان

گرا محسوب  هاي مهم در روانشناسی مثبت شناختی یک از مؤلفه سرمایه روان. گردد می

هاي خود،  هایی از قبیل نگرش فرد نسبت به خودکارآمدي و قابلیت شود که با ویژگی می

هاي مثبت نسبت به خود و  یدن به موفقیت، داشتن نگرشپیگیري و تالش براي رس

  ). Luthans & Youssef, 2004: 152(پذیري در برابر سختی و مشکالت است  انعطاف

                                                  
1. Psychological Capital
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زا  هاي چالش سازد در برابر موقعیت شناختی فرد را قادر می همچنین داشتن سرمایه روان

این افراد . رو شود حل آنها روبهکمتر دچار خأل و تنش شده و بتواند با خالقیت با مسائل و 

کنند  هاي شخصیتی مثبت بهره می ببرند و نسبت به مسائل باز برخورد می از ویژگی

)Robbins, Millet & Waters, 1998: 80 .(کنند  افرادي که احساس شایستگی می

اي نسبت به نقاط ضعف و قوت خود دارند و با این رویکرد به  بینانه هاي واقع دیدگاه

هاي شخصیتی مهم در  ازجمله ویژگی. کنند قالل و خودمختاري بیشتري دست پیدا میاست

از  تواند شناختی هوش هیجانی است که افراد با استفاده از آن  می هاي روان بعد سرمایه

احساسات و هیجانات خود آگاهی پیداکرده و به عواطف خود به شکل کارآمدتر برخورد 

  .کنند

ر کنار احساس دلپذیري و باز بودن مجال آگاهی از احساسات همچنین این قابلیت د 

دیگران را به فرد داده و به این شکل افراد درك بهتري نسبت به یکدیگر از خود پیدا 

مثال در رابطه با مضمون سازمان دهنده  عنوان به. گردند تر دچار تعارض می کنند و کم می

پژوهش حاضر به دنبال «: شده است شچنین گزار اي این هاي شخصیتی در مقاله ویژگی

هاي شخصیتی و اخالقی مورد تأکید  تبیین این موضوع است که نهادینه کردن ویژگی

اسالم در کنار تربیت اقتصادي، ظرفیت این را دارد که عالوه بر تأمین رفاه عینی منجر به 

تی با رفاه هاي اخالقی و شخصی در این پژوهش روابط بین ویژگی. افزایش رفاه ذهنی شود

دهد ارتباط مستقیم  هاي این مطالعه نشان می یافته. ذهنی مورد بررسی قرار گرفته است

  ».دار، میان متغیرهاي مذکور با رفاه ذهنی وجود دارد معنی
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  هاي اجتماعی اجتماعی رفاه ذهنی در بعد مؤلفه _مضامین روانی  -3جدول 

  یرمضامین فراگ  مضامین سازمان دهنده   مضامین پایه

وضعیت مسکن، وضعیت تأهل، استفاده 

از کاالهاي مصرفی، جنسیت، اعتقادات 

مذهبی، احساس آزادي، سن، همگنی 

  قوي و نژادي

همبستگی اجتماعی، پایگاه اجتماعی و 

اقتصادي، هویت جمعی، مشارکت 

  مذهبی، پیوند اجتماعی

امنیت شغلی، امنیت فکري، امنیت مالی، 

  امنیت در محل زندگی

یافته،  اد بین شخصی، اعتماد تعمیماعتم

اعتماد فردي، اعتماد به کارآیی مسوالن، 

  اعتماد خاص

  اي متغیرهاي زمینه

  

  

  

  سرمایه اجتماعی

  

  

  امنیت اجتماعی

  

  اعتماد اجتماعی

هاي  مؤلفه

  اجتماعی

  مضامین

  _روانی 

  اجتماعی

  

  رفاه

  ذهنی

  

  

  هاي اجتماعی رفاه ذهنی در بعد مؤلفه

طبق . هاي اجتماعی در رفاه ذهنی است ج یافته دیگر تحقیق مقوله مؤلفهاز ابعاد استخرا

وسیله چهار مضمون سازمان دهنده دیگر که  هاي اجتماعی به مؤلفه 3هاي جدول  یافته

اي، سرمایه اجتماعی، امنیت اجتماعی و اعتماد اجتماعی  عبارت است از متغیرهاي زمینه

اسطه قدرت زیاد و بااهمیتی که در روابط انسان و هاي اجتماعی به مؤلفه. گردد مشخص می

ابعاد متفاوت متغیرهاي زمینه . با محیط پیرامون خود دارند از ارزش باالیی برخوردار هستند

تواند رفاه ذهنی فرد و ادراك او از خوشبختی را تحت تأثیر قرار دهد  از منظر اجتماعی می

انجامد و از سوي دیگر با تأمین  ا دیگران میسو به مقایسه جایگاه اجتماعی فرد ب زیرا از یک

. سلسله مرتب نیازهاي اولیه او در رسیدن به احساس رفاه و خودشکوفایی تأثیر مهمی دارد

هاي گوناگون ساختارهاي اجتماعی مانند پایگاه، اعتماد،  منظور از سرمایه اجتماعی شکل

زي رفتارهاي هماهنگ سا هاي اجتماعی است که با آسان هنجارهاي اجتماعی و شبکه

  ). Putnam, 1995: 70(دهند کارآیی جامعه را ارتقا می
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هاي مهم در تأمین احساس آرامش در فرد در  امنیت اجتماعی نیز با فراهم کردن زمینه 

هایی از مرزهاي افراد  امنیت اجتماعی به حوزه. کند وجوه مختلف رفاه ذهنی را تأمین می

طور  بیشتر افراد جامعه به. با دیگران، ساختارها و دولت استشود که در ارتباط  مربوط می

ها  شوند و زندگی آن پیوسته و در فرایند روزمره زندگی خود با این قلمروها مواجه می

گیري فقدان تهدید  امنیت در شکل عینی آن اندازه. وابسته به ارتباط در این قلمروهاست

ها و  ه نبود احساس ترس از اینکه چنین ارزشها در مفهوم ذهنی ب ها و اولویت علیه ارزش

  ).  Moller, 2000: 281(گردد  هاي موردحمله قرار خواهد گرفت تشریح می اولویت

در آخر اعتماد اجتماعی با ایجاد سازوکارهاي ارزنده و کارآمد بر روي رشد اقتصادي، 

ز سطح افزایش بازده، سود عمومی، ایجاد همبستگی، همکاري، هماهنگی، رضایت ا

). Newton, 2002: 6(زندگی، توسعه، تندرستی و افزایش امید به زندگی اثرگذار است 

: شده استچنین گزارش اي این دهنده سرمایه اجتماعی در مقاله در رابطه با مضمون سازمان

روابط و پیوندهاي اجتماعی نیز به شکل مستقیم و غیر مستقیم بر رفاه ذهنی افراد «

ساس الگوهاي هارفام سرمایه اجتماعی، حمایت عاطفی، ابزاري و اطالعاتی بر ا. اثرگذارند

توان گفت سرمایه  پس می. کند و از این طریق بر رفاه اثرگذار است را براي فرد فراهم می

  .»اجتماعی با رفاه ذهنی رابطه دارد

رشاي چنین گزا دهنده اعتماد اجتماعی در مقاله همچنین در ارتباط با مضمون سازمان

طورکلی  و به... پردازانی مانند پاتنام، کلمن، لومان و  بر اساس دیدگاه نظریه«: شده است 

پردازان اعتماد اجتماعی احساس رضایت و رفاه محصولی است که در بستر اعتماد  نظریه

تواند رفاه ذهنی افراد را نیز تحت تأثیر  پس اعتماد اجتماعی می. اجتماعی فرد معنا می یابد

زیرا بشر امروزین بدون اعتماد اجتماعی تا حد زیادي قادر به حیات . رار دهدخود ق

منزله مکانیسمی  هاي گروهی، اعتماد به بنابراین در بستر تعامالت و کنش. اجتماعی نیست

شناختی نقش مهمی را  اجتماعی با کارکردهاي متعدد اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و روان

  ».کند در این زمینه ایفا می
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  اجتماعی رفاه ذهنی در بعد کیفیت زندگی _مضامین روانی  -4جدول 

  مضامین فراگیر  مضامین سازمان دهنده   مضامین پایه

شرکت در اجتماع، آسایش روانی، زیبایی، 

  دسترسی، امکانات، آگاهی، ایمنی، عملکرد

جنسی،  - خشنودي زناشویی، رضایت بدنی

فرزند پروري، سالمت روانی همسر و 

  ن، سبک مدیریت تعارضفرزندا

بهداشت، سالمت، نورولوژي، آسایش 

  فیزیکی

توانایی مالی، دستیابی به شغل، برخورداري 

  از امکانات رفاهی فردي و گروهی

ونقل  سرزندگی، امنیت، کیفیت کالبدي، حمل

عمومی، هویت مکانی، دسترسی به تأسیسات 

  و تجهیزات شهري

پیشرفت تحصیلی، خودپنداره تحصیلی، 

  بینی تحصیلیخوش

  شناختی روان _فردي 

  

  خانوادگی

  

  

  جسمانی

  

  اقتصادي

  

  

  محیطی

  

  تحصیلی

  

کیفیت 

  زندگی

  مضامین

  _روانی 

  اجتماعی

  

  رفاه

  ذهنی

  

  

  رفاه ذهنی در بعد کیفیت زندگی

یکی از ابعاد بسیار مهم یافت شده در مورد رفاه ذهنی در این پژوهش مربوط به کیفیت  

وسیله شش مضمون سازمان دهنده  کیفیت زندگی به 4ي جدول ها طبق یافته. زندگی است

شناختی، خانوادگی، جسمانی، اقتصادي، محیطی،  روان _دیگر که عبارت است از فردي 

سازمان جهانی بهداشت، کیفیت زندگی را شناخت فرد از . گردد تحصیلی مشخص می

کند  فردي تشریح می جایگاه خود در زندگی مبتنی بر به بستر فرهنگی و ارزشی و غایات

هاي  براي ارزیابی وضعیت و قابلیت کیفیت زندگی محققان حوزه) 322: 1385البرزي، (

... گوناگون و مرتبط ازجمله روانشناسی، اقتصاد، مدیریت، علوم تربیتی، علوم سیاسی و 

  . اند هاي تطبیقی و تشخیصی زیادي انجام داده پژوهش
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تنیده است که معموًال از دو محور عینی و  مکیفیت زندگی مفهومی چندوجهی و دره

هاي فرد در مورد موقعیت زندگی خود  در ابعاد ذهنی به ارزیابی. شده است ذهنی تشکیل

کیفیت زندگی معموالً با ابعاد ). Lee, 2008: 1210(در محورهاي مختلف تکیه شده است 

تسلط بر پذیرش خویشتن، داشتن هدف در زندگی شخصی، گسترش و توسعه شخصی، 

 & Ryff(شود  محیط پیرامون، خودمختاري، استقالل، روابط اثربخش با دیگران شناخته می

Singer, 1998: 12 .(همچنین کیفیت زندگی پایه در طرز نگرش در مورد سالمت دارد

)Beaudoin, 2003: 107( .توان دریافت که مضامین پایه  هاي تحقیق می با توجه به یافته

  .باشد پژوهش همسو با نظر محققان مختلف در مورد کیفیت زندگی می یافت شده در این

چنین گزارش شده  اي این دهنده کیفیت زندگی در مقاله در رابطه با مضمون سازمان

به نظر . دهد فیلیپس کیفیت زندگی را در ابعاد فردي و جمعی مورد بررسی قرار می«: است

مین نیازهاي اساسی و برخورداري از منابع وي الزمه کیفیت زندگی فردي در بعد عینی، تأ

او در بعد ذهنی استقالل . مادي جهت برآوردن خواست هاي اجتماعی شهروندان است

داري در زندگی و رشد  جویی، رضایتمندي، هدف عمل در افزایش رفاه ذهنی شامل لذت

شخصی، رشد و شکوفایی در مسیر سعادت و دگر خواهی اجتماعی و مشارکت گسترده 

در مقاله دیگري تحت عنوان کیفیت  ».دهد هاي اجتماعی را مالك قرار می ر فعالیتد

ارتباط «: ارتباط بین رفتار پایدار، سرمایه اجتماعی و رفاه آمده است: زندگی و پایداري

همچنین سبک . تنگاتنگی بین سرمایه اجتماعی، کیفیت زندگی و رفاه ذهنی وجود دارد

  .»انجامد یش سرمایه اجتماعی به ارتقا رفاه ذهنی میزندگی پایدار از طریق افزا

کمپل در ارزیابی کیفیت ذهنی «: همچنین در مقاله دیگري گزارش شده است که

عالوه بر این رضایت از . عنوان یک کل تأکید دارد زندگی بر سطح رضایت از زندگی به

گذاران در نظر  بینانه براي سیاست هاي واقع کننده دیدگاه زندگی را تجربه و منعکس

عالوه بر آن افراد خودشان . رسد موردقبول تحقیقات زیادي است گیرد که به نظر می می

متخصص سنجش از کیفیت زندگی بر اساس رفاه ذهنی که از میزان رضایت حاصل 
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هاي شناختی و عاطفی از تمام زندگی  گیري مستقیم واکنش در نتیجه اندازه. شود هستند می

  .»هاي خاص زندگی براي درك رفاه ذهنی فرد بسیار مهم است هخود همچنین دامن

  

  ها اجتماعی رفاه ذهنی در بعد تخریب گرها و بازدارنده -مضامین روانی  -5جدول 

  مضامین فراگیر  مضامین سازمان دهنده   مضامین پایه

  تورم، فقر، بت وارگی پول،

  بیکاري 

قدرتی، الگوي مصرف سنتی،  آنومی اجتماعی، بی

  عدالتی، تبعیض جنسیتی، بیگانگی اجتماعیبی

          

  احساس آزادي پایین، تقدیرگرایی،

  خانواده _معنایی، تعرض کار  ، بی

  درك ناامنی، روان رنجوري

  موانع اقتصادي

  

  موانع اجتماعی

  

  

  موانع فردي

تخریب گرها و 

  ها بازدارنده

  

  مضامین

  _روانی 

  اجتماعی

  

  رفاه

  ذهنی

  

  

  ها تخریب گرها و بازدارندهرفاه ذهنی در بعد 

گر و بازدارنده رفاه ذهنی استخراج مضامین مرتبط با عوامل تخریب 5در جدول شماره 

مضمون موانع  3گر ها و بازدارنده در قالب  هاي این جدول تخریب طبق یافته. شده است 

عوامل متعدد در محورهاي . اقتصادي، موانع اجتماعی و موانع فردي مشخص شده است

مشاهده  در این زمینه قابل... جتماعی، معیشتی، ساختاري، اقتصادي، فردي، خانوادگی وا

توان گفت رفاه ذهنی تنها وابسته به ساختارهاي کمی و  در تشریح این مقوله می. است

اي از متغیرهاي اجتماعی و فردي نیز در این مفهوم  شود بلکه مجموعه اقتصادي نمی

ی که تنها به یک حوزه عملیاتی در این مقوله منتهی شود به اجراي اقدامات. اند اثربخش

  . تواند ضریب افزایش رفاه ذهنی را نتیجه دهد شکل کلی و جامع نمی

اي، راهکارهاي مبتنی بر علم و  رشته هاي میان وسیله پژوهش هاي متعدد به لزوم بررسی

دن، ادامه یافتن و هاي انسانی در مورد علل به وجود آم نظران حوزه استفاده از صاحب

گسترش متغیرهاي موردبحث ازجمله اقدامات اولیه براي کاهش عوامل بازدارنده و 



  

  

  

1400، زمستان 49شماره ، سال دوازدهم، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی برنامهعلمی فصلنامه   |  56

در رابطه با مضمون سازمان دهنده تخریب گرها و . باشد گر در حوزه رفاه ذهنی می تخریب

گرایان براي کارایی رفاه ذهنی  غایت«: چنین گزارش شده است اي این ها در مقاله بازدارنده

اي قائل هستند و خود رفاه ذهنی براي آنها نوعی غایت و هدف است و آن را  میت ویژهاه

عنوان یک واقعیت که در بردارنده  دانند در مواردي هم رفاه ذهنی را به نوعی عمل فعال می

  .گیرند صفات مشخصه ابزاري و هدف است در نظر می

هنی بود که البته بعد غایت نگري این پژوهش ناظر بر همین نگاه دوبعدي به رفاه ذ       

نوعی بخشی از توسعه  که خود به(عنوان هدف و تعالی  و نیز در نظرگیري رفاه ذهنی به

بنابراین هدف این مقاله سنجش رفاه ذهنی و تأثیر . بیشتر موردتوجه قرار گرفته است) است

جتماعی و ابعاد آن دهد که متغیر آنومی ا نتایج تحقیق نشان می. آنومی اجتماعی بر آن است

داراي تأثیر معکوس و کاهنده بر میزان رفاه ذهنی ) قدرتی و بت وارگی پول معنایی، بی بی(

یعنی هرچقدر میزان آنومی اجتماعی و ابعادش در جامعه افزایش پیدا کند از . باشند می

  ».شود میزان رفاه ذهنی کاسته می

  

  بعد مدرنیتهاجتماعی رفاه ذهنی در  _مضامین روانی  -6جدول 

  مضامین فراگیر  مضامین سازمان دهنده   مضامین پایه

  پذیري مدرن جامعه

  عناصر هویتی مدرن

  سبک زندگی مدرن

  الگوي مصرف مدرن

  

  فناوري اطالعات و ارتباطات

  

  هاي مدرنیته شاخص

  

  

  

  فناوري

  مدرنیته

  مضامین

  _روانی 

  اجتماعی

  

  رفاه

  ذهنی

  

  

  رفاه ذهنی در بعد مدرنیته

. اجتماعی رفاه ذهنی مربوط به مدرنیته است -یافته در حوزه مضامین روانی  آخرین

دهنده دیگر که عبارت  وسیله دو مضمون سازمان کیفیت زندگی به 6هاي جدول  طبق یافته
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ها و  عصر حاضر با پیچیدگی. گردد هاي مدرنیته و فناوري مشخص می است شاخص

. دگی انسان در ابعاد عینی و ذهنی شده استاي روزافزون خود باعث دگرگونی زن پیشرفته

هاي مختلف باعث  هاي جهانی در حوزه دغدغه تغییرهاي سبک زندگی در افراد با پیشرفت

هاي بیشتر در این  به وجود آمدن انتظارات و نیازهاي بیشتري شده است که لزوم بررسی

  .رسد زمینه ضروري به نظر می

اي بودن،  رد خود مثل تعاملی بودن، چندرسانهف هاي منحصربه فناوري نیز با ویژگی 

پذیري، مبتنی بر نیاز بودن و جذابیت توانسته است تا حد زیادي جایگاه خود را در  انعطاف

در رابطه با مضمون . هاي رفاه را براي او تأمین کند زندگی انسان به دست آورد و جنبه

محققین بسیاري معتقدند «: استچنین گزارش شده  اي این سازمان دهنده فناوري در مقاله

به این معنی که . هاي مجازي و رفاه ذهنی رابطه مستقیمی وجود دارد آوري که بین فن

کاربران هنگام تعامل با فناوري به علت جذاب بودن محیط و همچنین سهولت و سودمندي 

با در حقیقت حس غرقگی که هنگام تعامل . یابند نوعی آرامش ذهنی دست می استفاده به

هاي مجازي  حتی در زمینه بازي. شود دهد، باعث رفاه ذهنی می فناوري به آنها دست می

عنوان عامل مؤثر در سالمت جسمی و روانی  مطالعات حاکی از آن هستند که رفاه ذهنی به

  .شود افراد قلمداد می

در بحث گردشگري مجازي احساس خرسندي که افراد هنگام تعامل با فناوري به  

آورند باعث به وجود آمدن حس آرامش روانی در آنها شده و بر قصد رفتارشان  دست می

به عبارتی کاربران گردشگري مجازي هنگام استفاده از این فناوري به علت . گذارد اثر می

با کسب تجربه غرقگی به شکل از ) سودمندي، سهولت و خرسندي(خصوصیت ویژه آن 

تواند مبنایی براي استفاده مدام آنان از این  د میرسند که این خو رفاه ذهنی و رضایت می

  .مشاهده استقابل 1در ادامه مدل نهایی و شبکه مضامین در شکل شماره  ».فناوري باشد
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  اجتماعی رفاه ذهنی _مدل نهایی و شبکه مضامین روانی  -1شکل 
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  گیري بحث و نتیجه

ماعی رفاه ذهنی با استفاده از پژوهش حاضر در مورد شناسایی و تحلیل مضامین روانی اجت

نتایج نشان داد مضامین روانی اجتماعی رفاه . استرلینگ بود - رویکرد کیفی و مدل آتراید 

شناختی،  رضامندي شغلی، سرمایه روان: بندي کرد مقوله دسته 6توان در  ذهنی را می

  .ها، مدرنیته هاي اجتماعی، کیفیت زندگی، تخریب گرها و بازدارنده مؤلفه

هاي  هاي شغلی فعالیت که ویژگی شده از آن، قوله رضامندي شغلی و مفاهیم استخراجم

باشد، یکی از مضامین اثرگذار بر رفاه ذهنی تلقی شده  منابع انسانی، ابعاد رضایت شغلی می

و همکاران  1، ژنگ)1395(هاي امیرخانی و برهانی  این یافته با نتایج پژوهش. است

توان به  همچنین در این راستا می. باشد راستا می هم) 1395(زاده ، برهانی و هادي)2015(

ها و خصایصی در  بر این اساس وجود ویژگی. اشاره کرد) 2003(نظریه کتون و هارت 

محققین . تواند در تغییرات احساس رفاه مؤثر باشد کاري می شغل چون تنش شغلی و حجم

هاي منابع انسانی در حیطه شغلی بر  فعالیت کنند که طراحی شغل و نیز در این راستا بیان می

.)Holman, 2002: 42(رفاه ذهنی کارکنان مؤثرند

منظور از طراحی شغل و یا طراحی مجدد آن است که کارگر با رضایت شغلی براي 

تواند به سطح  طراحی مشاغل معنادار، جالب و خالقانه می. عملکردي بهتر ترغیب شود

. )Moeed, Sarwar, Imran, Jabbar, & Hannan, 2013: 3(باالي رضامندي منجر شود 

هایی که افراد بتوانند در زندگی خود نیازهاي خود  رضامندي شغلی با فراهم آوردن زمینه

عنوان یک پشتوانه بهره ببرند و افراد  را برطرف و در برابر مسائل روزمره زندگی از آن به

واند سهم مهمی در تأمین رفاه ذهنی افراد ت بتوانند هویت خود را با آن تعریف کنند می

که شامل  شده از آن شناختی و مفاهیم استخراج همچنین مقوله سرمایه روان. داشته باشد

باشد اثر مهمی بر  شناختی می هاي شخصیتی، نیازهاي روان شناختی، ویژگی توانمندي روان

1، راموس)2018(کاران و هم 2ها با نتایج پژوهش بکارا گذارد این یافته رفاه ذهنی می

  . باشد ، همسو می)2018(

                                                  
1. Zheng et al
2. Beckera et al
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کننده  تواند در شرایط مختلف تأمین عنوان بستري که می شناختی افراد به سرمایه روان

هاي مختلف باشد از اهمیت زیادي برخوردار  بهزیستی افراد و نحوه انطباق آنها در وضعیت

هاي  مؤلفه. برخوردار استاست و توجه هر چه بیشتر به این مؤلفه از ضرورت باالیی 

اي، سرمایه اجتماعی،  ها که شامل متغیرهاي زمینه شده از آناجتماعی و مفاهیم استخراج

هاي اثرگذار بر رفاه  تواند یکی از مؤلفه امنیت اجتماعی و اعتماد اجتماعی است نیز می

، )1392(کاران ، برادران و هم)1391(هاي نیلی و همکاران  این یافته با پژوهش. ذهنی باشد

  . باشد همسو می) 1394(، بارگاهی و همکاران )1398(غفوري و همکاران 

هاي اجتماعی و مفاهیم مرتبط با آن در ارتباط با رفاه ذهنی افراد نقشی تأثیرگذار  مؤلفه

ها، ارتباطات و ساختارهایی که در محیط و حاالت  دارد زیرا با فراهم کردن مجموعه زمینه

تواند بهزیستی افراد را ارتقا دهد و افراد را براي انطباق هر چه بهتر و  میفرد نقش دارد 

شده براي آن  کیفیت زندگی و مفاهیم استخراج. سازگاري بیشتر با شرایط زندگی مهیا کند

شناختی، خانوادگی، جسمانی، اقتصادي، محیطی، تحصیلی  روان -جمله مفاهیم فردي از

هاي  این یافته با نتایج پژوهش. ر رفاه ذهنی افراد داردنقش اثرگذار، مهم و راهبردي ب

و نظریه ) 1394(، فیروزجاییان و همکاران )2002(2، گوست)1395(کاملی و همکاران 

منزلت بیان  - در این راستا کوك در قالب نظریه ارزش. باشد همسو می) 1995(3کوك

کانات موجود همراه با منزلت کنند که موقعیت افراد مانند موقعیت شغلی، تحصیلی و ام می

  .بر احساس رفاه مؤثر است... هاي کاري، خانوادگی و ایشان در حوزه

هاي  کنند که افراد انتظار دارند میان ویژگی ارزش برگر و همکاران نیز استدالل می

کوك و همکاران،(شده تناسب و همخوانی وجود داشته باشد  هاي داده منزلتی و پاداش

دیگر احساس رفاه حاصل ارزیابی  بیان به). 150: 1375میرسندسی، به نقل از 1999

شک سطح کیفیت  بی. هاي منزلتی او هستند هاي دریافت شده فرد و ارزش همخوانی پاداش

هر چه سطح کیفیت زندگی در ابعاد متفاوتش . زندگی ارتباط مستقیم با رفاه ذهنی دارد

                                                                                                                       
1. Ramos
2. Guest
3. cook
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در ... هی، سطح سالمت و بهداشت، آموزش ومثل دارایی، امکانات، دسترسی به منابع، آگا

تخریب گرها و . شود و برعکس وضعیت بهتري باشد رفاه ذهنی افراد نیز بیشتر تأمین می

این یافته با نتایج . هاي بسیاري در کاهش رفاه ذهنی افراد تأثیرگذار هستند بازدارنده

لی و همکاران ، نی)1394(، غفاري و همکاران )1394(پژوهش سام آرام و همکاران 

  . باشد همسو می) 1394(

در ارتباط با کاهش رفاه ... عدالتی و نقش عوامل متعددي نظیر بیکاري، تورم، فقر، بی

ها افزایش پیدا کند سطح رفاه کاهش  هر مقدار میزان این مؤلفه. ذهنی مشخص شده است

محقق به ) 1998-1973(هاي شانزده کشور اروپایی  در پژوهشی با کاربرد داده. کند پیدا می

عنوان متغیرهاي مستقل  اجراي مدلی دست زد که بر آن اساس متغیرهاي بیکاري و تورم به

عنوان نتیجه این مطالعه بیان کرد که تورم و بیکاري سبب کاهش  انتخاب شدند وي به

شده است که  در همین راستا نیز نشان داده). Wolfers, 2003: 20(گردد  شادکامی می

 ,Di tella(یزان شادکامی افراد ارتباطی معنادار با کاهش تورم و بیکاري دارد افزایش م

2001 .(  

هاي پژوهش حاضر و مرور مطالعات پیشین تورم و  دیگر و با استناد به یافته عبارتی به

نپرداختن به مسائل . توان متغیرهاي کاهنده رفاه ذهنی میان افراد قلمداد کرد بیکاري را می

جتماعی در این حوزه از سوي اندیشمندان تبعات جبران ناپذیري در رفاه اقتصادي و ا

توان به نظریه استیسی  عدالتی نیز می در مورد مقوله بی. گذارد جاي می اجتماعی جامعه به 

. دهد وي تئوري خود را طی چهار فرآیند مورد بحث و ارزیابی قرار می. آدامز اشاره کرد

فرد رفتار اجتماع با خویش و سپس رفتار اجتماع با سایرین  بر این اساس در نخستین مرحله

در سومین مرحله فرد به مقایسه میان این برخوردها دست . دهد را مورد ارزیابی قرار می

زند و در مرحله آخر و طی فرآیند مقایسه این برخوردها فرد به احساس برابري و  می

  .رسد نابرابري می

عدالتی، محرومیت و فقر ناشی از  کند که احساس بی می در همین راستا تدگار نیز بیان

. ها و ارزیابی فرد از موقعیت خویش و دیگران است وجود موانع بر سر رسیدن به خواسته

این یافته با نتایج پژوهش وقاري . مضمون مدرنیته نیز بر رفاه ذهنی افراد اثرگذار است
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فزایش دامنه ارتباطات افراد و سهیم فناوري با ا. باشد همسو می) 1394(، غفاري )1398(

شدن آن در ابعاد اقتصادي و تجاري سطح رضایت از زندگی و رفاه انسان را افزایش داده 

این نتیجه با نظر کاستلز در ارتباطات با ابعاد مدرنیته و افزایش ارتباطات همسو است . است

سرعت ... ها و سطهتواند با حذف زمان، مکان، موقعیت، وا بر این اساس فنّاوري می

هاي زیستن را  دسترسی افراد به وسایل و امکانات رفاهی را مضاعف کند و اوضاع و حداقل

تواند به اعتالي  عالوه بر آن رشد فناوري می. تري تغییر دهد ها به شرایط مطلوب براي انسان

کند گونه که گیدنز بیان می فعالیت و مشارکت افراد در عرصه اجتماعی کمک کند همان

اي در  هاي مهم تجدد و در قبال آن ورود فناوري ایجاد تغییرات ریشه یکی از ویژگی

  .کیفیت زندگی و تأثیرگذاري عمیق فرد بر کیفیت زندگی خویش است

  

  ها پیشنهاد

هاي سازمانی و کاري در بین افراد جهت  بررسی اثرات رضامندي شغلی در محیط) 1

  .نقش این مقوله در تأمین رفاه ذهنی گسترش پیشینه تجربی اثربخش در مورد

عنوان یک  هاي روانی به شناختی و مؤلفه توجه هر چه بیشتر به ابعاد سرمایه روان) 2

ها و یا  هاي عمومی از طریق رسانه متغیر بااهمیت در احساس رفاه ذهنی از طریق آموزش

  .هاي کاري مداخالت آموزشی در محیط

جتماعی ازجمله سرمایه اجتماعی افراد در ارتباط با هاي ا بررسی و پژوهش در مؤلفه) 3

  ...رفاه ذهنی و تسهیل روند اعتماد اجتماعی در سازوکارهایی اجرایی، عمومی، سازمانی و 

هاي معیشتی، تحصیلی،  گذاري توجه به ابعاد متفاوت کیفیت زندگی در سیاست) 4

له با توجه به سهم این متغیر در ها، ارگان و مجاري قانونی به این مقو محیطی و توجه سازمان

  .احساس شادکامی و رفاه

گر رفاه ذهنی از طریق  هاي مختلف به ابعاد بازدارندگی و تخریب توجه پژوهشگران حوزه) 5

  .اي و تطبیقی براي رسیدن به یک درك مشترك از مشکالت این حوزه رشته مطالعات بین

جار مدرنیته با توجه به بستر هاي فناوري و ساختارهاي به هن گسترش زیرساخت) 6

  .فرهنگی کشور
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  منابع

نقش آمادگی کارکنان در تحقق مدیریت «، )1385. (الوانی، مهدي و بهرامی، حمیدرضا-

  .44-22: 19، شماره هاي مدیریت مجله تازه، »مشارکتی

بررسی رابطه خودمختاري و کیفیت زندگی در «، )1385. (البرزي، شهال و البرزي، محبوبه-

: 3، سال دهم، شماره فصلنامه روانشناسی، »هاي شیراز ویان استعداد درخشان دانشگاهدانشج

321-334.  

مطالعه تأثیر : انگیزش کارکنان بخش عمومی«، )1395. (امیرخانی، طیبه و برهانی، تهمینه-

.98-73: 41شماره , ، دوره یازدهمعلوم مدیریت ایران ،»هاي شغل و رفاه کارکنان ویژگی

نشر : وحید محمودي، تهران: ، ترجمهمثابه آزادي توسعه به، )1382. (ومارین، سنآمارتیا ک-

  .دانشگاه تهران

مطالعه (رفاه ذهنی و تأثیر اعتماد اجتماعی بر آن «، )1394. (بارگاهی، حسین و کبیري، نرگس-

، دوره ششم، زمستان شناسی مطالعات جوانان جامعه، »)موردي جوانان ساکن شهر تهران

  .32-9: 20شماره 

رابطه سرمایه اجتماعی با رفاه ذهنی کارکنان «، )1391. (برادران، مراد و حسین پور، نسرین-

: 49، دوره سیزدهم، شماره فصلنامه پژوهشی رفاه اجتماعی، »وزارت رفاه و تأمین اجتماعی

35-56.  

ه ذهنی مطالعه عوامل اثرگذار بر رفا«، )1395. (برهانی، تهمینه و هادي زاده مقدم، اکرم-

  .103-85: ، شماره بیست و هفتمانداز مدیریت دولتی چشم، »کارکنان

توصیف و تبیین عدالت بر مبنی نظریه قابلیت انسانی از «، )1395. (بلوري، محمد اسماعیل-

: هاي الکترونیکی، دانشگاه خوارزمی، تهران المللی چالش ، کنفرانس بین»دیدگاه آمارتیا سن

  .دوره اول

  .نشر نی: ، تهرانشناسی نظم جامعه ،)1382(. چلبی، مسعود-

بررسی میزان انطباق رفاه ذهنی با رفاه عینی و «، )1398. (ذکایی، محمد سعید و مروتی، نادر-

با تأکید بر بررسی تأثیر متغیرهاي دینداري، وضعیت قومی (تأثیر عوامل اجتماعی مؤثر بر آن 

ریزي رفاه  برنامه، »ي کردستان و سمنانها شهروندان استان: مطالعه موردي) و احساس آزادي

  .121-117: 13، دوره یازدهم، شماره و توسعه اجتماعی
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بررسی تأثیر آنومی اجتماعی «، )1394. (اهللا؛ بارگاهی، حسین و کبیري، نرگس سام آرام، عزت-

، سال نهم، شماره شوشتر علوم اجتماعی، »بر رفاه ذهنی در میان شهروندان جوان شهر تهران

2 :1-28.  

بررسی رابطه الگوهاي مصرف و رفاه ذهنی در «). 1394. (رضا و کبیري، نرگس غفاري، غالم-

  .136-2:105، سال چهارم، شمارهشناسی اقتصادي و توسعه جامعه. »شهر تهران

مقایسه سرمایه اجتماعی و رفاه ذهنی در بین «، )1398. (غفوري، فرزاد و محمدي، زهرا-

ریزي رفاه و توسعه  برنامه، »)اي با تأکید بر فعالیت بدنی شبکه(سالمندان فعال و غیرفعال

  .28-39: 1  ، دوره دهم، شمارهاجتماعی

ارتباط و تأثیر کیفیت زندگی عینی » ،)1394. (اصغر و دهقان حداد، محسن فیروزجاییان، علی-

ت مطالعا فصلنامۀ. »)مطالعۀ موردي؛ شهر آمل، استان مازندران(برکیفیت زندگی ذهنی 

  .184-157: 4، دوره سوم شماره فرهنگی -توسعۀ اجتماعی

پور،  هرمز همایون: ، ترجمه؟نظریه رفاه سیاست اجتماعی چیست، )1385. (فیتز پتریک، تونی-

  نشرگام نو: تهران
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