


 
  
  
  

 عوامل و اجتماعی رفاه از برخورداري احساس میزان بررسی
   آن بر موثر

  )شهر اردکان شهروندان بین مطالعه در(

  **  ،  محمد مهدي زاده اردکانی*رضا صفري شالی
  29/1/1396: تاریخ پذیرش   2/10/1395: دریافت تاریخ 

  
  چکیده

و فرامادي ) عینی (رفاه اجتماعی نیازمند تغییرات مثبت در دو سطح مادي 
ي جامعه منجر است و نتیجه آن باید بتواند به خلق آسایش اعضا) ذهنی(

مثل توسعه اقتصادي، سیاسی، (همانطور که ابعاد مختلف توسعه . شود
سعی در ایجاد رفاه اجتماعی براي شهروندان هر جامعه ) فرهنگی، اجتماعی

دارند، و از طرف دیگر وجود رفاه اجتماعی در هر جامعه خود شاخص اصلی 
جه ایجابی و مطلوب باشد، لذا با توجه به و توسعه و بازتولید کننده آن می

رفاه اجتماعی، هدف از این نوشتار بررسی میزان احساس برخورداري از رفاه 
 روش. اجتماعی و عوامل موثر بر آن در بین شهروندان شهر اردکان است

                                                
 reza_safaryshali@yahoo.com        .)تربیت معلم سابق(استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی  *

  .)نویسنده مسئول. (دانشگاه عالمه طباطبائی تهران) امه ریزي توسعهبرن(کارشناس ارشد علوم اجتماعی  **
 mehdizadehardakani@gmail.com  
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پیمایش و با  آوري اطالعات، روش جهت جمع پژوهش این در مورد استفاده
 385ونه پژوهش نیز برابر با حجم نم. باشد می تکنیک پرسشنامه از گیري بهره

. است) اي و تصادفی خوشه(اي  نفر و به شیوه روش نمونه گیري چندمرحله
متغیرهاي مستقل این تحقیق، احساس امنیت، رضایت از زندگی، دینداري، 

نتایج توصیفی نشان داد که میزان . باشد احساس عدالت و تقدیرگرایی می
 از سه چهارم پاسخگویان در سطح احساس برخورداري از رفاه اجتماعی بیش

هاي استنباطی نشان داد تأثیر  یافته. متوسط رو به باال ارزیابی شده است
مجموع متغیرهاي مستقل به غیر از تقدیرگرایی بر احساس برخورداري از 

از تغییرات متغیر % 75رفاه اجتماعی مثبت است و مجموع متغیرهاي مستقل 
لذا تحقق رفاه اجتماعی . کند اعی را تبیین میاحساس برخورداري از رفاه اجتم

مستلزم برنامه ریزي دولتمردان به عنوان متولی سیاست اجتماعی در 
. باشد هاي آموزش، بهداشت، مسکن، اشتغال، معیشت و کاهش فقر می حوزه

البته سازماندهی رفاه، نیازمند اقدامات سازمانهاي دولتی و داوطلبانه، بازارهاي 
  .شود می ... وکار، خانواده

 احساس برخـورداري از رفـاه، دینـداري، احـساس عـدالت،      :مفاهیم کلیدي 
  تقدیر گرایی 

  
   پژوهشمسأله

لذا هر نوع تالش .  رفاه مفهومی گسترده و داراي سازماندهی پیچیده و چندبعدي است
هاي لیتي وسیعی از فرایند و فعاپردازي درباره رفاه مستلزمِ توجه به دامنهبراي نظریه

به طوري که رفاه سطوح مختلف بازار کار، خانواده، دوستان، موسسات . اجتماعی است
. شود هاي تفریحی و غیره را شامل می داوطلبانه و دولتی، موسسات خیریه، فعالیت

 شامل را رفاه است، گرفته قرار بیشتري توجه مورد نیز اخیراً که کلی بسیار برداشت
 یک و یا فردي و اجتماعی افراد معنوي و مادي نیازهاي کلیه آن در که داند می حالتی
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 نهادهاي یا و موسسات یا خدمات از) سیستمی (نظام را آن یا باشد شده ارضاء جامعه
 تا است آمده بوجود افراد به کمک و خدمت به منظور که است دانسته  اجتماعی
 رفاه از برداشت این. آورد فراهم را تري مناسب روابط زمینه و بهتر زندگی سالمت

. شود می شامل نیز را... و اجتماعی تامین اجتماعی، خدمات نظیرها  واژه سایر اجتماعی،
 خدمات با مترادف را آن مواردي در و دانسته محدودتر را اجتماعی رفاه که برداشتی اما

 را شامل سیستم اجتماعی رفاه کلی بطور برداشتی است که دهند، می قرار اجتماعی
 رضایت تا است آمده بوجود افراد به کمک براي که داند اجتماعی می خدمات نظمم

 دامنه اجتماعی  رفاه.کند تامین جامعه افراد براي را مرفه زندگی استاندارد و کامل
 بهزیستی براي دولت کمک با و نظارت تحت که را هایی برنامه و ها فعالیت از وسیعی

 و کار اصطالحات و فرهنگ «کتاب در. گیرد برمی در شود، می انجام جامعه و افراد
 افراد، وضعیت بهبود به خود نوبه به و جامعه بهبود به اجتماعی، رفاه ،»اجتماعی تأمین

هزارجریبی و صفري ( شود می اطالق جامعه دهنده تشکیل اجتماعات و ها خانواده
  . )1391شالی، 

 مفهوم بودن چندبعدي است، یتاهم حائز رفاه مفهوم با ارتباط در امروزه که آنچه
گیرد و انسان به تأمین در  می بر در را انسان زندگی هاي جنبه تمام که نحوي به است آن

 بودن خوب از رفاه مفهوم اصلی لذا ریشه. دو حوزه آسایش و آرامش رسیده باشد
 از هم ها، موجودیت یا افراد که معنا این به. گیرد شرایط و موقعیت افراد نشأت می

 افراد درونی، لحاظ  از.باشند داشته مطلوبی زندگی بیرونی لحاظ از هم و درونی لحاظ
 عینی شرایط باید نیز بیرونی ي عرصه در کنند، درك ذهنی صورت به را رفاه باید

 لذا رفاه. کند پیدا هستند، بهبود رفاه ساز زمینه که را ... و بهداشت ثروت، نظیر زندگی
اس برخورداري از  شرایط و موقعیت مطلوب خود را بیشتر در گام اول در احس عینی

 دست به در افراد توانایی و خرید قدرت از است دهد و این رفاه  عبارت نشان می
 و کمی منظور  به در چنین شرایطی برخی از صاحبنظران. است زندگی امکانات آوردن

گیرند و آن  می نظر در یتمطلوب یا مندي بهره با مترادف ، آن را رفاه کردن پذیر محاسبه
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. سازند می مشخص ) بهداشتی امکانات و تغذیه درآمد، سطح (عینی، هاي شاخص با را
 مثل عمده هاي مالك از استفاده با و غیرمستقیم شکل به افراد رفاه دیگر عبارت به

 این واقع در اما. شود می سنجیده ملی و داخلی ناخالص تولید فقر، سرانه، درآمد،
 زندگی هاي جنبه تمام توانند نمی گیري اندازه در خاص مشکالت دلیل به مادي مفاهیم
 آنقدر واحد، بعد یک بر تکیه جاي به رفاه هاي مالك امروزه، لذا برگیرند، در را انسان
 پیامدهاي زیست محیطی، و اجتماعی هاي جنبه مثل اي گسترده و ابعاد رفته پیش

 از دیگري ابعاد تا است الزم همچنان اما وند،ش می نیز شامل را بشر حقوق و سالمتی
 محققان روان شناسان، هاي یافته 1990 دهه در دلیل همین به. گیرد قرار توجه مورد رفاه

 ها، شناخت ادراکات، رفاه مفهوم درك و سنجش براي رفتاري و اجتماعی علوم
 وارد اجتماعیرفاه  هاي پژوهش به را مستقیم شکل به افراد واقعی تجربه یا احساسات

 چندبعدي است اهمیت حائز رفاه مفهوم با ارتباط در امروزه که آنچه بنابراین. کردند
 برگیرد در را انسان زندگی هاي جنبه تمام بتواند تا است رفاه مفهوم بودن

)Gylyvary&Clark, 2006(.   
 شده ارائه ذهنی رفاه با ارتباط در که تعاریفی ترین جامع از در این راستا یکی

یا احساس برخورداري از رفاه،  ذهنی رفاه وي، نگاه از. است دینر به متعلق است،
شان در هر  زندگی مورد در مردم که شود می اي منفی و مثبت هاي ارزیابی تمامی شامل

 بخش زندگی لذت و خوب احساس ساز زمینه ذهنی بدین ترتیب رفاه .جامعه دارند
 به نوین يها نگرش البته در. کند می فراهم بیشتر شآرام براي را زمینه و است افراد

 توجه و ترکیبی مورد زمان هم صورت به را ذهنی و عینی معیارهاي رفاه، باید مفهوم
 افراد با توجه به برخورداري از امکانات و منابع مادي براي عینی رفاه که  چرا.داد قرار

و زمینه  رساند می حداکثر به را محیط مثبت هاي پتانسیل و کند می فراهم را هایی فرصت
  . شود ساز آسایش می

                                                
1. Diener 
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 اما سؤال نوشتار حاضر این است که با توجه به رشد و گسترش صنعت در شهر
اجتماعی در این شهر  باید دید که سطح برخورداري از رفاه اخیر يها دهه اردکان در

 دارند، يماد منابع به باالیی دسترسی که افرادي میان در حتی زیرا .چقدر است
 و است پایین زندگی در شان رفاه احساس و رضایت میزان که دارند وجود هایی گروه

 در تا کند می کمک شهر این اندرکاران دست و مسئوالن به موضوع این شناخت باالخره
 را افراد ذهنی و مادي رفاه سطح رفتن موجبات باال ها گذاري سیاست و ها ریزي برنامه

میزان احساس بدین ترتیب این سوال مطرح است که . دکنن فراهم زندگی در
در بین ) فرامادي و مادي(برخورداري از رفاه اجتماعی با توجه به ابعاد ذهنی و عینی 

اندازه است؟ و چه عواملی باعث افزایش یا کاهش این  شهروندانی اردکانی تا چه
   شود؟ احساس در بین این شهرواندن می

  
   پژوهشپیشینۀ تجربی 

هاي احساس برخورداري از رفاه اجتماعی و عوامل موثر بر آن،  راي شناخت مولفهب
  :  هاي مرتبط پرداخته شود الزم است که به چند نمونه از تحقیقات و پژوهش

تبیین تحول ارزشی و ارتباط آن با «پژوهشی با عنوان ) 1391(غفاري و تمیزي فر
 این تحقیق به بررسی آرا و نظرات  بنیان نظرياند، ، انجام داده»هاي رفاهی نگرش

شناسی در سه حوزه ارزش، تحوالت نسلی و رفاه ذهنی اندیشمندان مختلف جامعه
 متولدین (انقالب از قبل نسل سه شامل پژوهش این آماري جامعه. پرداخته است

 انقالب از بعد نسل و) 1355 تا1339 متولدین (جنگ و انقالب نسل ،)1338 تا1325
 آن از حاکی آمده بدست نتایج. است تهران شهر در ساکن) 1370 تا 1356 متولدین(

 معناداري تفاوت از ها نسل بین در خود ماوراي توجه به گرایش میزان که است
 ارتباط دوم نسل شناختی رفاه و ذهنی رفاه با تنها ها ارزش این و نیست برخوردار

. است برخوردار معناداري اوتتف از هانسل بین در تغییرات به تمایل میزان. دارند
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 آمادگی. اول نسل و دوم نسل سوم، نسل: از عبارتند هانسل تغییرات به گرایش میانگین
 سوم نسل ذهنی رفاه و دوم نسل شناختی رفاه اول، نسل احساسی رفاه با تغییر براي
. است برخوردار معناداري تفاوت از هانسل میان در کاري محافظه میزان. دارد رابطه
 نسل و دوم نسل اول، نسل: از عبارتند هانسل کاري محافظه به گرایش ترتیب بدین
 به گرایش میانگین. دارد رابطه سوم و دوم نسل ذهنی رفاه با کاري محافظه. سوم

 معناداري تفاوت از هانسل میان در دارند شخصی اهداف پیشبرد از نشان که هایی ارزش
 سوم، نسل: از عبارتند هانسل شخصی اهداف پیشبرد به گرایش ترتیب. است برخوردار

 و دوم نسل ذهنی رفاه و اول نسل احساسی رفاه با ها ارزش این. اول نسل و دوم نسل
 احساس و مختلف هاي ارزش به گرایش گفت توان می مجموع در. دارد رابطه سوم
 بتوان که نیست ايگونه به تفاوت این اما است تفاوت داراي هانسل میان در ذهنی رفاه

  .داد شکاف عنوان آن به
هاي   شناسایی مولفه"مقاله پژوهشی با عنوان) 1384(غفاري و تاج الدین

اند، در این پژوهش آمده است که محرومیت اجتماعی  محرومیت اجتماعی تدوین نموده
از مباحث مهم رفاه و سیاست اجتماعی است که در کنار موضوعاتی چون فقر، طرد و 

و تجربی این  هر چند که به لحاظ مفهومی. باشد  ي اجتماعی قابل بررسی مینابرابر
هایی با یکدیگر دارند در این مقاله تالش شده است با طرح ابعاد  مفاهیم تفاوت

مفهومی، نظري و تجربی محرومیت اجتماعی موضوع در حوزه مورد مطالعه مورد 
میت اجتماعی با استفاده از هاي محرو با شناسایی شاخص. آزمون تجربی قرار گیرد

: هاي شناسایی شده عبارتند از تکنیک تحلیل عامل از میان عوامل مطرح شده مولفه
این . "بیگانگی اجتماعی، احساس شهروندي، تعامل اجتماعی و رضایت از زندگی"

ها با یکدیگر داراي تجانس و سازگاري درونی بوده که در مجموع سازنده سازه  مولفه
  . تماعی هستندمحرومیت اج

 انجام "کشور خانوارهاي اقتصادي رفاه" عنوان در پژوهشی با) 1381( نخجوانی
 مردم زندگی کیفیت در داده رخ تحوالت و تغییر که آمده پژوهش این در است داده
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 شایسته و صحیح ریزیهاي برنامه مرهون باید را جهان یافته توسعه کشورهاي
 و کشور امکانات همه واگذاري با گمان بی. نستدا کشورها این اقتصاد گردانندگان

 عنوان به گروهی دست به همه براي تکلیف تعیین و قانونگذاري اختیار دادن
 هر که شود اي راهبردي گونه به ملی اقتصاد که است این بر انتظار جامعه، گردانندگان

 روند یبررس اساس، این بر. یابد بهبود مردم زندگی شرایط و اقتصادي رفاه آینه
 توان می آن از و رسد می نظر به جالب بسیار زمان طی خانوادها اقتصادي رفاه دگرگونی

 اهداف به دستیابی میزان و اقتصاد مدیریت موفقیت سنجش براي شاخصی عنوان به
  نشان نوشتار این در گرفته صورت هاي بررسی. جست بهره توسعه راهکارهاي متصور

 هشدار بحران و افت دچار اخیر دهه دو در کشور وارهايخان اقتصادي رفاه که دهد می
 که است واقعیت این نشان نیز مشخص طور به 1380 سال بررسی. است اي بوده دهنده

 بهبود و هفتاد دهه پایان در نفتی درآمدهاي افزایش وجود با کننده نگران روند این
 و شهري خانوارهاي میان رفاهی شکاف. است داشته تداوم ملی، اقتصاد شرایط نسبی

 اقتصادي رفاه کاهش و فقر این آثار باید که است بدیهی. است افزایش به رو روستایی
 براي چنانچه. کرد جو و جست کشور اجتماعی و اقتصادي مشکالت و مسائل در را

 نخجوانی، (شد خواهد تر نامناسب شده اشاره شرایط نشود، اندیشی چاره معضل این
1381 :72-73.(   

 نهادهاي برخی کارکرد بر مروري (توسعه و اجتماعی رفاه"عنوان  با یشپژوه
 آمده پژوهش این در است، گرفته انجام) 1381 (جو حق توسط ")ایران در حمایتی

 هدف یک مثابه به گرا عدالت يها دولت براي همواره »فقر «بر چیرگی که است
 تأکید توسعه يها برنامه و ها سیاست سبب، همین به. است مطرح) استراتژیک (راهبردي

 اهتمام طبقاتی فاصله تعدیل به ها حکومت قبیل این و داشته »برابري «و »توزیع «بر
 در زیادي هاي نوسان شاهد سو این به 1375 سال آغاز از نیز ایران در. ورزند می

  . ایم بودهها  سیاستگذاري



  
  
  
  
 1396 بهار، 30شماره سال هشتم،  ،ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     184 

 ناسالم ارساخت ،»خواري رانت «مساعد شرایط آشکار، و پنهان تورم وجود
 مشکالت گسیخته لجام رشد خنثی، و ناکارآمد مدیریتی نظام ساله، نه جنگ اقتصادي،
 وضعیت ... فقر، خط زیر جمعیت کمی گسترش ،...)و اعتیاد، بیکاري، (اجتماعی
 »اجتماعی رفاه «مقوله و کرده تحمیل کشور اجتماعی و اقتصادي شرایط به را نامطلوبی

 زیست هاي حداقل حفظ براي دوران این خالل در گرچه. ستا رانده عقب حاشیه به را
 نهایی نتیجه و برآیند دهد می نشان روندها اما است، گرفته صورت هایی تالش همگانی
 رفاه «و» اجتماعی تأمین نظام «در »گسترده فقر «مهار براي دارد جا نبوده کافی ها فعالیت

 امور به که یافته اختصاص هایینهاد به مجموعه این. گیرد صورت نظر تجدید »ملی
 بررسی آنان يها فعالیت و پردازند می اقتصادي توان کم و تهیدست هاي گروه معیشت

 در ... مؤسسات، و نهادها این کارکرد تأثیر بررسی این از هدف واقع در. است شده
 بهتر حمایتی نهادهاي نقش طریق این به تا بوده »فقر کاهش «و »عمومی رفاه «مقوله

  . شود تحلیل و بیینت
 در اجتماعی رفاه تحلیل تجزیه" عنوان در پژوهشی با) 1379 (خانی موسی

 شیراز دانشگاه اقتصادي علوم رشته در ارشد کارشناسی نامه پایان عنوان به ،"ایران
 اول هدف. است گرفته قرار نظر مورد هدف سه رساله این در است، گرفته انجام

 مختلف خانوارهاي براي آن تغییر روند و کشور در اجتماعی رفاه وضعیت بررسی
 اجتماعی رفاه شاخص و سن اجتماعی رفاه شاخص دو از منظور این به که باشد می
 براي درآمدي نابرابري میزان سنجش دوم هدف. است شده استفاده "کاکوانی"

 دو از آن گیري اندازه براي که باشد می نظر مورد هاي سال در کشور خانوارهاي
 اثر بررسی سوم هدف. است شده استفاده "جینی ضریب" و "تیل نابرابري" اخصش

 قیمتی شاخص قسمت این در که است اجتماعی رفاه بر) تورم (ها قیمت افزایش
. است گرفته قرار استفاده مورد خانوارها) درآمد (هزینه تعدیل براي کننده مصرف
 ده از بیش براي هرسال در و 1376 تا 1363 دورة بین چهارسال در فوق هاي شاخص

 هاي سال نتایج و گرفته قرار محاسبه و سنجش مورد مشاغل تفکیک به و خانوار هزار
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 به 1363 سال از که دهد می نشان آمده بدست نتایج. اند شده مقایسه یکدیگر با مختلف
 کاهش نابرابري هاي شاخص و داده نشان کمی افزایش رفاه، واقعی هاي شاخص 1368
 با افزایش درصد باالترین رفاه هاي شاخص براي 1372 به 1368 سال از.اند¬یافته

 سال از و اند یافته بهبود نیز نابرابري هاي شاخص و شده مشاهده واقعی و اسمی مقادیر
 و یافته کاهش رفاه واقعی مقادیر ها قیمت حد از بیش افزایش دلیل به 1376 به 1372

  . است تهیاف افزایش دوره این در نابرابري
 یکدیگر به وابسته رفاه توابع" عنوان تحت اي مقاله ) ) 1980هرواردن  وکاپتین

 از خود تجربی کار براي آنها. درآوردند نگارش به "درآمد توزیع بهینه) اندازه(سایز  و
 این در. جستند بهره) WFI (درآمد رفاه تابع از و کردند استفاده هلند کشور اطالعات

 زیرگروه 7 شامل که شده بندي طبقه جمعیتی متغیرهاي برحسب کشور جمعیت مطالعه
 محیط جغرافیاي سن شهرنشینی، درجه کار، نوع کار، محیط تحصیالت، باشد؛ می

 چند نیز ها زمینه این از هرکدام در آنگاه... و) کشور جنوب یا شمال (زندگی
 نظر در مقطع ارچه تحصیالت براي نمونه عنوان به. شد گرفته نظر در زیرمجموعه

 رفاه که درآمد از سطح آن اصلی مجموعه هاي زیرمجموعه از هرکدام براي و شد گرفته
 درآمد واقعی سطح با آن مقایسه به و است شده محاسبه کند، می حداکثر را فرد

  : شد گرفته نظر در فرض سه کار این براي است شده پرداخته
  .خانوار تصرف قابل درآمد از است تابعی فقط مطلوبیت -الف
 شده فرض و شده گرفته نادیده کار نیروي عرصه و تولید بر درآمد توزیع اثر -ب

  . نیست درآمد توزیع تغییرات از متأثر ملی درآمد اندازه که است
 موسی (است شده گرفته نظر در ساالنه درآمد زندگی، دوره درآمد جاي به -ج

  ).3: 1379 خانی،

                                                
1. kaptyn 
2. Hrvardn 
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 در"بریتانیا در اجتماعی بهزیستی عنوان" با پژوهشی اي مقاله در) ) 2001مانلی
 گذاري سیاست زمینه در آمده دست به شواهد که کند می بیان 1991-2001 هاي سال طی

 به توجه با. است مبهم و پراکنده گوناگون، ابعاد داراي رفاه که دهد می نشان رفاهی
 معیار عنوان به مختلف یرفاه هاي برنامه تأثیرات زمینه در گذشته اتپژوهش مالحظات،

 مقدماتی اساس میتواند که است شده شناخته اجتماعی و فردي جوامع بررسی در مهمی
 به کمی توجه اتپژوهش این در آن، بر عالوه. کند فراهم اي را مقایسه ارزشیابی براي

 مردم روي بر اجتماعی رفاه برنامه ریزي مختلف سطوح چگونه" اینکه  همانند مواردي
 در مسکن امر در دولت سیاست گذاري امر، این وجود با. "است شده گذارد، می تأثیر
 مجدد تولید و پیشرفت در مختلف، اجاره داري سیاست به منجر گذشته سال 20 طی
 که است سیاست گذاري امر در حقوق نظرگرفتن در با که است شده مسکن انبوه

 خاصی مزایاي که ییها بخش در مشکالت با مواجه هنگام در اجتماعی مشکالت حذف
 رفاهی هاي سیاست تأثیر وضوح به مقاله این در. دهد می قرار بررسی مورد ندارند،
 سواالت به توجه با اجتماعی بهزیستی بهبود منظور به یشانها توانایی دنبال به مختلف
 این در آمده بدست اطالعات. است شده مطرح مختلف  ریزي برنامه معیار به مربوط
 نشان  بریتانیا کشور به مربوط آمارهاي براساس 2001 تا 1991 هاي سال بین در زمینه
 کاهش بیکاري، میزان آن مقابل در و اشتغال میزان مانند مواردي است، شده داده

 از قبل میر و مرگ و استاندارد میر و مرگ (مهم هاي ثبت و مدت طوالنی يها بیماري
 شامل را بریتانیا در ها تحلیل و تجزیه سوي یک ،پژوهش این مجموع در ،)بلوغ
  پردازد  می رفاهی يها برنامه وها  معیار تأثیر به شود،که می

 در "رفاه از گوناگون يها ارزیابی" بررسی به پژوهشی گزارش در) ) 2005بلیز
 درآمد تولید مانند موضوعاتی بررسی به گزارش این در پرداخته، اخیر سال چند طی

 بعضی که رسد می نظر به چنین است شده پرداخته رفاه کننده رزیابیا عنوان به داخلی

                                                
1. Manley 
2. Belize 
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 جهت مختلف روش سه. است یافته افزایش توسعه حال در يها کشور در  مشکالت
 روش اولین . گیرد می قرار بررسی مورد پژوهش این در اجتماعی رفاه میزان بررسی
. گیرد می نظر در وريتئ صورت به را رفاه نسبت که است اي داخلی حساب بسط شامل

 يها نشانگر عنوان به را ) ویژه يها مراقبت تحصیل، مانند (ابتدایی مواردي روش دومین
 چند از آمده بدست يها داده به توجه با آخر روش در و. کند می ارزیابی اجتماعی
 به اقتصادي رفاه تداوم شاخص اول روش در. شود می بررسی روانی حاالت آزموننده،

 و پیشبرد براي روشی نهایت، در و گیرد می قرار بررسی و بحث مورد مفصل طور
 شامل و پرداخته رفاه میزان ارزیابی به که کنیم می مطرحها  روش سایر از حمایت

  . یافت توان نمی دیگر يها روش در که شود می  اطالعاتی
 ناولی از  امریکا)NORC (افکار بررسی ملی مرکز از کاپلوویتز و برادبورن

 باالي روایی و  اعتبار.زدند مردم خوشبختی احساس سنجش به دست که بودند کسانی
 کرد،رفته جلب مفهوم این بررسی و سنجش سوي به نیز را دیگر محققان آنها سنجش

. شد تبدیل پژوهشی مضامین مهمترین از یکی به خوشبختی احساس سنجش رفته
 حمایت به را ها دولت ملی يها ریزي برنامه و سیاستگذاري در سنجش این اهمیت
 نیز اروپا  در امریکا بر عالوه 1970 دهه از ، داده سوقها  پیمایش دست این از گسترده

 احساس و خوشبختی سنجش براي ملی يها پیمایش ساالنه و مرتب طور به
 هم المللی بین سطح بهها  پیمایش این دامنه . گیرد می صورت مردم رفاه از برخورداري

 یک اجراي به دست 1976 سال در گالوپ موسسه مثال، عنوان به است؛ شده کشیده
 مختلف کشور 6 در زندگی از مردم رضامندي باب در جالب بسیار المللی بین پیمایش

  کوهی مقیاس یک از پیمایش این در او. زد کمونیست غیر يها کشور از متشکل جهان
 این يها نتیجه. داشت »فري و واتز نردبانی مقیاس« به بسیار شباهت که کرد استفاده

                                                
1. Bradborn   
2. Kaploytz  
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 از باالتري میانگین سطوح معموالً جهان ثروتمند مناطق که دهد می نشان پیمایش
   .دارند رضامندي و خشنودي

آیا این یک :  در پژوهشی تحت عنوان تأثیر روزهاي هفته بر رفاه ذهنیتومن
 تاثیر روزهاي هاي مورد استفاده در تعیین موضوع گزینشی است به بررسی شاخص

در این تحقیق مشخص می شود که اشخاص خود آگاه . هفته بر رفاه ذهنی می پردازد
. تمایل به سطوح رفاه باالتر در روزهاي خاصی از هفته نسبت به مابقی روزها را دارند 

در . ي متمایز رفاه اجتماعی رضایت شغلی و شاد بودن تمرکز دارد این تحقیق بر دو پایه
مشخص می شود در تعیین روزهاي هفته بر رفاه ذهنی از یک جهت گیري این تحقیق 

  . خاصی استفاده شده و باید به صورت محتاطانه با آنها برخورد شود
 داخلی و خارجی در این  هاي انجام شده بندي باید گفت که از پژوهش در جمع

ضایت و متغیرهایی مانند برابري در توزیع درآمد و منابع، احساس خوشبختی و ر
قابل ... جایگاه آنها در رفاه اجتماعی، محرومیت اجتماعی، احساس بیگانگی اجتماعی و

استخراج است که سعی خواهد شد بعد از مطالعه چارچوب نظري و رسیدن به اتقان 
نظري از متغیرهایی مذکور در پژوهش حاضر استفاده کرد و آنها را در جامعه مورد 

  .مورد آزمون مطالعه قرار داد
  

  پژوهشچارچوب نظري 
 تفکرات رشد و صنعتی انقالب رنسانس، وقوع از بعد که است جمله مفاهیمی از رفاه

 اقتصاد، هاي حوزه در مردم و سیاستمداران صاحبنظران، توجه مورد محور انسان
 ابهامات و ها پیچیدگی از آکنده خود، ذات در مفهوم این. گرفت قرار اجتماع و سیاست

 همچنان اما گرفته قرار توجه مورد مختلف هاي دوره و ها عرصه در آنکه وجود با. است
 هاي زمینه دلیل به و ندارد؛ وجود آن براي جهانی قبول قابل و جامع تعریف هیچ

                                                
1. tumen  
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 مکاتب و ها دیدگاه در مفهوم این به نگرش نحوه تعدد و تاریخی مفهومی، متفاوت
  . است شده ارائه آن از متفاوتی تفاسیر غالباً مختلف،

. یکی از تمایزهاي مهم در سیاست اجتماعی تمایز دو مفهوم رفاه و بهزیستی است
مفهوم : شناختی آن است اولین گام در تمایز این دو مفهوم از هم شناختن عناصر زبان

تشکیل شده ) بودن، هستی (beingو ) خوب (wellاز دو واژة ) Well-being(بهزیستی 
در واقع، بهزیستی به موضوع . باشد می) Being well(بودن  معناي خوب که درکل به

 welاز دو واژة ) Welfare(مفهوم رفاه .  پرداخته و یک سازة ترکیبی استزندگی خوب
. اشاره دارد) Faring well(» گذرانی خوب«تشکیل شده و به ) گذراندن (fareو ) خوب(

شد، مفهوم  حبت از رفاه میاین مفهوم اوایل عمدتاً با دولت رفاه همراه بود و هرجا ص
. یعنی مفهوم رفاه با تحقق کارکردهاي دولت رفاه همراه بود. شد به ذهن متبادر می» رفاه«

نکتۀ مسلّم در تمایز این دو مفهوم آن است که بهزیستی یک مفهوم عام و با شمول 
وم بدیهی است که در این معنا، مفه. گیرد بیشتري است که مفهوم رفاه در آن قرار می

 را در بر  و بهزیستی عینیهاي فرعی مانند بهزیستی ذهنی بندي تواند دسته بهزیستی می
 و رفاه هاي مشابهی چون رفاه ذهنی بندي همچنین، مفهوم رفاه نیز دقیقاً تقسیم. بگیرد
  ).142: 1393پور گتابی،  غفاري و حبیب( را دارد عینی

 معتقدند که در جامعۀ مدرن، سیاست )2005 (6»وود و نیوتن«البته بسیاري مانند 
سمت بهزیستی حرکت کند و طبیعی است که این جریان،  اجتماعی باید از رفاه به

دستورالعملی که بسیاري از . همراه دارد  جدیدي را براي سیاست اجتماعی به دستورالعمل
از نیز به گذار ) ) 2008به همین سیاق، جردن. مفاهیم آن نیازمند تعریف مجددند

                                                
1. good life  
2. subjective well-being = SWB  
3. objective well-being = OWB  
4. subjective welfare = SW  
5. objective welfare = OW  
6. Wood and Newton  
7. Jordan  
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تنها  دهد تا نَه کند که بهزیستی به ما اجازه می اعتقاد دارد و اشاره می» رفاه«به » بهزیستی«
بهزیستی روابط .  نیز توجه کنیمبه استفاده و مطلوبیت اقتصادي، بلکه به ارزش اجتماعی

هاي اجتماعی از طریق  گیرد و بر ایجاد و مبادله ارزش فردي، اعتماد و مشارکت را دربرمی
  )142: همان(هاي اقتصاديِ صرف از طریق قرارداد تأکید دارد  رهنگ تا ایجاد ارزشف

 و وضعیت توصیف را "احساس برخورداري از رفاه" توان می کلی طور به
درمانی و  هاي مراقبت آموزش، نظیر پیشرفته اجتماعی ترتیبات از افراد زندگی موقعیت

 همگان خصوصاً سالمندان، براي درآمد امنیت بهداشتی، معیشت، مسکن، اشتغال،
  .)Gylyvary& Clark, 2006: 14(  دانست... و ناتوانان

. پذیردي مشخص صورت میپردازي در باب رفاه اجتماعی از چندین جنبه نظریه
شود، به طوري که در برخی تعریف می» بهزیستی«در یک معنا، رفاه اجتماعی به عنوان 

 و راحتی احساس به و نیز درنظر گرفته شده است ستیبهزی معنی به رفاه متون اصطالح
 به عبارتی ).440: 1376 گولد، (دارد اشاره باال زندگی کیفیت همچنین و وضعیت بهبود

دیگر، در چارچوب سطوح بهداشت، امنیت، خوشبختی مادي و مشارکت و غیره که 
د، اشاره کنناعضاي یک جامعه، چه به صورت فردي و چه به صورت جمعی، تجربه می

ها را از رهگذرِ بکارگیري  ي افراد و گروهشده توان سطوح رفاهِ تجربهاساساً، می. دارد
، براي مثال، "مشارکت" یا "امنیت"، "ثروت"هایی ارزیابی کرد که در آن مقیاس

ي توزیع هاي آماري دربارهمحققان از طریقِ ترکیبی از داده. گیري استقابل اندازه
هاي بیماري به اضافه معیارهاي خودارزیابی رضایت، امنیت یر یا نرخدرآمد، مرگ و م

گذاري بر هاي مشخص سیاستي اثر برنامهشخصی یا عمل اجتماعی به مطالعه
تر هاي ارزیابی از این دست پیچیده به مرور، پژوهش. هاي معین پرداختندجمعیت

ي هاي انتشاریافتهر دادهاي که ابعاد احساسات، عقاید و همین طواند، به گونه شده
 .گیرند میي درآمد، میزان بیماري یا استقبال عمومی از خدمات را در بر رسمی درباره

)O'brien& penna, 1998: 7 (   
                                                

1. social value 
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در مفهوم دوم، رفاه اجتماعی نظامی از روابط اجتماعی و نهادي را شامل می شود 
بدین . یا حفظ می نمایندکه از طریق آن افراد رفاه فردي یا جمعی خود را تضمین 

معنی که در اینجا رفاه به ابزارها و شرایطی اشاره دارد که در آنها و از طریق آنها یک 
یا (شود تر در طول زمان باز تولید میتر، ثروتمندتر یا ایمنجمعیت کم و بیش سالم

یف هاي مختلف بسیاري توص توان به روش در عمل، این نظام را می). شودبازتولید نمی
غیررسمی که انواع و سطوح / خصوصی، رسمی/ هاي دولتینهادها و شبکه. کرد

. دهند ممکن است کانون توجه باشندمتفاوت منابع و خدمات را عرضه یا به دست می
 -هاي ساختار اجتماعیدر عوض، ممکن است این تأکید مبتنی بر پیوندهاي میان الیه

اي عمل اجتماعی مانند الگوهاي اجبار،  و الگوه-نظیر سیاست، اقتصاد، و فرهنگ 
تواند به صورت  در مفهوم یا معناي سوم، رفاه اجتماعی می. مبادله یا نمادسازي باشد

 این معناي سوم رفاه به چندین روش مختلف نیز -یک گفتمان مفهوم سازي شود 
 " گفتمان رفاه اجتماعی"در اینجا، براي سهولت و شفافیت بیشتر. شود توصیف می

که  تحقق عدالت ) 1396همان، (ها است تشکل از سازمان یا ماتریسی از دانشم
دال مرکزي آن را تشکیل می دهد ) ها و چتر ایمنی رعایت اصل برابري، استحقاق(
ي مفهومی یک گفتمان رفاه اجتماعی تعریفی از جهان از دو جنبه). 1392صفري شالی،(

ها ن ترتیب این گفتمان در قالب نظریهبدی. دهدو مادي این اصطالح را به دست می
هاي رفاه ها و برنامهها در سیاستها، نهادها و دانشهاي فهم پیوند بین عملروش

  .گیرد اجتماعی مورد توجه قرار می
 احساس قبیل از مفاهیمی با ارتباط در را اجتماعی رفاه)  )1381 :20-27پتریک

. سنجد می نسبی هاي مقایسه و استحقاق ازها،نی ،)ها اولویت (ترجیحات تأمین، شادکامی،
 سطح. کند می پیدا معنا عمقی و سطحی وجه یا بعد دو در  شادکامی  وي،  عقیده به

. است نظر مد اینجا در است نهفته آن در خرسندي و رضایت از حالتی که تر عمیق

                                                
1. Patrick  
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. گردد یبرم مسکن شغل،  درآمد، داشتن امنیت، احساس به آنها نیز تأمین و نیازها
 یا زحمتش پاداش استحقاقش اندازه به که کسی که پردازد می مسأله این به نیز استحقاق
 طبق بر که نسبی مقایسه باالخره و است برخوردار نسبی بهروزي و رفاه از کند دریافت

 این با نوعی به رفاه دیگر عبارت به. شود می سنجیده دیگران با ارتباط در افراد رفاه آن
 است معتقد  پتریک.دارد پیوند کند می مقایسه دیگران با مرتباً را خود آدمی که حقیقت

 معرف تنهایی به هیچکدام و باشند می معنادار هم با ارتباط در مفهوم شش این تمام که
   .باشد نمی رفاه شاخص براي مناسبی

 همچنین رفاه داراي ابعاد مادي و غیرمادي است، در ابتدا بعد مادي رفاه داراي
داراي ویژگی ...) مثل خوراك، پوشاك، مسکن و(اهمیت می باشد، زیرا ابعاد مادي 

عینی بوده و معموالً نیازهاي فرامادي بعد از نیازهاي مادي خود را نشان می دهند یکی 
که جایگاه ممتازي در تبیین . از ابعاد غیرمادي رفاه اجتماعی، اعتماد نهادي است

هاي اخیر، جامعه شناسانی  ین خاطر است که در سالبه هم. مشارکت شهروندان دارد
شناختی خود قرار داده و  هاي جامعه ، اعتماد را در مرکز تحلیل ، باربرنظیر لوهمان

دومین بعد از ابعاد مهم غیرمادي . اندتأثیر آن را بر مشارکت شهروندان حیاتی خوانده
کند احساس  عا می ، اددیویس. رفاه اجتماعی، احساس محرومیت نسبی است

محرومیت نسبی زمانی اتفاق می افتد که  یک شخص احساس کند آن وضعیت و 
، خاطرنشان گروسبی. شرایط قابل دستیابی است ولی به آن دسترسی پیدا نکرده است

سازد که وضعیت نابرابر حاکم بر اجتماع می تواند به احساس محرومیت نسبی  می
ناي برآورده نشدن نیازهاي ضروري و حیاتی انسان در اگر محرومیت را به مع. بیانجامد

 خواهد شد که به ها انساننظر بگیریم، در این صورت شامل نیازهاي مادي و معنوي 
تواند  لذا محرومیت می. باید همواره مورد توجه قرارگیردمی صورت جریانی مستمر 

                                                
1. Luhman  
2. Barber  
3. Davis  
4. Grosby  
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غیر ضروري و واقعی معناي وسیعی را در بر بگیرد که هر نوع نیازي اعم از ضروري و 
رود؛  و کاذب را شامل می شود، اما محرومیت بیشتر در معنایی که گفته شد به کار می

در این . سخن به میان می آید.....هاي محروم و به عنوان مثال وقتی از کشورها یا ملت
دهند که  رابطه نظر به کشورهایی است که اکثریت جمعیت آنها را افرادي تشکیل  می

حرومیت نسبی به م. ن نیازهاي اولیه زندگی مانند غذا با مشکل روبرو هستنددر تامی
آنها  ي ارزشیها توانایی و ها انسان عنوان تصور وجود تفاوت میان انتظارات ارزشی

اي هستند که مردم خود را   کاالها و شرایط زندگی،انتظارات ارزشی. شود تعریف می
 نیز کاالها و شرایطی هستند که آنها فکر ،رزشیي اها توانایی. دانند مستحق آنها می

موضوع فوق بر برداشت ذهنی از . کنند عمالً توانایی کسب و حفظ آنها را دارند می
شان احساس  مردم ممکن است به طور ذهنی با توجه به انتظارات. محرومیت تاکید دارد

  .نکند اما یک ناظر عینی آنان را نیازمند قلمداد ،محرومیت کنند
شود و  ر جهان امروز رفاه اجتماعی بخشی از زندگی و فرهنگ انسان تلقی مید

هاي انسان دوستی با تأکید بر مسؤولیت همگان نسبت به یکدیگر و گسترش نظریه
هاي جدید در خصوص همچنین پیشرفت علوم اجتماعی و زیستی، در پیدایش نگرش

توان ادعا  بنابراین می. ر بوده استهاي اجتماعی مؤثرفاه اجتماعی و تأثیر آن بر فعالیت
هاي غیرمادي را نیز شامل کرد که نیازهاي اساسی از مقوله معیشت فراتر رفته و زمینه

در ) بعد مادي و غیرمادي(گردد و به همین خاطر است که دو بعد اساسی براي رفاه  می
  . نظر گرفته شده است

 و ها برنامه مقررات،  قوانین، از اي یافته مجموعه سازمان اجتماعی رفاه مجموع در
 منظور به اجتماعی نهادهاي و رفاهی مؤسسات قالب در که است هایی سیاست

 رشد زمینه تا شود می ارائه انسان سعادت تأمین و معنوي و مادي نیازهاي به پاسخگویی
 سازمان امري رفاه تعریف این در). 16: 1381 اصل، زاهدي (آورد فراهم را او تعالی و

                                                
1. Value expectations  
2. Value capabilities  
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 جانبه همه نیازهاي رفع و تأمین براي و دولتی مقررات طریق از که شود می تلقی افتهی
 احساس یعنی اجتماعی رفاه اصلی هدف تحقق جهت در معنوي و مادي ابعاد در انسان

 ابتدا بایستی رفاه برقراري براي منظور بدین. گیرد می صورت زندگی از فرد رضایت
 با را توسعه و اجتماعی رفاه هاي برنامه تا شناخت بعادشا و ها ویژگی تمامی با را انسان

 کار دستور در را او هاي انتخاب و ها اولویت و داد وفق ناشناخته موجود این نیازهاي
 انسان هاي گرایش و نیازها شناخت اجتماعی،  رفاه در مقدمه تفکر لذا. داد قرار خود
  :کرد توجه محوري مفهوم سه به باید اجتماعی، رفاه تعریف در ترتیب  بدین.است

 باید اجتماعی رفاه هاي برنامه که معنا این به: اجتماعی مسائل کنترل یا حل: اول
 مخدر، مواد استعمال خشونت، مانند مسائلی کاهش براي هایی راه دارنده بر در

  .باشد جامعه در ... و فقر خودکشی،
 مسکن، زیستی، نیازهاي به وجهت بر عالوه رفاه هاي برنامه یعنی: نیازها تأمین دوم،

 سالم، زندگی کیفیت براي که بشري نیازهاي دیگر به باید بهداشت، آموزش، اشتغال و
  .کنند توجه است، الزم جامعه افراد روانی و جسمی سالمت

  شغل، و درآمد کسب براي افراد که معنا بدین: برابر هاي فرصت تأمین سوم،
 باشند برخوردار برابر شرایط از فردي موقعیت از صرفنظر اجتماعی، ارتقاي و آموزش

  ).301: 1383 نصیري،(
 از جامعه و گروه خانواده، شد؛ تأمین یکدیگر با هماهنگ ابعاد، این تمام که زمانی

 و شرایط مجموعه اجتماعی رفاه حالت این در. برند می بهره رفاه بخش رضایت سطح
 تأمین قبولی قابل حد در را جامعه آحاد اجتماعی و فردي نیازهاي که است هایی کیفیت
 اجتماعی، زیستی، امنیت احساس شرایط آن در زندگی از مردم همه به طوري که کرده،

 بدین ترتیب باید گفت ).114: 1379 بهزیستی، سازمان (باشند داشته سیاسی و اقتصادي
 رفاه البق که در این نوشتار مدنظر است، در اجتماعی رفاه از برخورداري که احساس

 فردي همان تجارب و ها شناخت ها، ادراك احساسات، به پس گیرد، می قرار ذهنی
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 پس. دهیم می قرار سنجش مورد رفاه احساس میزان لحاظ به  را وي که شود می مربوط
    .است وابسته او خویشتن یا شخص آنِ به ذهنی رفاه

یبی در تدوین در ادامه جهت جلوگیري از اطناب کالم و داشتن رویکرد ترک
چارچوب نظري تحقیق باید خاطرنشان ساخت که نظریات مورد استفاده به شرح ذیل 

  :هستند
 به عنوان یک روانشناس نیازهاي انسانی را نوع مخصوصی از غرائز آبراهام مازلو

اغلب علماي روانشناس درباره نیازها سخن . شود داند که در حیوانات یافت نمی می
 در انسان از اهمیت ات مازلو درباره نیازها و سلسله مارتب نیازهااند اما نظری گفته

  . پردازیم خاصی برخوردار است بدین جهت در آغاز به ذکر نظریات این دانشمند می
  

 دسته به شرح 5نیازهاي انسانی به » نظریه سلسله مراتب نیازهاي مازلو«براساس 
  : شوند زیر تقسیم می

   جسمانیـ نیازهاي فیزیولوژیک یا 1
   ـ نیاز به امنیت و اطمینان2
   ـ نیازهاي اجتماعی یا تعلق به دیگران3
   ـ نیازهاي من یا صیانت ذات، نیاز به احترام4
   ـ نیازهاي خودیابی و تحقق خویشتن5

  

                                                
1. Abraham Maslow  
2. Hierarchy of Needs  
3. Physiological Needs 
4. Safety Need 
5. Social Needs 
6. Esteem or ego Needs 
7. Self Actualization Needs 
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  سلسله مراتب نیازها -1نمودار

  
، مازلو در نظریه سلسله مراتب نیازها و در سر تا سر کتاب انگیزش و شخصیت

ارضاء نیاز . داند می» ارضاء نیاز، تأمین نیاز و رفع نیاز«را مترادف با » رضایت«مفهوم 
  . شامل حاالتی مانند هوشیاري، نیرومندي، چاالکی، لذت و پاداش است

نیازهاي فیزیولوژیک شامل نیازهائی مانند غذا، پوشاك، مسکن، بهداشت و غیره 
ات اجتماعی پژوهشو در . به زندگی نیستشود که انسان بدون ارضاء آنها قادر  می

این . توان از داشتن هر یک از موارد فوق سوال نمود براي بررسی شرایط عینی افراد می
تر  نیاز در مقام مقایسه با نیازهاي مراتب باال محدودتر، محسوستر، آشکارتر و خودآگاه

ست تا زمانی که این مازلو این نیاز را در رأس نیازها قرار داده است و معتقد ا. است
 بدنش را به کار بیندازد  احتیاجات اساسی تا آن حد ارضاء نشوند که انسان بتواند ماشین

ي دیگر نیز ها فعالیتي انسان احتماالً در همین سطح بوده و بقیه ها فعالیتبیشتر 
پس از ارضاي یک سطح از نیازها، نیازهاي سایر سطوح، . کنند انگیزش ایجاد نمی

کنند و آنها خواهند بود که بر رفتار شخص تسلط خواهند یافت تا به  یدا میاهمیت پ
اي از نیازهاي  به طور عادي و معمولی در جامعه پاره. ترین سلسله مراتب برسیم پائین

به زعم مازلو . ماند اي دیگر ارضاء نشده باقی می گردد و پاره اساسی افراد ارضاء می
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کند و با گذشت زمان  یازها به تدریج افزایش پیدا میدرصد رضایت افراد در برآوردن ن
مازلو، )شود و این امر با انتظارات افراد رابطه مستقیم دارد  درصد ارضاي نیاز بیشتر می

1367 :91(.   
مازلو در مورد اینکه هر کدام از نیازهاي انسانی در افراد مختلف تا چه حد ارضا 

شود معتقد است نیازها در افراد مختلف  شده و موجب رضایت از زندگی در افراد می
نیازهاي هیچ کسی در تمام موارد و به طور کامل ارضاء نشده . اند متفاوت بوده و نسبی

  . کس تاکنون، به رضایت کامل نرسیده است و هیچ
.  آدامز استتوان مطرح کرد، نظریه انصاف اما نظریه دیگري که در این زمینه می

هاي انسان را بازگو  م انسان اقتصادي به طور گویائی کلیه جنبهبراساس این نظریه، مفهو
کند از این رو باید به دنبال مفاهیم دیگري باشیم که به نحو مؤثري مبانی انگیزشی  نمی

  . و رفتاري انسان را مورد توجه قرار دهد
اساس این نظریه مبتنی بر ادراك فرد از شغل خود بوده و چگونگی رفتار او را در 

هایی چون  بنابراین نظریه، هر فرد خصوصیات و قابلیت. دارد بر سازمان بیان میبرا
یا (تجربه و تبحر، تحصیالت، هوش، استعداد، سن و سوابق کاري را با خود به سازمان 

آورد و در مقابل انتظار دارد سازمان یا محیط بیرون  می) محیط زندگی و فعالیت خود
چنانچه . هایی را در اختیارش قرار دهد ایا و پاداشنیز متناسب با این خصوصیات، مز

شخص احساس کند که بین این دو دسته عوامل نوعی برابري و همپایگی موجود 
به عبارت دیگر بشر همیشه در پی . کند است، این امر در او آرامش و رضایت ایجاد می

  . آن است که با او به طور منصفانه رفتار شود
ها و مزایاي  سازمان کار، مقولۀ جامعه و به جاي پاداشدر این نوشتار به جاي 

سازمان، مقولۀ امکانات و تسهیالت منطقه سکونت قرار داده شده و از این طریق نظریه 
  . انصاف، مورد آزمایش قرار گرفته است

                                                
1. Adams’ Equity Theory  



  
  
  
  
 1396 بهار، 30شماره سال هشتم،  ،ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     198 

نظیر ( یا آنچه فرد وارد جامعه کرده است 1»داده«در اینجا احساس برابري بین 
 یا آنچه که فرد از جامعه دریافت 2»ستاده«با ) هاي خود مهارتسن، نیروي کار خود، 

نظیر شغل، درآمد بیشتر، امکانات رفاهی، آموزشی و بهداشتی محل، امکان (کرده است 
موجب رضامندي از ) مندي از تسهیالت و امتیازات مختلف رشد و پیشرفت و بهره

شود، در  یگران حاصل میاین احساس برابري گاهاً در مقایسه خود با د. زندگی است
صورتی که فرد در مقایسه خویش با افراد هم سطح خود احساس کند که دیگران 

  . اند احساس نارضایتی خواهد کرد وضعیت مناسبتري پیدا کرده
  این.  استاحساس رفاه    تبیین  براي  دیگري  مناسب  نیز راهنماي  برابري نظریه

 و   از داده  سخن زیرا در اینجا هم.   است  نزدیک دله مبا تئوري  به  نیز تاحدودي تئوري
و اي  هاستحقاقی، روی( از این رو از تئوري فوق  تحقق عدالت را در سه بعد   است ستاده

  .نشان می دهد) توزیعی
هاي مطرح دیگر در ارتباط با پژوهش حاضر، نظریه محرومیت  از جمله نظریه

پردازند و   عموماً به مقایسه خود با دیگران میاه انسان است براساس این دیدگاه نسبی
مانند (کنند واکنشهاي شدید عاطفی  عدالتی می در این رابطه وقتی احساس فقر و بی
دهند و وقتی این احساس به اعلی  انجام می) …تعویض شغل، کارشکنی و خودکشی و

 در پی انجامد و تعارضات شدیدي را درجه خود برسد به احساس تضاد اجتماعی می
  .دارد

به طور کلی براساس دیدگاه محرومیت نسبی، فرد به مقایسه خود با افراد دیگر و 
زند و دوست دارد که شرایط مشابه با آنها را داشته باشد و اگر در  گروه مرجع دست می

گذاري و  نتیجه مقایسه براي فرد چنین پنداشتی بروز نماید که براساس میزان سرمایه
اي که عایدش شده در مقایسه با دیگران عادالنه و منصفانه نیست  نتیجهتالش، پاداش و 

                                                
1. input 
2. Out put  
3. Relative Deprivation  
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دچار احساس محرومیت نسبی گردیده و این امر باعث بروز نارضایتی در دو سطح 
  . گردد فردي و اجتماعی می

نظریه ارزش منزلت نیز به بررسی عوامل تاثیرگذار بر میزان احساس رفاه از 
ها مورد توجه قرار  اندازه سطوح پاداش ها را به  سطوح دادهاین نظریه،. پردازد زندگی می

شان یا  هاي منزلتی برطبق این نظریه هر دو جزء فوق برحسب ارزش. دهد می
گیرد تا براساس ارزش   خود، بیشتر مورد توجه قرار میهاي حیثیت بندي درجه

برگر ) نیز قرار داشتکه این امر البته مورد توجه نظریه مبادله (اقتصادي و مصرفی آنها، 
 را از طریق ارتباط بین ویژگیهاي کنند که افراد مفاهیم قالبی  استدالل میو دیگران

برگر و دیگران . دهند اجتماعی و درآمدهاي خاص با هدفهاي عینی گسترش می
کنند که مردم انتظار دارند که بین  ، استدالل می)همانند تأکید هومنز بر تناسب منزلت(

هاي داده شده به او تناسب و همخوانی  هاي منزلتی یک فرد و پاداش زشویژگی ار
  ).78:  به نقل از میرسندسی268 ـ 9: 1995کوك و دیگران، (وجود داشته باشد 

که (براساس دیدگاه ارزش منزلت هر فرد دوست دارد با توجه به موقعیت خود 
منزلت و ) گردد می... شامل سطح تحصیالت، میزان زحمت و تالش و امکانات و

جایگاه مناسب در جامعه، محل کار و خانواده داشته باشد اگر فرد چنین شرایطی را دارا 
باشد احساس رضایت از زندگی خواهد داشت و در غیر این صورت، احساس 

  . کند نارضایتی می
هاي بیگانگی  از جمله نظریات مطرح دیگر در حوزه روانشناسی اجتماعی، نظریه

 هاي اجتماعی که دربارة بیگانگی  باید خاطر نشان ساخت که نظریه.اجتماعی است
به عبارت دیگر . اند تلویحاً در برگیرنده مقوله رضایت از زندگی هم هستند مطرح شده

توان احساس بیگانگی اجتماعی را تلویحاً به معناي تبیین نارضایتی و عدم بهروزي  می

                                                
1. Prestige  
2. Berger et al  
3. Stereotype  
4. Stereotype  
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ماعی به طور کلی به معناي بیگانگی فرد از به عبارت دیگر بیگانگی اجت. به شمار آورد
 به نقل از 73: 1373محسنی تبریزي، (اش بوده  هاي اصلی وجود اجتماعی جنبه

البته مقوله . و به طور ضمنی ، مبین نارضایتی و ناخرسندي است) 1378گودرزي، 
 هاي روانشناسی هم شناسان مطرح نگردیده، بلکه در نظریه بیگانگی فقط توسط جامعه

  .سخت مورد توجه قرار گرفته است
با توجه به پیشینه تجربی باید گفت که دینداري نیز با احساس برخورداري از رفاه 

، همـه ادیـان   »گالك و اسـتارك «در این راستا باید گفت که  به نظر .در ارتباط می باشد 
 که هاي کلی هستند   جهان به رغم آن که در جزئیات بسیار متفاوت هستند، داراي حوزه           

ها را به مثابه ابعـاد   توان آن ها که می  این حوزه . شود  گر می   ها جلوه   دینداري در آن حوزه   
اعتقـادي، مناسـکی، تجربـی، فکـري و     : انـد از    اصلی دینداري در نظر گرفـت، عبـارت       

گیرنـد   بعد اعتقادي، باورهایی را دربرمـی ). Stark and Glock, 1965: 19-20(آمدي  پی
بعد مناسـکی یـا عمـل       . ها اعتقادات داشته باشند     پیروان آن دین، بدان   رود    که انتظار می  

هـاي مقـدس خـاص،        دینی، اعمال دینی مشخص نظیر عبادت، نماز، شـرکت در آیـین           
. گیـرد  جا آورند، دربر مـی  ها را به رود پیروان هر دین آن را که انتظار می... گرفتن و   روزه

رات و احـساسات مربـوط بـه برقـراري         بعد تجربی یا عواطف دینی، در عواطف، تصو       
. شـود  رابطه با وجودي همچون خدا  که واقعیت غایی یا اقتدار متعالی است، ظاهر مـی     

بعد فکري یا دانش دینی، اطالعات و دانش اساسی در مورد اصول عقاید دینی و کتـب     
ناسـبی  این بعـد معـرف م  . شود ها را بدانند، شامل می  رود پیروان آن    مقدس را انتظار می   

هاي فـرد را در سـایر ابعـاد     که گرایش براي سنجش میزان دینداري فرد نیست، مگر این    
خصوص در بعد اعتقاد دینی در نظر بگیریم و بعد پیامدي یا آثار دینـی شـامل               دینی، به 

پیامدهاي باور، عمل، تجربه و دانش دینی در زندگی روزمره فرد معتقد و روابـط او بـا       
  ).64-63: 1383زاده،  سراج(سایرین است 

در مجموع مطالعه مبانی نظري نشان می دهد کـه احـساس برخـورداري از رفـاه               
اجتماعی با توجه به دو عنصر ارزیابی از  رفـاه بـا توجـه بـه وضـعیت فـردي خـود و          
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ارزیابی از مقایسه  خود با دیگران و همینطور وجود رضـایت، امنیـت، پایبنـدي دینـی،        
رگرایی است و با عنایت به مباحث نظري مطرح شده، می توان احساس بیگانگی و تقدی

  :مدل مفهومی زیر را طراحی نمود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  پژوهش مدل مفهومی -1مدل 

  

  رضایت از زندگی

  تقدیرگرایی

پایبندي به اعتقادات 
  دینی
  

احساس برخورداري   احساس امنیت
  از رفاه اجتماعی

مثل (اي  متغیرهاي زمینه
  ...)سن، جنس و

احساس عدالت 
 اجتماعی

پایگاه اقتصادي و 
 اجتماعی
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   پژوهشتحقیق  روش
این پژوهش به لحاظ نوع روش از نوع تحقیقات توصیفی و تبیینی است و به لحاظ 

 براي پرسشنامه از پژوهش این در. است پیمایشی  پژوهش ت،جمع آوري اطالعا روش
  . گردید استفاده نیاز مورد واطالعاتها  داده آوري جمع

  
) اعم از زن و مرد(  سال15اردکانی باالي  شامل شهروندان پژوهشجامعه آماري این 

 از فرمول پژوهش نفر می باشند، در تعیین حجم نمونه 57000 که در حدود دنباش می
 نفر 385کوکران استفاده گردید که براساس مختصات این فرمول، حجم نمونه  مومیع

  .برآورد گردید
روش . اي است گیري در این پژوهش به صورت چندمرحله شیوه نمونه

به طوري که در گام اول براي انتخاب ) اي و تصادفی خوشه(اي  گیري چندمرحله نمونه
 محله در شهر اردکان 14اي عمل شد و  همحالت و مناطق شهر اردکان به صورت خوش

ها، خانوارها و افراد گردید، لذا براي  در گام دوم اقدام به انتخاب بلوك. مشخص گردید
ها به صورت  پرسشنامهانتخاب افراد نمونه از روش نمونه گیري تصادفی استفاده شد و 

  . هاي مشخص شده مورد پرسش قرار گرفت تصادفی در بین ساکنان محله
  

  ها سنجه
با توجه به مباحث نظري مشخص گردید که رفاه اجتماعی مجموعه شرایط و 

و اجتماعی آحاد جامعه ) جسمی و روانی(هایی است که در آن، نیازهاي فردي کیفیت
در حد قابل قبول تأمین شده و همه مردم از زندگی در آن شرایط داراي احساس امنیت 

شند و به عبارتی در ارزیابی از زندگی خود زیستی، اجتماعی، اقتصادي و سیاسی با
احساس مثبت و در نهایت داراي رضایت از زندگی باالیی باشند، از این رو جهت 



   
  
  
  

 203  ...     بررسی میزان احساس برخورداري از رفاه اجتماعی

نمایش داده ) 2(سهولت سنجش رفاه اجتماعی و عوامل موثر بر آن در قالب جدول 
  .داده شده است

  
  پژوهش متغیرهاي کردن مفاهیم و عملیاتی نحوه -1جدول 

موضوع 
  هشپژو

نوع 
  متغیرها

  )هاي فرعی گویه(سؤالها   پژوهشمتغیرهاي 

ارزیابی از  
رفاه با 

توجه به 
وضعیت 
  فردي خود

 احساس فرد از وضعیت جـسمانی و سـالمتی        -1
 احـساس فــرد از وضـعیت اســتراحت و   -2خـود، 

 احـساس فـرد از محـل سـکونت      -3تفریح خـود،  
 -5تحـصیالت فـرد،      وضـعیت سـواد و       -4خود،  

در صـورت شـاغل     ( احساس فرد از شـغل خـود        
 -7 رضــایت از محــیط خـــانوادگی،  -6، )بــودن 

احساس فرد از پیشرفت و موفقیت خود در زندگی 
 احساس فـرد نـسبت بـه رونـد و وضـعیت             -8و  

  زندگی

  

رفاه
 از 

ري
ردا

خو
 بر

س
سا

اح
  

ارزیابی از 
مقایسه با 

  دیگران

  از -2  از لحاظ منزلت و موقعیـت خـانوادگی      -1
 از لحـاظ میـزان ثـروت و         -3 یزان درآمـد  لحاظ م 
 از لحـاظ    -5 از لحاظ میزان تحـصیالت       -4دارایی

 از لحاظ منزلت    -6مورد احترام دیگران واقع شدن    
  و موقعیت خانوادگی

  

قل
مست

  

  رضایت از زندگی 

 سـرحال بـودن   -2 احساس رضایت از زندگی، -1
 عـشق ورزیـدن بـه    -3از نظر روحـی و عـاطفی ،      

به بهتر شدن زندگی در آینده نسبت امید -4زندگی،
 -5 مناسب بودن موقعیت شـغلی،     -4به زمان حال،  

 میزان احـساس    -5متناسب بودن درآمد با شغل و       
  رضایت و خوشبختی
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  احساس امنیت 

 -2  احــساس امنیــت در منطقــه محــل ســکونت،-1
احساس امنیت در خصوص حضور به موقـع پلـیس           

ن نگرانـی در     میـزا  -3 در هنگام بوجود آمدن مشکل،    
خصوص بوجود آمدن هر بحرانی در جامعه و بـرهم          

 نگرانـی در خـصوص      -4 زدن آرامش فعلی جامعـه،    
 -5 بدتر شدن وضع زندگی در آینده از وضـع فعلـی،     

احتمال بوجود آمدن مـشکل در هنگـام قـدم زدن بـا             
  ) شب11قبل از ساعت ( خانواده در شب 

بعد 
  اعتقادي 

اعتقـاد بـه اینکـه       -2اي بعد از مرگ      اعتقاد به دنی   -1
 .ندارد  بدون پرستش خدا زندگی اصالً معنا و مفهومی    

تواند بـه      اعتقاد به اینکه دین و دستورات دینی می        -3
  اعتقاد بـه اینکـه       -4. همه نیازهاي انسان پاسخ دهند    

ري  .شود راز و نیاز  باعث آرامش می
ندا

دی
  

بعد 
  مناسکی 

 شرکت -2 ري شرکت در مراسم روضه و عزدا-1
   زیـارت امـاکن متبرکـه،       -3 هاي مـذهبی    در هیات 

  هاي واجب   بجا آوردن نماز-4

  اي رویه

شـود و     در ادارات هر روز یک قـانون وضـع مـی          
دانند تکلیف آنها چیـست ،در ادارات بـا         مردم نمی 

شود، نام و اعتبار افـراد        مردم با احترام برخورد می    
هاست، در جامعه ما براي هر      ناشی از شایستگی آن   

اي تعریف شده اسـت ،در جامعـه مـا             کاري برنامه 
توانند بـه آن چیـزي کـه اسـتحقاق آن را              مردم می 

  .دارند، برسند

ت 
عدال

س 
حسا

ا
  

  توزیعی

مردم به حداقل درآمد براي زندگی آبرومند دسترسـی     
هـا رعایـت    دارند ، در جامعه ما حق و حقوق قومیت      

حق و حقوق افـراد را   انندتو افراد با نفوذ نمی . شود  می
پایمال کنند، مجرمینی که پارتی یا پول دارند، براحتـی       

  .کنند از دست قانون فرار می
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ی 
گرای

یر 
تقد

  

باور به نقش تقدیر در خوشبخت کردن و یا نکردن افراد ، توانایی 
انسان در تغییر سرنوشت خود، مشخص شدن آینـده هـر فـرد در          

بـاور بـه    .هر آنکه دندان دهد، نان دهـد      پیشانی فرد، باور به اینکه      
  همت و نقش آن در تغییر، تأثیر شانس و اقبال در موفقیت

 و 
دي

صا
 اقت

گاه
پای

ی 
ماع

اجت
  

 منابع -3 شغل، -2،)میزان تحصیالت(هاي تحصیل   تعداد سال-1
 -5 شـغل سرپرسـت خـانوار،        -4 درآمد خانوار و خود پاسخگو،    

 نـام  -7یت مالکیت مـسکن و     وضع -6میزان هزینه ماهانه خانوار،   
 منطقه مسکونی

  
  ابزار سنجش) قابلیت اعتماد(و  پایایی )روایی( اعتبار

اسـتفاده از نظـرات     ( 2ابـراز سـنجش از اعتبـار صـوري         1به منظور سنجش اعتبار   
اصالح محتوایی و تناسب متغیرها بـا   استفاده شد و به     ) کارشناسان و متخصصان ذیربط   

نیز برخوردار است، زیرا  3این تحقیق همچنین از اعتبار سازه. پژوهش اقدام شدسؤاالت 
نیز کمک گرفته شـده اسـت کـه بـا اسـتفاده از روش             4در آن از تحلیل عاملی اکتشافی     

بـراي  .، ساختار عاملی پرسشنامه مـورد بررسـی قـرار گرفـت            5هاي اصلی تحلیل مولفه 
د سنجش بـراي مفـاهیم مـورد    هاي مورابزار و گویه 6اطمینان از قابلیت اعتماد و پایایی   

آزمـون قـرار گرفـت تـا      در جمعیت تحقیق مورد پیش     پرسشنامه اولیه    ،پژوهشاستفاده  
 ترتیـب نامناسـب     هـا،   گویـه توانست از نامفهوم بودن     نواقص احتمالی پرسشنامه که می    

آوري  لـذا پـس از جمـع   . مرتفـع گـردد   ،باشـد ...  و طوالنی بـودن پرسـشنامه و       ها  گویه
بـا   هـا   مقیاس پایایی و بررسی نظرات کارشناسان بانک اطالعاتی تشکیل و          هاپرسشنامه

پـس از  اولیـه  پرسـشنامه  بـدین ترتیـب    و  شد استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ برآورد     

                                                
1. Validity  
2. Face Validity  
3. Consrruct Validity  
4.  Exploratory Factor Analysis 
5.  Principal Component Analysis 
6.  Reliability 
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 ابزار تحقیـق     بدست آمده  میزان آلفاي کرونباخ   لذا  . نهایی شد ،  ها گویه حذف و اصالح  
وضوع نـشان دهنـده همبـستگی درونـی بـین            و این م   باشند   می 0,70بزرگتر از    )0,76(

ابـزار  تـوان گفـت کـه      و بدین ترتیب مـی   است براي سنجش مفاهیم مورد نظر       ها  گویه
البتـه در ادامـه میـزان آلفـاي         . اسـت  ار از قابلیت اعتماد یا پایایی الزم برخورد       پژوهش

   :بدست آمده هر یک از متغیرها نیز خواهد آمد
  پژوهشهاي  ه براي هر یک از شاخصمیزان آلفاي بدست آمد -2جدول 

  شاخص
ضریب آلفاي 

  کرونباخ
  شاخص

ضریب آلفاي 
  کرونباخ

ارزیابی از رفاه با توجه به 
  وضعیت فردي

  0,739  تقدیرگرایی  0,720

  0,816  احساس عدالت  0,803  احساس برخورداري از رفاه
  0,714  رضایت از زندگی
  0,723  احساس امنیت

  0,762  دینداري

  
 اه یافته

  سیماي آماري نمونه
 مرد و نیمی دیگر %) 50,5(حدوداً نیمی از پاسخگویان مورد مطالعه : جنسیت

 ..زن بودند%) 49,5(

 مجرد و %) 25(پاسخگویان متأهل و %) 74( بیش از دو سوم :وضعیت تأهل
 .اند   مطلقه و همسر فوت کرده بوده%)1(مابقی

 هزار 900پاسخگویان کمتر از % 39 درآمد ماهیانه خانوار در بین :درآمد ماهیانه 
بیشترین نسبت درآمد مربوط .  هزار تومان بوده است900بیشتر از % 61تومان و در بین 

و میانگین درآمد ماهیانه پاسخگویان . بوده است%) 42( هزار تومان 1100 تا 900به بین 
 .حدوداً یک میلیون تومان بوده است
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 31,49 سال بود که میانگین سنی آنها 65 تا 15 دامنۀ سنی پاسخگویان بین :سن 
 . سال بوده است10,44سال با انحراف معیار 

 ترین میزان تحصیالت پاسخگویان در حد فوق دیپلم  و   بیش:تحصیالت
و %) 33(پس از آن، پاسخگویان داراي تحصیالت دیپلم . بوده است%) 43(لیسانس 

ترین نسبت تحصیالت نیز مربوط  کم. در مرتبۀ بعدي قرار دارند%) 16(تر از دیپلم  کم
 . بوده است%) 8(به تحصیالت فوق لیسانس و باالتر 

 به %) 14(و آزاد %) 38(دار  ، بیکار و خانه%)39(کارمند ساده و معلم  :شغل
 .اند ترین نسبت پاسخگویان از حیث شغلی را به خود اختصاص داده ترتیب بیش

 اي هاي زمینه ی توزیع نسبی پاسخگویان برحسب ویژگ-3 جدول

 f  %  M SD  متغیر f %  M SD  متغیر
  32 128  سال15-25  50,5 202 مرد

  38,5 154   سال35-26

ت
جنسی

 

 سن  49,5 198  زن

  29,5 118   سال 35باالي 
 100 400 کل

-  -  

 100 400 کل

31,4910,44  

  16,2 65 زیردیپلم  74 296 متأهل
  32,5 130  دیپلم  24,8 99  مجرد
  43  172فوق دیپلم و لیسانس  0,8  3  متارکه

ت تأهل
وضعی

 

  0,5  2  همسر فوت کرده

الت
صی

تح
  8,2  33فوق لیسانس و باالتر 

 100 400 کل

-  -  

 100 400 کل

-  -  

 700کمتر از 
  هزارتومان

  38,2  135   داربیکار و خانه  26,2  105

 900 تا 700بین 
  هزارتومان

  6,2  25  کارگر ساده و فنی  13,2  53

 1100 تا 901بین 
  هزارتومان

  39  156  کارمند ساده و معلم  41,5  166

  13,8  55  آزاد

درآمد ماهیانه
  

 1100باالي 
  19  76  هزارتومان

غل
ش

  

مشاغل تخصصی و 
  پردرآمد

11  2,8  

  100  400  کل

1021
  هزار
 تومان

602 
  هزار
تومان

 100 400 کل

-  -  
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  ها توصیف مقیاس
هاي تحقیق حاکی از این است که میزان احساس برخورداري از  نتایج توصیفی متغیر

در جمعیت نمونه تحقیق در وضعیت متوسط رو به باال ) متغیر وابسته( رفاه اجتماعی
طوري که میزان احساس برخورداري از رفاه اجتماعی بیش از سه چهارم  باشد به می

میزان ارزیابی از رفاه با . متوسط رو به باال ارزیابی شده است)  درصد75(پاسخگویان 
 درصد از پاسخگویان در حد مطلوبی ارزیابی شده است در 43توجه به وضعیت فردي 

 درصد و 41حالی که میزان احساس امنیت و میزان رضایت از زندگی هر یک به ترتیب 
ه به دامنه تغییرات و میانگین با توج.  درصد در حد زیادي ارزیابی شده است25

توان گفت میزان رضایت از زندگی در حد متوسط رو  آمده نیز می ي بدستها شاخص
به پائین، میزان احساس امنیت و ارزیابی از رفاه با توجه به وضعیت فردي در حد 

در مجموع میزان تقدیرگرایی و میزان احساس عدالت در بین . باالیی قرار دارد
و میزان %) 49(باشد به نحوي که میزان تقدیرگرایی براي  ر حد پائینی میپاسخگویان د

. افراد نمونه تحقیق در حد کمی ارزیابی شده است%) 48(احساس عدالت براي 
نشان داد که وضعیت این شاخص در نمونه تحقیق » دینداري«هاي توصیفی متغیر  آماره

از پاسخگویان جمعیت مورد %  60 در حد باالیی بوده است به طوري که میزان دینداري
  .مطالعه در حد باالیی ارزیابی شده است
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  هاي تحقیق  توزیع نسبی پاسخگویان برحسب متغیر-4جدول 

ف
ردی

  

  M SD  کل  زیاد  متوسط  کم  شاخص

  400  170  172  58 فراوانی
3  

ارزیابی از رفاه با توجه 
  100  42,5  43  14,5  درصد  به وضعیت فردي

27,47  
)40-8(  

4,70  

  400  153  149  98 فراوانی
4  

احساس برخورداري از 
  100  38,2  37,2  24,5  درصد  رفاه اجتماعی

71,12  
)110-22(

7,64  

  400  101  160  139 فراوانی
  میزان رضایت از زندگی  1

  100  25,2  40  34,8  درصد
14,40  

)25-5(  
2,03  

  400  165  145  90 فراوانی
  احساس امنیت  2

  100  41,2  36,2  22,5  درصد
29,24  

)45-9(  
5,02  

  400  57  146  197 فراوانی
  تقدیرگرایی  5

  100  14,2  36,5  49,2  درصد
15,78  

)30-6(  
3,58  

  400  84  124  192 فراوانی
  احساس عدالت  6

  100  21  31  48  درصد
20,65  

)40-8(  
4,12  

  400  238  155  7 فراوانی
  دینداري  7

  100  59,5  38,8  1,8  درصد
14,76  

)20-4(  
2,48  

  
  آزمون رابطه بین متغیرهاي مستقل و احساس برخورداري از رفاه اجتماعی

تقـدیرگرایی، احـساس    (نتایج روابـط بـین متغیرهـاي مـستقل          ) 5(جدول شماره   
احـساس  (بـا متغیـر وابـسته    ) عدالت ، دینداري ، رضایت از زندگی و احساس امنیـت          

کمک ضریب همبستگی پیرسون با در نظـر گـرفتن     را به   ) برخورداري از رفاه اجتماعی   
هــا و  بــودن توزیـع داده  کمـی بــودن مقیـاس متغیرهــا، نرمـال   (مالحظـات آمــاري الزم  

ضرایب همبستگی مندرج در ایـن جـدول        . دهد  نشان می ) بودن رابطه بین متغیرها     خطی
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ساس حاکی است که به جز متغیر تقدیرگرایی، سایر متغیرهاي مستقل رابطه مثبت با اح            
  . برخورداري از رفاه اجتماعی دارند

به عبارت دیگر با کاهش میزان تقدیرگرایی و افزایش احساس عدالت، دینداري، 
رضایت از زندگی و احساس امنیت، میزان احساس برخورداري از رفاه اجتماعی 

همچنین در خصوص رابطه بین متغیرهاي مستقل با احساس . یابد افزایش می
ترین رابطه  اه اجتماعی، نتایج نشان داد که میزان احساس امنیت قويبرخورداري از رف

)860/0r= ( را با احساس برخورداري از رفاه اجتماعی دارد و رضایت از زندگی
)270/0r= (ترین رابطه را با احساس برخورداري از رفاه اجتماعی دارند ضعیف.  

 
ل و احساس برخورداري از  نتایج حاصل از آزمون رابطه بین متغیرهاي مستق-5جدول 

  رفاه اجتماعی
ضریب همبستگی   فرضیه  ردیف

  پیرسون
رابطه بین تقدیرگرایی و  احساس برخورداري از رفاه   1

  اجتماعی
**0,385-  

رابطه بین احساس عدالت و  احساس برخورداري از   2
 رفاه اجتماعی

**0,292  

رابطه بین دینداري و  احساس برخورداري از رفاه   3
 عیاجتما

**0,324  

رابطه بین رضایت از زندگی و  احساس برخورداري از   4
 رفاه اجتماعی

**0,270  

رابطه بین احساس امنیت و  احساس برخورداري از رفاه   5
 اجتماعی

***0,860  

** 0,01p<     *** 0,001p<  
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  هاي احساس برخورداري از رفاه اجتماعی بین پیش
تقدیرگرایی، احساس عدالت، دینداري، (منظور سنجش نقش متغیرهاي مستقل  به

بینی تغییرات احساس برخورداري از رفاه  در پیش) رضایت از زندگی و احساس امنیت
زمان استفاده شد که نتایج نشان داد  اجتماعی، از رگرسیون چند متغیره به روش هم

یین از تغییرات متغیر احساس برخورداري از رفاه اجتماعی را تب% 75متغیرهاي مستقل 
  .کند می

، "دینداري" ،"تقدیرگرایی"توان گفت، پنج متغیر  می) 6(با مرور جدول 
  بینی  از عوامل پیش"احساس امنیت" و "رضایت از زندگی"، "احساس عدالت"

تأثیر متغیر . کنندة احساس برخورداري از رفاه اجتماعی در بین شهروندان هستند
 مستقل بر احساس برخورداري از رفاه تقدیرگرایی کاهنده و تأثیر سایر متغیرهاي

ترین  ترین تأثیر و رضایت از زندگی کم احساس امنیت بیش. اجتماعی افزاینده است
 احساس 0,846ضریب بتاي . تأثیر را بر احساس برخورداري از رفاه اجتماعی دارد

 0,846امنیت بدان معناست که به ازاي هر انحراف استاندارد افزایش در احساس امنیت، 
  .یابد و برعکس انحراف استاندارد احساس برخورداري از رفاه اجتماعی افزایش می

  
   نتایج رگرسیون تأثیر متغیرهاي مستقل بر احساس برخورداري از رفاه اجتماعی-6جدول 

  شاخص آماري
   

  مدل رگرسیون

ضریب 
همبستگی 

)R(  
2R 

2R 
 F  شده تعدیل

سطح 
  معناداري

1  0,869 0,756 0,753 243,675 0,001 
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هاي آماري، میزان و جهت تأثیر متغیرهاي مستقل بر احساس  کننده  مشخص-7جدول 
  برخورداري از رفاه اجتماعی

                 شاخص آماري

  b SES    t  p  مدل

 0,001 20,962 - 3,148 65,986  عدد ثابت

  0,001  28,534  0,846  0,045  1,286  احساس امنیت

  0,001  -6,258  -0,289  0,098  -0,616  تقدیرگرایی

  0,001  4,517  0,208  0,142  0,640  دینداري

  0,001  4,483  0,202  0,058  0,262  احساس عدالت

  0,001  3,425  0,194  0,103  0,353  رضایت از زندگی

  
ر مرحله قبل بیش ترین تأثیر را بر احساس با توجه به اینکه متغیر احساس امنیت د

برخورداري از رفاه اجتماعی داشت، در این قسمت و به منظور ادامه دادن فرایند تحلیل 
مسیر، متغیر احساس امنیت را به عنوان متغیر وابسته میانی در نظر گرفته و تأثیر سایر 

   به قرار زیر است؛ متغیرهاي مستقل روي آن مورد بررسی قرار می گیرد که نتایج آن
  

   نتایج رگرسیون تأثیر متغیرهاي مستقل بر احساس امنیت-8جدول 
  شاخص آماري

  مدل رگرسیون
R  2R  .

2
AdjR   F p  

4  0,543 0,295 0,288 41,307 0,001 
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  تأثیر متغیرهاي مستقل بر احساس امنیتهاي آماري، میزان و جهت  کننده  مشخص-9جدول 
                 شاخص آماري

  b  SES    t  p  مدل

 0,001 14,416 - 2,528 36,446  عدد ثابت

  0,001  -5,414  -0,249  0,064  -0,349  تقدیرگرایی

  0,003  3,008  0,134  0,090  0,271  دینداري

  0,001  4,345  0,190  0,037  0,162  احساس عدالت

  0,001  5,669  0,255  0,111  0,628  گیرضایت از زند

  
، "دینداري"، "تقدیرگرایی"نتایج جدول فوق حاکی از این است که چهار متغیر 

 و  از عوامل مؤثر بر احساس امنیت هستند "رضایت از زندگی"، "احساس عدالت"
تأثیر متغیر . از تغییرات احساس امنیت را تبیین کنند% 29و این متغیرها قادرند 

و تأثیر سایر متغیرهاي مستقل بر احساس ) کاهنده(رایی بر احساس امنیت منفی تقدیرگ
  . است) افزاینده(امنیت  مثبت 

  
  نتایج حاصل از تحلیل مسیر عوامل موثر بر احساس برخورداري از رفاه اجتماعی

، »دینداري«، »احساس عدالت«، »تقدیرگرایی«در اجراي تحلیل مسیر، متغیرهاي 
به عنوان متغیرهاي مستقل معرفی شدند و متغیر » احساس امنیت«و » یرضایت از زندگ«

است که » احساس برخورداري از رفاه اجتماعی « وابسته اصلی و نهایی این پژوهش 
در این قسمت، به بررسی نتایج حاصل از تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر آن پرداخته 

 که متغیرهاي مستقل به سه شیوه البته قبل از اشاره به این نتایج، باید گفت. شود می
و با ) اثر مستقیم و هم غیرمستقیم-اثر صرفاً غیرمستقیم، ج-اثر صرفاً مستقیم، ب-الف (
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) بعنوان متغیر وابسته(ضریب تأثیر مختلف بر احساس برخورداري از رفاه اجتماعی 
قل بر اند که در زیر به بررسی سهم نسبی تأثیر هر یک از متغیرهاي مست تأثیر داشته

  .شود متغیر وابسته پرداخته می
  گذارند؛  متغیرهایی که صرفاً بطور مستقیم بر متغیر وابسته تأثیر می-1

احساس برخورداري از رفاه بر ) 0,846( با ضریب تأثیر "احساس امنیت"متغیر 
اجتماعی تأثیر افزاینده دارد، به بیانی دیگر با افزایش احساس امنیت اجتماعی ، احساس 

  .باید رداري از رفاه اجتماعی با شدتی قوي افزایش میبرخو
احساس برخورداري از رفاه بر ) -0,289( با ضریب تأثیر "تقدیرگرایی"متغیر 

اجتماعی تأثیر کاهنده دارد، به بیانی دیگر با افزایش تقدیرگرایی ، احساس برخورداري 
  .باید از رفاه اجتماعی با شدتی ضعیف کاهش می

احساس برخورداري از رفاه بر ) 0,208( با ضریب تأثیر "دینداري"متغیر 
اجتماعی تأثیر افزاینده دارد، به بیانی دیگر با افزایش دینداري ، احساس برخورداري از 

  .باید رفاه اجتماعی با شدتی ضعیف افزایش می
احساس برخورداري از رفاه بر ) 0,202( با ضریب تأثیر "احساس عدالت"متغیر 

ر افزاینده دارد، به بیانی دیگر با افزایش احساس عدالت ، احساس اجتماعی تأثی
  .باید برخورداري از رفاه اجتماعی با شدتی ضعیف افزایش می

احساس برخورداري از بر ) 0,194( با ضریب تأثیر "رضایت از زندگی"متغیر 
، احساس رفاه اجتماعی تأثیر افزاینده دارد، به بیانی دیگر با افزایش رضایت از زندگی 

  .باید برخورداري از رفاه اجتماعی با شدتی ضعیف افزایش می
با واسطه متغیر ( متغیري که عالوه بر تأثیر مستقیم بصورت غیر مستقیم -2

  گذارند؛ بر احساس برخورداري از رفاه اجتماعی تأثیر می) احساس امنیت
تأثیر ) 0,249با ضریب ( با واسطه متغیر احساس امنیت "تقدیرگرایی"متغیر 

  کاهنده بر احساس برخورداري از رفاه اجتماعی دارد، 
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تأثیر افزاینده ) 0,134با ضریب ( با واسطه متغیر احساس امنیت "دینداري"متغیر 
  .بر احساس برخورداري از رفاه اجتماعی دارد

تأثیر ) 0,190با ضریب ( با واسطه متغیر احساس امنیت "احساس عدالت"متغیر 
  .اس برخورداري از رفاه اجتماعی داردافزاینده بر احس

) 0,255با ضریب ( با واسطه متغیر احساس امنیت "رضایت از زندگی"متغیر 
  . تأثیر افزاینده بر احساس برخورداري از رفاه اجتماعی دارد

نتایج حاصل از تحلیل مسیر عوامل موثر بر احساس برخورداري از رفاه اجتماعی 
  :تدر این پژوهش به قرار زیر اس

 
   نتایج حاصل از تحلیل مسیر عوامل موثر بر احساس برخورداري از رفاه اجتماعی-10جدول 

متغیر   متغیر مستقل

  وابسته

اثر 

  مستقیم

  کل اثر  اثر غیرمستقیم

  0,846  -  0,846  احساس امنیت

  -0,459  )-0,249(× )0,846)= (- 0,210(  -0,249  تقدیرگرایی

  0,321  )0,134(× )0,846)= (0,113(  0,208  دینداري

  0,362  )0,190(× )0,846)= (0,160(  0,202  احساس عدالت

  رضایت از زندگی

احساس 

برخورداري 

از رفاه 

  اجتماعی
0,194  )0,215) =(0,846( ×)0,255(  0,409  
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   مدل تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر احساس برخورداري از رفاه اجتماعی-2مدل 

  
 
  گیري  حث و نتیجهب

 بر موثر عوامل و اجتماعی رفاه از برخورداري احساس میزان در این پژوهش به بررسی
ي تحقیق نشان ها شاخصنتایج توصیفی . اردکان پرداخته شد شهر شهروندان بین در آن

در جمعیت نمونه ) متغیر وابسته(داد که میزان احساس برخورداري از رفاه اجتماعی 
طوري که میزان احساس برخورداري از  باشد به ت متوسط رو به باال میتحقیق در وضعی

متوسط رو به باال ارزیابی )  درصد75(رفاه اجتماعی بیش از سه چهارم پاسخگویان 
 درصد از 43به نحوي که میزان ارزیابی از رفاه با توجه به وضعیت فردي . شده است

لی که میزان احساس امنیت و پاسخگویان در حد مطلوبی ارزیابی شده است در حا

  دینداري
  

  احساس عدالت
  

  تقدیرگرایی
  

  رضایت از زندگی
  

احساس 
برخورداري از رفاه 

  احساس امنیت
  

0,249- 

0,20

0,13

0,19

0,20

0,255 

0,194 

295/0R

=   

756/0R

=   

0,84

0,289
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 درصد در حد زیادي 25 درصد و 41میزان رضایت از زندگی هر یک به ترتیب 
آمده نیز  ي بدستها شاخصبا توجه به دامنه تغییرات و میانگین . ارزیابی شده است

توان گفت میزان رضایت از زندگی در حد متوسط رو به پائین، میزان احساس امنیت  می
متغیرهاي مستقلی . رفاه با توجه به وضعیت فردي در حد باالیی قرار داردو ارزیابی از 

که قرار است تأثیر آنها بر احساس برخورداري از رفاه اجتماعی بررسی شد، رضایت 
اجتماعی، امنیت تقدیرگرایی، احساس عدالت و دینداري بودند که تأثیر مجموع 

 .  بودمتغیرها، به غیر از تقدیرگرایی در شکل افزاینده

لذا با توجه به اهمیت احساس برخورداري از رفاه اجتماعی باید در جستجوي 
 حاضر پژوهشراههایی بود که بتوان آن را افزایش داد، از این رو با توجه به نتایج 

هایی مانند احساس امنیت اجتماعی، احساس عدالت اجتماعی،  پرداختن به مولفه
پرداخته »  اهداف جمعی از سوي مسئولینتحقق«رضایت اجتماعی و به عبارتی به 

شود، زیرا متغیرهاي فوق داراي باالترین ضریب همبستگی با احساس برخورداري از 
تواند باعث گسترش نارضایتی و در  باشند و عدم توجه به آنها می رفاه اجتماعی می
یت زیرا نتیجه حکا.  گردد" مردم و مسئولین" و " مردم با همدیگر"نتیجه شکاف بین

جامعه نگران شوند، به  از آن دارد که هر چه افراد به لحاظ اجتماعی و فضاي عمومی
 سرمایه گذاري کنند " آینده شخصی خود"فرد گرایی پناه برده و سعی دارند که براي

و به فکر امنیت شخصی خودشان باشند و در نتیجه از میزان روحیه جمع گرایی آنها 
تماعی بعنوان یک عامل مهم کاهنده میزان احساس رفاه شود، لذا بیگانگی اج کاسته می

در "پس با توجه به وضعیت جامعه ما که یک جامعه. اجتماعی در بعد فرامادي است
در بخش نتایج (هاي مذکور   هستیم، عدم توجه به هر یک از شاخص"حال گذار

ته و در نتیجه اي بر بهم ریختن انسجام و یکپارچگی داش تواند تأثیر فزاینده می) پژوهش
 . به عنوان سدي مانع برقراري احساس برخورداري از رفاه اجتماعی گردد

در ضمن اگر بخواهیم افق نگاه خود را به مسائل کالن اجتماعی در جهت 
توان  اي با رفاه اجتماعی مطلوب معطوف کنیم، با توجه به نتایج بدست آمده، می جامعه



  
  
  
  
 1396 بهار، 30شماره سال هشتم،  ،ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     218 

سازد، افزایش  ه رضایت اجتماعی را برآورده میهایی ک خاطرنشان ساخت که باید زمینه
لذا در جهت تامین رضایت اجتماعی باید شبکه ارتباطی بین مردم و مسئولین .  یابد

تر شود و یک نوع تعامل دوطرفه بوجود آید، در واقع گسترش همکاري و  گسترده
 در روابط شود که مردم به مسئولین بیشتر اعتماد کنند و نوعی شفافیت تعاون موجب می

این . ها، نیازها و مطالبات و همینطور پیگیري آنها پدید آید بین آنها و انتقال خواسته
موضوع از جمله مواردي است که امروزه بیشتر از گذشته بدان نیاز است، از طرف 

افزایش جمعیت، (دیگر با توجه به تغییراتی که در چند دهه اخیر صورت گرفته است 
موضوع اعتماد و ارتباط با مسئولین و ...) اقتصادي و اجتماعی ورشد شهرها، تحوالت 

تواند بصورت  هایی براي تعدیل بی اعتمادي و عوامل موثر بر آن می وجود مکانیزم
مستقیم در احساس امنیت اجتماعی و روانی و همینطور رضایت اجتماعی و بصورت 

  .اقع گرددغیر مستقیم  در احساس برخورداري از رفاه اجتماعی مؤثر و
در سوالی که در مورد عوامل ایجاد کننده رفاه در بین پاسخگویان بود، نتایج نشان 

بیکاري معضل . دهد که قشر جوان عمدتاً دغدغه امکانات مادي و کار را دارند می
رود و هم  اجتماعی دیگري است که هم مانع احساس برخورداري از رفاه به شمار می

زاي اجتماعی محسوب  هاي اقتصادي از عوامل استرسبدلیل بوجود آوردن نگرانی
تواند  می) گیري حداکثري و بهینه از امکانات موجود با بهره(دولت و مسئولین . شود می

با اشتغال زایی، کاهش اختالف طبقاتی و برقراري عدالت اجتماعی از مشکالت 
  .اقتصادي مردم بکاهند و در نتیجه بر احساس رفاه اجتماعی بیفزایند

هاي جامعه به خصوص قشر جوان در ابعاد  در مجموع باید با شناخت از نیازمندي
و در (مختلف به برنامه ریزي در جهت رفاه حال آنها و امور تربیتی و فرهنگی آنها 

پرداخت، زیرا ) نتیجه به ایجاد سرمایه گذاري درازمدت، ولی اساسی براي جامعه
 و داراي نشاط و امید به آینده نداشته باشد، اي که نوجوانان و جوانان با شوق جامعه

 . تواند مدعی برقراري رفاه اجتماعی در معناي عام آن باشد نمی
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نیز از جمله پارامترهایی ) علی الخصوص عدالت توزیعی(احساس عدالت 
باشد که نقش برجسته خود را در ایجاد رفاه اجتماعی نشان داد، از این رو تالش در  می

تواند به احساس  النه امکانات در بین کلیه اقشار و مناطق میجهت توزیع عاد
مباحث عدالت (این موضوع در بخش نظري . برخورداري از رفاه آنها کمک کند

.  نیز مورد تأیید قرار گرفتپژوهشو نیز نتایج استنباطی ) اجتماعی و تئوري برابري
یگانگی اجتماعی بوجود عدالتی و ب باید توجه داشت که نابرابري در جامعه احساس بی

آورد و همین احساس باعث پایین آمدن میزان احساس برخورداري از رفاه اجتماعی  می
خواهد شد، در ضمن بخشی از احساس برخورداري از رفاه در اثر مقایسه شرایط خود 

اگر فرد در مقایسه این شرایط متوجه نوعی بی عدالتی شود،  و. آید با دیگران بدست می
البته در کنار اصل برابري، جهت تحقق .  احساس رفاه کمتري خواهد داشتخود بخود

هر چه بیشتر رفاه اجتماعی باید به اصل استحقاق نیز توجه داشت، یعنی اگر اصل اول 
یعنی توزیع مناسب منابع و امکانات و دسترسی برابر (عدالت اجتماعی را اصل برابري 

ها و میزان تالش  یعنی توجه به شایستگی(اق بدانیم، اصل دوم آن اصل استحق) به آنها
دانیم و در واقع  باشد و ما آن را تحت عنوان اصل نابرابري می می) افراد در جامعه

  .عدالت مساوي اصل برابري بعالوه اصل نابرابري است
لذا جهت تحقق عدالت اجتماعی به عنوان یکی از ارکان اساسی رفاه اجتماعی، 

ها و فراهم آوردن امنیت خاطر در جامعه در  گیري سی در تصمیمریزي اسا داشتن برنامه
از این . شود که مردم از نظر روانی احساس آرامش داشته باشند ابعاد مختلف باعث می

 تأمین امنیت روانی موضوع مهم دیگري است که الزم است مورد توجه قرار مسألهرو 
باشد و الزم است که مردم از   میشایان ذکر است که امنیت داراي ابعاد متفاوتی. گیرد

هاي امنیت در حوزه جانی، مالی و آزادي بیان برخوردار باشند و اما جدا از  حداقل
هاي پیري و از  مسائل فعلی امنیت، اطمینان داشتن از توانایی تأمین زندگی در سال

 پزشکی و تواند در موقع بیماري از امکانات کارافتادگی، اطمینان داشتن از اینکه فرد می
مند شود از جمله مسائلی هستند که زمینه امنیت روانی افراد را  درمانی مطلوب بهره
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هاي انتظامی، رفاهی و تأمین اجتماعی  در مجموع عملکرد بهینه سازمان. کند فراهم می
  .ایفا کند  تواند در تأمین امنیت روانی، اجتماعی و اقتصادي افراد جامعه نقش مهمی می

 ایجاد یک نظام کارآمد به منظور نیل به رفاه اجتماعی همه جانبه و همچنین براي
پایدار در جامعه مورد مطالعه و حتی در کل کشور ایران با توجه به اینکه نیازمند 

هستیم، لذا  ارائه  ...دواطلبانه، نهاد خانواده و بازارهاي کار و هاي دولتی و سازمان
  :رسد ر میها و راهکارهاي زیر ضروري به نظ سیاست
هاي  رعایت عدالت توزیعی و تمرکز زدایی از نظام رفاهی در ایران در استان. 1

ها و منابع؛ با توجه به اینکه رفاه داراي دو بعد عینی و  کشور جهت دسترسی به فرصت
ذهنی است و در بعد عینی باید به استاندارها توجه گردد و در بعد ذهنی باید به 

  .هاي هر منطقه توجه داشت ویتها، ترجیحات و اول نگرش
هاي سالمت و  هاي اجتماعی با حوزه هماهنگی و همکاري همه جانبه حوزه .2

هاي نسبتا خوبی در این زمینه برداشته شد،  هاي گذشته گام بهداشت که اگر چه در سال
  .اما هنوز خألهاي اساسی در این زمینه وجود دارد

دفمند در بین طبقات پایین و گسترش خدمات درمانی و رفاهی بصورت ه .3
آسیب پذیر جامعه با اقدامات عملی و عینی مانند خدمات رایگان به خانوارهاي کم 

تواند در احساس برخورداري از رفاه  درآمد با توجه به رویکرد چتر حمایتی دولت می
  موثر باشد

اهی از آنجا که برخورداري از حقوق شهروندي به ویژه در ابعاد اجتماعی و رف .4
اي ترین موضوعات مورد توجه در بحث نظام رفاهی است، لذا هر گونه  آن از پایه

در این زمینه احیاء و تقویت . تواند بسیار راهگشا و مفید باشد کوشش در این زمینه می
هاي مختلف اجتماعی زمینه را براي  حقوق شهروندي در ابعاد گوناگون آن و در حوزه

  .اده خواهد ساختهرگونه احساس رفاه ذهنی آم



   
  
  
  

 221  ...     بررسی میزان احساس برخورداري از رفاه اجتماعی

وجود قوانین و مقررات به روز و کارآمد در حوزه رفاه اجتماعی که مطابق با  .6
هاي اجرایی موثر و عملی در این زمینه  نیازهاي شهروندان باشد و همچنین ضمانت

  .تواند تا حدود زیادي مشکالت را کاهش و احساس امنیت روانی را افزایش دهد می
در حوزه سالمت در ایران هنوز بعنوان یک نظام هزینه بر نظام رفاهی خصوصاً  .7

. شود و این در حالی است که باید بعنوان نظام سرمایه گذاري شناخته شود شناخته می
به این معنا که  انجام هر گونه هزینه در نظام سالمت باید به مثابه نوعی سرمایه گذاري 

چرا که شهروندان . ددر جهت سالمت و رفاه اجتماعی شهروندان محسوب شو
هاي انسانی داراي سالمت و رفاه  هاي انسانی جامعه هستند و هر چقدر سرمایه سرمایه

. اجتماعی باشند، جامعه نیز از سرمایه اجتماعی و سالمت و رفاه برخوردار خواهد بود
در واقع، هزینه براي سالمت تضمین کننده سالمت فردي و اجتماعی و در نهایت 

سرمایه اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انسجام و همبستگی اجتماعی و تضمین کننده 
  .هاي اجتماعی خواهد بود اي سالم و  به دور از آسیب جامعه

هاي مربوط به فقر و اقشار کم  آوري داده وجود یک بانک اطالعاتی براي جمع. 8
و هاي مناسب براي سنجش رفاه و فقر در جامعه  برخوردار در کشور و تدوین شاخص

ها که بتوان روند تغییرات آنها  هاي سنجش و ارزیابی واحد از شاخص استفاده از روش
 . را در طی زمان مورد مقایسه و ارزیابی قرارداد

ارائه یک الگوي رفاه اجتماعی مناسب براي ارائه خدمات حمایتی و اجتماعی 
 با شفاف سازي ضرورت دارد و در این راستا باید به استمرار سیاست رفاهی اتخاذ شده

هاي اجرایی دقیق و حاکمیت یک الگوي رفاهی مناسب  مفاهیم، راهکارها و برنامه
  . پرداخت
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