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همچنین جهت سنجش پایایی پرسشنامه از آلفاي کرونبـاخ         . تأیید قرار گرفت  
در . مـد  بدسـت آ 92/0 و براي مدرنیتـه    95/0استفاده شد که براي رفاه ذهنی       

تدوین چارچوب نظري رفاه ذهنی از نظریه دورکیم و گیـدنز بـراي شـادي و      
. نظریه فیلیپس براي کیفیت زندگی و براي مدرنیته از نظریه گیدنز استفاده شد     

بین مدرنیته و رفاه ذهنـی کارکنـان   : نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد    
انه و تحلیـل مـسیر نـشان        نتایج رگرسیون چندگ  . داري وجود دارد    رابطه معنی 

 درصـد رفـاه ذهنـی کارکنـان را تبیـین           17هاي مدرنیته به میزان       داد؛ شاخص 
ازآن   و پـس β = 392/0پـذیري مـدرن بـا      کنند که بیشترین سهم را جامعه       می

 β = -194/0 و سبک زندگی مدرن نیز با        β = 247/0عناصر هویتی مدرن با     
  .داشتند

  . ذهنی، سازمان تأمین اجتماعی، کارکنان مدرنیته، رفاه:ي کلیديها واژه
 

  مقدمه
اي گردیده که در   دچار تحوالت عدیده2شدن  و جهانی1 در پی مدرنیته،عصر حاضر

تمام زندگی فردي و اجتماعی افراد جامعه تغییرات شگرفی در سبک زندگی افراد 
شیوة مدرنیته موجب شده . ها ایجاد کرده است جامعه و همچنین کارکردهاي سازمان

طورکلی رفتارهاي  ها و به پذیري مردم در جامعه؛ سبک زندگی و شغلی آن جامعه
هایی نظیر  در گذشته میزان رفاه جوامع با شاخص. شان متحول گردد اجتماعی

، امکانات بهداشتی، مسکن یا سرپناه مناسب، برخورداري از سطح درآمد مناسب
شد که این  اساسی سنجیده میدیگر تأمین نیازهاي  عبارت وپرورش و به آموزش
اما امروزه . شوند هاي عینی رفاه اجتماعی نامیده می  عنوان شاخصباها  شاخص

تنهایی برخورداري از رفاه و خوشبختی افراد تلقی  برخورداري از این امکانات به
شناسیم که  همه ما در بین خویشاوندان و دوستان و آشنایان خود کسانی را می. شود نمی

                                                
1. Modernity 
2. Globalization 
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هاي خوشبختی  انسان،  برخورداري از امکانات مادي و دسترسی به رفاه عینیباوجود
هاي رفاه مادي شرط  دهد که برخورداري از شاخص شواهد موجود نشان می. نیستند

یکی از متغیرهایی . باشد؛ اما شرط کافی نیست الزم براي دستیابی به رفاه و بهزیستی می
و مدرنیته موردتوجه روانشناسان و هاي گذشته در پی صنعتی شدن  که در دهه

 در کنار رفاه عینی 1شناسان قرار گرفته است؛ واژة رفاه ذهنی اقتصاددانان و جامعه
رفاه ذهنی یکی . باشد هاي اجتماعی می ریزي عنوان شاخص توسعه اجتماعی در برنامه به

ماعی و ترین موضوعات اجت عنوان یکی از مهم هاي مهم زندگی بشر است که به از جنبه
  ).11 :1394، بارگاهی و کبیري(شود  از ابعاد رفاه اجتماعی محسوب می

تمهیداتی براي رفع ، دستیابی به رفاه به معنی تالش براي تأمین نیازهاي افراد
همواره موردتوجه ملل ، مشکالت جامعه و بسترسازي جهت تعالی و رشد افراد جامعه

ت و نظریات علمی در بررسی رفاه عالوه امروزه با پیشرفت تحقیقا. مختلف بوده است
بررسی عواملی که ، ها و متغیرهاي اقتصادي که در مرکز توجه قرار دارند بر شاخص

نیازها و ، امنیت، شادکامی، صبغۀ اجتماعی و رفتاري دارند؛ مانند رضایت از زندگی
به توجه . )108: 1388، غفاري و کبیري(نظایر آن نیز موردتوجه قرار گرفته است 

 بار در نخستین، مفهوم رفاه و مفاهیم مرتبط با آن مانند کیفیت زندگی و خوشبختی

از گذشته اعتقاد بر این بود که وجود رفاه عینی . آمریکا و سپس در اروپا مطرح شد
تواند رفاه ذهنی را به دنبال داشته باشد؛ در واقع اگر درآمد و وضعیت معیشتی فرد  می

معتقد است ) 1999(2آرگایل.  کیفیت زندگی باالیی داردخوب باشد؛ احساس شادي و
دهد که  هاي وي نشان می اما پژوهش، بین درآمد و شادمانی ارتباط مثبت وجود دارد

اي که نیازهاي مادي  یعنی درآمد تااندازه. تر است درآمد بیش این ارتباط در بین اقشار کم
شادمانی ، ازحد موردنیاز لی درآمد بیشو. سازد بر شادمانی تأثیر دارد افراد را برطرف می

  ). 338: 1383، آرگایل(دهد  را افزایش نمی

                                                
1. Mental Well-being 
2. Argyle 
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ها  نشان داد که شادي و رضایت انسان) 1974 (1در همین زمینه؛ ریچارد استرلین
در ). 53: 1389، بابا زاده خراسانی(یابد  ها افزایش نمی به نسبت افزایش درآمد آن

تا حد موردنیاز با دارا بودن رفاه عینی نظیر درآمد و  معتقدند افراد محققانحقیقت این 
 اما پس از دستیابی به این ،احساس خوشبختی و رضایت از زندگی دارند، مستقالت

ها حالت فرسایشی یافته و رفاه عینی  موارد و باگذشت زمان این وضعیت براي آن
ست و نیاز به رفاه ها کافی نی تنهایی براي کسب کیفیت زندگی و رضایت از زندگی آن به

ذهنی نظیر دارا بودن منزلت اجتماعی و شغلی؛ احساس آرامش و کاهش استرس در 
). Alexandrova, 2005: 99(یابد  محیط شغلی و اجتماعی اهمیت باالتري می

دهنده پایین بودن رفاه ذهنی نظیر شادي و کیفیت زندگی  هاي متعددي نشان پژوهش
  . باشد شان می ماعیایرانیان در زندگی فردي و اجت

المللی نشان داده که شادي ایرانیان در طول  در سطح بین) 2009 (2پژوهش مینکو
رتبه پنجاه وششم است که از متوسط نیز ،  کشور97در بین ، 1997-2007هاي  سال

، آمارهاي بسیار زیاد دیگري نیز وجود دارد که حاکی از سردي. باشد تر می پایین
همه این مسائل . گریز از جامعه در کشور ایران است، بافی منفی، دياعتما بی، انگیزگی بی
در واقع ). 23: 1385، معیدفر(توانند مسیر رشد و توسعه کشور را بسته یا کند سازند  می

، توجه به رفاه ذهنی افراد جامعه در کنار رفاه عینی و حتی بیش از آن در این دوران
خود  خودي اما رفاه ذهنی به .از کنار آن گذر کردراحتی  اي جدي است که نباید به مسئله

ترین عوامل تأثیرگذار در گسترش یا  یکی از مهم. آید در وجود افراد به وجود نمی
دغدغه تغییر . باشد اي بنام مدرنیته می کاهش رفاه ذهنی افراد در عصر حاضر؛ پدیده

کرات   است که بهشدن و مدرنیسم؛ ازجمله موضوعاتی سبک زندگی افراد در پی جهانی
  .خورد چشم می شناسی معاصر به در جامعه

                                                
1. Ritchard Easterlin 
2. Minco 
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در پی تغییرات شگرف در پی مدرنیته؛ همگام با زندگی فردي و خانوادگی؛ 
، 1به نظر زیمل. ها نیز متحول شده است زندگی کاري و شغلی افراد در سازمان

زدگی و  یش دلپیدا عقالنیت مفرط و نظایر آن سبب، کار فزاینده فرایندهایی نظیر تقسیم
به اعتقاد وي؛ نتیجه چنین . شهرها شده است احتیاط در روابط اجتماعی موجود در کالن

ترین   نیروي انسانی نیز یکی از مهمکه اینبا توجه به . شرایطی ناپایداري روابط است
ترین سرمایه هر سازمانی محسوب  باشد و مهم عوامل مؤثر در موفقیت سازمانی می

متکی به اقداماتی است که براي حفظ و  فاده مطلوب از منابع انسانی استپسشود؛  می
هاي عصر  سازمان). Filippo, 1987: 292(آید  صیانت جسم و روح کارکنان به عمل می

عنوان دارایی هوشمند و ارزشمند در  حاضر با نگاه راهبردي به منابع انسانی آن را به
شادي و سبک ،  ارتقاء کیفیت زندگیازپیش به گیرند و در نظر دارند بیش نظر می
یک ، که کار آن در این میان باوجود. هویت و رضایت شغلی کارکنان بپردازند، زندگی

حال  هاي اجتماعی است؛ درعین منبع بسیار مهم براي امرارمعاش و احراز موقعیت
محیط کار از . تواند به نارضایتی و تحلیل قواي جسمانی و روانی منجر شود می

د نتوان شده که هرکدام از این عوامل می  روانی و اجتماعی تشکیل، هاي فیزیکی محرك
رفاه ، ها و فشارها بر رفاه فیزیکی حساب آیند و این استرس عامل ایجاد تنیدگی به

حاج ، امیري(د نسالمتی و عملکرد کارکنان اثر نامطلوبی دار،  روانی-روحی 
  ).19: 1390، بهرامی و ساداتی، فیروزآبادي

هاي مرسوم و رایج در جوامع که عمدتاً متکی به عوامل  بندي یکی از طبقه
بندي افراد در سه گروه طبقه  باشد؛ طبقه اقتصادي و برخورداري از امکانات مادي می

جاي ) طبقه متوسط(در اکثر جوامع کارمندان در طبقه دوم . متوسط و پایین است، باال
ازهاي اساسی زندگی خود هستند و کشور ما نیز از گیرند و عمدتاً قادر به تأمین نی می

هاي مختلف نشان داده که وجود شغل و درآمد  نتایج پژوهش. این قاعده مستثنا نیست

                                                
1. Simmel 
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شود و طبق  مناسب تا یک سطحی موجب شادي و کیفیت زندگی مردم آن جامعه می
ه و دیگر شناسان بعدازآن؛ وجود ثروت موجب باال رفتن انتظارات افراد شد نظر جامعه

هاي  این واقعیت براي کارکنان سازمان. شود ها نمی منجر به شادي و سعادتمندي آن
  .ایران نیز صادق است

ها به ارائه خدمت به  با توجه به حضور محقق در سازمان تأمین اجتماعی که سال
رجوع پرداخته؛ چند سالی است که احساس عدم شادي و نارضایتی از شغل و  ارباب

ت روان و حتی انزواي شغلی در بین کارکنان را مشاهده نموده و در این کاهش سالم
هاي آن؛ مشکل را در  باشد تا با بررسی پیامدهاي مدرنیته و شاخص تحقیق درصدد می

یابی  حوزه توسعه اجتماعی و رفاه ذهنی کارکنان ستادي سازمان تأمین اجتماعی ریشه
ز تغییرات ناشی از مدرن شدن؛ استفاده از چرا که در سازمان تأمین اجتماعی نی. نماید

هاي اطالعاتی و ارتباطی و استقرار بوروکراسی اداري؛ نوعی خستگی از کار در  فناوري
زدگی از کار در  بین کارکنان ایجاد نموده و حتی در برخی مواقع موجب افسردگی و دل

  ).22: 1388، دهفرج زاده و دهمر، فرج زاده؛ به نقل از عمرانی(ها شده است  بین آن
سبک زندگی ، پذیري مدرن هاي آن نظیر جامعه در این مقاله مدرنیته و شاخص

د در نتوان رسد که می  و به نظر میندا شده  مدرن و عناصر هویتی مدرن در نظر گرفته
زیرا در عصر حاضر که . دنهاي رفاه ذهنی تأثیرگذار باش میزان دستیابی افراد به شاخص

یکدیگر دورتر شده و بیشتر در فضاهاي مجازي با یکدیگر در ارتباط هر روز افراد از 
 روانی افراد تغییر کرده و -ها و نیازهاي روحی قرار دارند؛ نسبت به گذشته خواسته

اند و در نتیجه احساس رفاه ذهنی در افراد دستخوش  نوعی به انزواي اجتماعی رسیده به
دریابد آیا بین مدرنیته و که است ن آدر این تحقیق؛ محقق بر . تحول شده است

هاي آن با رفاه ذهنی کارکنان ستادي سازمان تأمین اجتماعی رابطه وجود دارد؟  مؤلفه
تواند مدیران و مسئوالن و کارکنان سازمان تأمین اجتماعی را در  نتایج این تحقیق می

، لیرضایت شغ، امنیت، چگونگی توجه به ابعاد ذهنی و درونی نظیر کیفیت زندگی
ایجاد نشاط و شادابی در محیط کار و همچنین احساس سالمت روانی کارکنان رهنمون 
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ال با در نظر گرفتن این  باشد و عالوه بر آن در جهت ایجاد محیطی با شرایط ایده
در نتیجه اهداف مقاله حاضر . ها در عصر مدرن در محیط شغلی اهتمام ورزند شاخص

  :باشد به شرح زیر می
هاي آن با رفاه ذهنی کارکنان ستادي سازمان  ابطه بین مدرنیته و مؤلفه تعیین ر-1

  .تأمین اجتماعی
ها و  هاي مدرنیته در تبیین رفاه ذهنی آن بندي سهم هر یک از مؤلفه  اولویت-2

  .ترسیم مدل
  

  بررسی پیشینه
بوك بر  تحقیقی با موضوعیت اثرگذاري فیس) 2017( 1بارزیالي و پرچیک، آراد

نتایج این مطالعه نشان داد که . اند جتماعی و میزان شادي کارکنان انجام دادهمشارکت ا
بوك منجر به تغییر سبک زندگی کارکنان و  هاي اجتماعی ازجمله فیس حضور شبکه

شود تا میزان ارتباطات  تحوالت ایجادشده باعث می. مدرنیته شدن آنان گردیده است
ه و در دفته و از روابط رودررو کاسته شیا هاي اجتماعی افزایش اجتماعی در شبکه

  .ها گردد موجب تنهایی و کاهش شادي آنمدت طوالنی 
نشان داد؛ زنانی که با ) 2017( 2تحقیق ایشموهامتو و پالمااز نتایج بدست آمده 

داراي اختالالت ذهنی و روانی بوده؛ سطح تعامالتشان با ، خطر بیکاري مواجه هستند
یافته؛ همکاري و مشارکت کمتري  توجهی کاهش ه میزان قابلرجوع ب همکاران و ارباب

  . باشند هاي کاهش رفاه ذهنی می خواهند داشت و بیشتر از زنان بیکار داراي نشانه
هاي  نشان داده است که نابرابري) 2017(3دنیس ویی و سایمون، نتایج پژوهش لئو

ي را تجربه نمایند؛ تر شود تا افراد سطح تعامالت اجتماعی پایین موجود موجب می

                                                
1. Arad, Barzilay & Perchick 
2. Ishmuhmetov & Palma 
3. Liu, Dennis Wei & Simon 
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هاي  مشارکت کمتري در جامعه داشته باشند و در نهایت مواجهه با مشکالت و نابرابري
  . ین آوردیشان را پا میزان رضایت از زندگی، اقتصادي موجود

مشاهده گردید که سطح ) 2017( 1در پی نتایج بدست آمده دي نوه و وارد
مراتب بهتر و  ان کیفیت زندگی ایشان بهشادکامی و نشاط افراد شاغل و در نهایت میز

همچنین مشاهده شد که کارمندان در مقایسه با سایر . باشد بیشتر از افراد بیکار می
  .مشاغل داراي شادکامی کمتري هستند

در جهت ) 2014( 2نتایج تحقیقات سازمان اجرایی خدمات سالمت رسانی
اساسی براي ایجاد رفاه ذهنی شناسایی رفاه ذهنی و راهکارهاي استراتژیک؛ شش هدف 

 - توسعه کارکنان- توانبخشی- ارتقاء-پیشگیري: اند از و سالمت در کارکنان عبارت
  . هاي اطالعاتی و ارتباطات سیستم

دریافتند؛ عوامل ) 2014( 3 ایگو-ایقبوئلی و آبراهام، یودیو گارانیا، اوباکا، ادیبه
دولتی نسبت به کارکنان بخش شغلی تأثیر منفی بر سطح کیفیت زندگی کارکنان 

یعنی؛ عوامل شغلی نامناسب تأثیري منفی در میزان نشاط و . غیردولتی داشته است
طور  شان به شود سطح کیفیت زندگی رضایت شغلی کارکنان داشته که این باعث می

  . محسوس کاهش یابد
 50به بررسی روند تغییرات ارزشی و رفاهی جامعه ایران طی ) 1389(تمیزي فر 

نتایج بدست آمده . سال گذشته در بین سه نسل از ساکنان شهر تهران پرداخته است
) ارزش خوداتکایی و ارزش برانگیختگی(آن است که میزان تمایل به تغییرات از حاکی 

گرایش که درمجموع نتیجه گرفته . ها از تفاوت معناداري برخوردار است در بین نسل
  .ها داراي تفاوت است در میان نسلهاي مختلف و رفاه ذهنی  به ارزش

درونی ، هاي مهم رفاه ذهنی یکی از ویژگی) 2015(از دیدگاه ژنگ و همکاران 
فرد  مبتنی بر استانداردهاي شخصی یک، بودن آن است؛ به این صورت که ارزیابی رفاه

                                                
1. De Neve & Ward 
2. Health Service Executive 
3. Adibe, Ubaka, Udeogaranya, Igboeli & Abraham- Igwe 
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وي رفاه کارکنان را یک متغیر .  مبتنی بر استانداردهاي دیگران باشدکه ایناست تا 
  .دانند می) SWB( رفاه ذهنی  و)WWB(، رفاه کاري )PWB(بعدي و شامل رفاه روانی  سه

ها و تجارب  شناخت، ها ادراك، اما رفاه ذهنی چیست؟ رفاه ذهنی به احساسات
یعنی رفاه ذهنی به آن . شود که موضوع رفاه قرار گرفته است می همان فردي مربوط

پس رفاه ذهنی ازنظر ). 1381، 1فیتزپتریک(شخص یا خویشتن او وابسته است 
شان  زندگی هاي مختلف که افراد در اصطالحی؛ همانند چتري است براي ارزیابی

هایشان و شرایطی که  ها و ذهن جسم، شوند ها شاد می حوادثی که با آن، کنند مالحظه می
رفاه ذهنی دربرگیرنده ). 37: 1391، هزارجریبی و صفري شالی(کنند  در آن زندگی می

در نتیجه در ذیل ابتدا به مقوله کیفیت . باشد و مقوله اصلی شادي و کیفیت زندگی مید
هاي مرتبط با آن پرداخته و در ادامه به مقوله مدرنیته و نظریه  زندگی و شادي و نظریه

  .شود جامعه شناسان در خصوص مدرنیته و تأثیر آن بر رفاه ذهنی افراد پرداخته می
عد عینی و ذهنی است که بعد عینی زندگی را دو ب کیفیت زندگی داراي

مواردي آشکار و مرتبط با  اي از شرایط واقعی و بیرونی زندگی و مجموعه
شخصی  شرایط، این موارد سالمت جسمانی. دنکن استانداردهاي زندگی قلمداد می

اقدامات ، اقدامات اجتماعی، ارتباطات اجتماعی، )ازجمله ثروت و شرایط زندگی(
ا دیگر عوامل اجتماعی و اقتصادي است و بعد ذهنی کیفیت زندگی به تصور و و ی شغلی

کیفیت زندگی را مترادف شادي  این رویکرد. گویندشان را  طرز تلقی افراد از نوع زندگی
شناختی در ارزیابی کیفیت  گیرد و این منظر بیشتر بر عوامل یا رضایت فرد در نظر می

همچنین بیشتر محققان ). 165: 1394ن و دهقان حداد، فیروزجائیا(کند  زندگی تأکید می
و معتقدند که رفاه هر فرد یا گروه از  طرفدار استفاده از مفهوم ذهنی کیفیت زندگی بوده

بهزیستی با آنچه که  اجزاي عینی رفاه یا. افراد داراي اجزاي عینی و ذهنی است
شود، ارتباط دارد و  یده میعنوان استاندارد زندگی یا سطح زندگی نام طورمعمول به به

  ).115: 1391غفاري، کریمی و نوذري، (شود  اجزاي ذهنی آن به کیفیت زندگی اطالق می
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 معتقد است؛ عدم وجود هنجارهاي رسمی شادي با اختالل در ابراز شادي 1مرتون
هاي غیرقانونی ابراز  هاي رسمی و قانونی باعث روي آوردن مردم به راه از طریق راه

 شامل چهار 2نظریه کنش اجتماعی پارسونز ).38: 1387، گنجی(ده است شادي ش
ویژه  کنشگران براي اقدام به کنش به،  ازنظر پارسونز در نخستین مرحله؛مرحله است

). مثالً براي اخذ مدرك تحصیلی(شوند  براي دستیابی به هدفی دلخواه برانگیخته می
ن کنش کنشگر است که در آن نتیجه زمان پایا، منظور پارسونز از دستیابی به هدف

هاي رسیدن به هدف  در مرحلۀ دوم کنشگران باید راه. آید دلخواه به دست می
در سومین ). آورند نظیر امکانات تحصیلی که والدین فراهم می(دلخواهشان را پیدا کنند 

، شود مرحـله کنشـگران باید از پس شرایطـی که مـانع از دستیابی آنان به هدف می
، 3دیلینی(در مرحلۀ چهارم کنشگران باید در سیستم اجتماعی فعالیت کنند . رآیندب

1387 :356.(  
بیند که در آن پیشرفت مادي فقط   جهان مدرن را جهانی ناسازگار می4ماکس وبر

آید که آن نیز به سهم خود خالقیت و  به بهاي گسترش بوروکراسی بدست می
به باور گیدنز؛ هم مارکس و  ).12: 1377، گیدنز(کند  وقمع می خودمختاري فرد را قلع

اما هر دو معتقد بودند که . دیدند هم دورکیم عصر مدرن را عصري پردردسر می
. چربد هاي منفی آن می آورد بر ویژگی هاي پرثمري که عصر مدرن پدید می امکان

اما ، نستدا داري می هاي بنیادي در نظام سرمایه مارکس نبرد طبقاتی را سرچشمه شکاف
دورکیم . پروراند تري را در سر می حال سوداي پیدایش نظم اجتماعی انسانی درعین

گرایی موجب تثبیت و تحکیم زندگی اجتماعی  معتقد بود که گسترش آتی صنعت
کار و فردگرایی اخالق قوام  واسطۀ تقسیم اي خواهد شد که به متوازن و ارضاکننده

  .خواهد یافت

                                                
1. Merton 
2. Parsons 
3. Dilini 
4. Max Weber 
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مردم را خوشحال ، کند که جامعه مدرن عملکردمدار الل میاستد) 2005( 1الیارد
کند؛ اما ما از پیش   پول بیشتر ما را واقعاً خوشبخت نمیکه اینبه نظر وي با. کند نمی

هایی  غم و غصه، مان بسازیم و عالوه بر این کنیم که آن را هدف اصلی زندگی کاري می
ما . دهد خوشبختی ما را کاهش میکنیم نیز  که از نداشتن پول بر خودمان تحمیل می

توانیم صرف دوستان و  زمانی را که می، کنیم و کارکردن ازحد کار می خیلی بیش
، اثرات جانبی این نوع عملکرد جامعه، در کشورهاي صنعتی. گیرد خانواده کنیم از ما می

 .تنابود کرده اسرا ، توانست به ما بدهد مقدار زیادي از شادي را که رشد درآمد می

هاي مدرنیته قلمداد کرده و شادمانی را  عنوان یکی از مشخصه فردیت را به، زیمل
هاي گوناگون خوشبختی  زیمل همچنین به تمایز قائل شدن به جنبه. داند پیوند با آن می

عنوان یک هدف نسبی بازشناخت  مثالً شادمانی و لذت پرداخت و شادمانی را به
)Glatzer, 2000 .(ود به از میان رفتن روابط عاطفی و صمیمانه و وي در تحلیل خ

انسان . شهر جایگاه عقل است به نظر زیمل کالن. تسلط روابط حسابگرانه توجه دارد
که به عاطفه و قلب خود مراجعه کند؛ به عقل خود مراجعه  شهري بیش از آن کالن

گوید که  یزیمل به ما م. این ویژگی با اقتصاد پولی کامالً عجین شده است. کند می
توان در مورد کیفیت زندگی  از دیدگاه زیمل می. شهر فرهنگ ذهن است نه قلب کالن

که زندگی شهري جایگاه عقالنیت است و به قول  اوالً ازآنجایی، دو گونه قضاوت کرد
 پس. شهر جایگاه عقل است و احساس و روابط عاطفی جایگاهی در آن ندارد او کالن

تواند به کیفیت زندگی فرد بها داده و از این منظر فرد  انه میرفتار معقوالنه و حسابگر
که یکی از ابعاد  ثانیاً از رویکرد دیگر و ازآنجایی. کیفیت زندگی باالتري را تجربه کند

بنابراین . مهم کیفیت زندگی توجه به احساسات و روابط عاطفی افراد در جامعه است
پس در نتیجه این جنبه داراي ، شده است شهرها طبق نظر زیمل گم این ویژگی در کالن

  ).116: 1389، مختاري و نظري(آثار منفی بر روي کیفیت زندگی است 

                                                
1. Layard 
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  اجتماعی نسبت-اینگلهارت پیدایش نشاط را به گسترش فرایند توسعۀ اقتصادي

 اساس زندگی مادي و ساختار،  اجتماعی-توسعه اقتصادي: کند که دهد و بیان می می

منابع  واسطۀ افزایش  اجتماعی به-توسعه اقتصادي. کند ا دگرگون میاجتماعی جوامع ر
 طور مستقیم بر درك مردم از امنیت وجودي و اطمینان از بقاء مادي اثر به، مادي افراد

گسترش امنیت نیز از منظر اینگلهارت منجر به پیدایش نشاط اجتماعی . گذارد می
سطوح نشاط در جامعه  چه باعث افزایشگردد؛ بنابراین از منظر اینگلهارت نیز آن می
تسلط بر محیط و تضمین  باال رفتن امنیت وجودي در نتیجۀ توانایی بشر در، گردد می

  ).72: 1389، 1اینگلهارت و ولزل(براي انسان است » نیاز بقاء«
  :اند از دانند که عبارت  کیفیت زندگی را شامل شش مؤلفه می2ریف و سینگر

  اي احترام به نفس بر اساس آگاهی از نقاط قوت و ضعفبه معن: پذیرش خود. 1
توانند در مقابل  افراد می، با استفاده از هدف در زندگی: هدف داشتن در زندگی. 2
  .ها مقاومت کنند سختی
  صورت شکوفا ساختن کلیه نیروها و استعدادهاي خود به: رشد شخصیتی. 3
  تحت کنترل داشتن محیط پیرامون: تسلط بر محیط. 4
به این معنی که فرد بتواند بر اساس معیارها و عقاید خویش عمل : خودمختاري. 5

  .و زندگی کند
عبارت است از توانایی برقراري روابط نزدیک و : روابط مثبت با دیگران. 6

  ).119: 1389، مختاري و نظري(صمیمی با دیگران 
بررسی قرار دیوید فیلیپس نیز کیفیت زندگی را در ابعاد فردي و جمعی مورد 

الزمه کیفیت . شود هاي عینی و ذهنی را شامل می دهد که در سطح فردي مؤلفه می
تأمین نیازهاي اساسی و برخورداري از منابع مادي جهت ، زندگی فردي در بعد عینی

  :هاي اجتماعی شهروندان است و در بعد ذهنی به داشتن استقالل عمل در برآوردن خواست
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داري در زندگی و رشد  جویی، رضایتمندي، هدف امل لذتافزایش رفاه ذهنی ش. 1
  .شخصی
  .رشد و شکوفایی در مسیر سعادت و دگرخواهی. 2
  .شود هاي اجتماعی مربوط می اي از فعالیت مشارکت در سطح گسترده. 3

، کیفیت زندگی در بعد جمعی آن بر ثبات و پایداري محیط فیزیکی و اجتماعی
، کنند شامل انسجام مدنی و جوامعی که در آن زندگی میها  منابع اجتماعی درون گروه

اي گسترده و پیوندهاي موقتی در تمامی سطوح  روابط شبکه، همکوشی و یکپارچگی
، انصاف، دوستی و رفتار دگرخواهانه نوع، هایی اعم از اعتماد هنجارها و ارزش، جامعه

 با 1موري ).9: 1388، غفاري و امیدي(عدالت اجتماعی و برابري طلبی تأکید دارد 
، داند چهار مجموعه شرایط را براي بهبود کیفیت زندگی مؤثر می، رویکردي تلفیقی

بینی  نفس و خشنودي و در هر زمینه یک سطح آستانه را پیش عزت، امنیت، منابع مادي
عنوان  او عدالت و آزادي را به. یابد کند که در آن سطح شادکامی فرد تحقق می می

نظریه کیفیت  ).10: 1388، غفاري و امیدي(کند  ین شرایط فرض مینیازهاي ا پیش
 شادمانی تا حد زیادي -زندگی بر این فرض استوار است که عناصر عاطفی و هیجانی

شود و یا از این ارزیابی  هاي شناختی از رضایتمندي از زندگی ناشی می از قضاوت
کند و معیارهاي او در  شود که چه وقت فرد احساس شادمانی و امنیت می حاصل می

،  در نظریۀ کیفیت زندگیبنابراین. بخش برآورده شده است مورد کار و فعالیت رضایت
   ).41: 1391، کریمی وکیل(مندي از زندگی است  کیفیت زندگی معادل با رضایت

هم نویددهندة ، عنوان فراگیرترین واقعیت عصر حاضر مدرنیته را به، گیدنز
وي همچون وبر معتقد به . داند و هم به بارآورندة مخاطرات یهایی براي بشر م فرصت

ازنظر وي مدرنیته شمشیري دو لبه است که ، وجود ابعاد مثبت و منفی بار مدرنیته است
ها و  فرصت، ها سو تکامل نهادهاي اجتماعی مدرن و گسترش جهانی آن از یک
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ساخته تا بتوانند از حیاتی ها فراهم  تري را براي انسانتر و گسترده هاي عظیم موقعیت
انگیزي نیز  غم اما از سوي دیگر داراي وجه تاریک و، سالم و امن بهره گیرند، مطمئن

هست که در قرن حاضر آشکار گردیده و عبارت است از عواقب تحقیر برانگیز و تنزل 
پدیدة صنعتی ، هاي محیط شناختی ها و نگرانی دغدغه، ها انسان دهنده بار کار صنعتی

گیدنز اظهار ). 248: 1380، داریا پور(دن جنگ و نقش قدرت نظامی در زمانۀ مدرن ش
شناسان کالسیک درمجموع بیشتر بر سویه روشن مدرنیته تأکید داشته  کند که جامعه می

ازنظر وي . اند آمیز این عصر تا حد زیادي غافل بوده و از پیامدهاي عظیم مخاطره
حال  نشده و درعین بینی  خالق بسیاري از وقایع پیشتوان استنباط کرد که مدرنیته می

آور و خطرناکی است که هیچ تضمینی بر شادمانی و خرسندي باثبات براي  دلهره
هاي  دیگر پایه عبارت وجود ندارد و به، کنند هایی که در این عصر زندگی می انسان

  .متزلزل شده است، احساس امنیت هستی شناختی در دوران مدرن
عناصر هویتی ، پذیري مدرن جامعه، هاي منابع فرهنگی  شامل شاخصمدرنیته

هاي مدرنیته از  مؤلفه. باشد ساختار ارتباط گروهی و سبک زندگی مدرن می، مدرن
داري  هایی چون اعتالي سرمایه برخی مؤلفه. است متفاوت، دیدگاه اندیشمندان مختلف

اعتالي ، ایجاد قرارداد اجتماعیی از طریق یاعتالي لیبرالیسم و فردگرا، و تکنولوژي
اعتالي علم جدید از ، افسون زدایی بروکراسی و فرایند عقالنی سازي جهان از طریق

 هایی اعتالي فلسفۀ تاریخ از طریق ایده، نو بر اساس تجربه طریق دستیابی به دانشی

ی برخ .شناسند مدرنیته می هاي عنوان مفاهیم و مؤلفه شک و نقد را به، چون پیشرفت
به انسان یا ایمان به علم و قدرت  ی به معنی ایمانیگرا دیگر نیز مواردي چون انسان

و  برابري طلبی، ویژگی تجربی، ییعقل و خردگرا، ییگرا مادي، اندیشه پیشرفت، انسان
بنی مهد و ، رهنماي رود پشتی(کنند  هاي مدرنیته معرفی می احساسات گرایی را مؤلفه

  ).3: 1393، میر سعیدي
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ترین مصادیق مدرنیته اینترنت و پیامدهاي آن در فضاهاي مجازي و  کی از اصلیی
عنوان زیرساخت   بر نقش و جایگاه اینترنت به1کاستلز. باشد تغییر سبک زندگی مردم می

کند که ضمن بکارگیري و اعمال قدرت در عصر  اساسی جامعه اطالعاتی تأکید می
اي  اي شبکه دهد و منجر به پیدایش جامعه یهاي آن را افزایش م پویایی، شدن جهانی

بتوان ارتباط بین شبکه و خود ، ترین بحث کاستلز را در این رابطه شاید مهم. شود می
در ). 55: 1385، گرگی(گیري هویت نقش بسزایی دارد  دانست که در نهایت در شکل
هنوز «: گوید کاستلز می، هاي جدید ارتباطی و اطالعاتی مورد اثرات ارتباطی تکنولوژي

هاي اجتماعی  هاي الکترونیکی چه مقدار معاشرت مشخص نیست که در این شبکه
 »هاي اجتماعی چیست شود و تأثیرات فرهنگی این نوع جدید معاشرت ایجاد می

در نتیجه؛ انسان امروزي با انسان ماقبل مدرن تفاوت زیادي دارد ). 420: 1380، کاستلز(
اهمیت شیوة زندگی در . وصیات تجدد شده استیابی تابع خص و فرایند هویت

  . شود بیشتر نمودار می، شدن با توضیح پدیدة جهانی، گیري هویت شکل
ترین منبع تجربۀ باواسطه در فرایند  عنوان مهم هاي ارتباطی به پیشرفت در فناوري

تأثیري عظیم بر هویت شخصی و همچنین بر ساختارهاي روابط اجتماعی ، یابی هویت
تداخل ، ویژه ارتباطات الکترونی به، جمعی با توسعۀ وسایل ارتباط. اند ي گذاشتهجا به

هاي اجتماعی تا حد موازین و معیارهاي عام و جهانی  توسعۀ هویت شخصی و نظام
با تغییر بافت اجتماعی از حالت  ).120: 1378، گیدنز(ازپیش محسوس شده است  بیش

شاهد ، شدن از جهانی اثر تحوالت ناشیسنتی به شکل مدرن و یا شبه مدرن و در 
امر ناشی از  تغییرات ماهیت انسان و تغییر هویت اجتماعی و فردي او هستیم که این

هاي  زوال همبستگی، زایی شهرنشینی آسیب، آثار و عوارض تمدن جدید صنعتی
هاي فردطلبانه و غیراجتماعی و درمجموع هویت زدایی  اجتماعی و افزایش انگیزه

  ). 57: 1377، گل محمدي(بوده است  یاجتماع

                                                
1. Castells 
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سبک «یا » هاي مصرفی رفتار و کنش«نوع و سبک ، دیگر در جامعۀ مدرن عبارت به
طورکلی در چنین  به. دهد هاي فردي و اجتماعی را شکل می است که هویت »زندگی

، شود انتخاب می هاي متفاوت زندگی که توسط افراد عالوه بر سبک، فضاي اجتماعی
است  شدن موجب تغییر در منابع هویتی و هویت گزینی افراد نیز شده جهانیفرآیند 

شود  اهمیت این امر زمانی مشخص می). 129: 1389، روحانی و هاشمی، نوري خواجه(
هاي مشخصی که  یعنی بدون چارچوب، که بدانیم بدون سبک زندگی و هویت

امکان برقراري ارتباطی جامعه  افراد یک، سازد ها را آشکار می ها و تفاوت شباهت
همچنین فهم چیستی و چگونگی خود در . معنادار و پایدار میان خود را نخواهند داشت

تنها در ساختار روانی افراد بلکه در تکاپوهاي  نه، است برابر دیگري که مشخصۀ هویت
  ).122: 1388، زلفعلی فام و جعفري(جامعۀ انسانی نیز اهمیت زیادي دارد 

داند و معتقداست که  گیري هویتش مؤثر می عنوان عامل در شکل ا بهگیدنز انسان ر
به نظر او در . کند فشار ساختار اجتماعی سبک زندگی را بیشتر تقلید می انسان تحت

کنیم؛ بلکه به تعبیر دیگر  فقط از سبک زندگی پیروي می دنیاي متجدد کنونی همۀ ما نه
به نظر . جز گزینش نداریم تخاب دیگري بهدر حقیقت ما ان. ناچار به این پیروي هستیم

بیشتر به دنیاي ، برد وي هر چه وضع و حال جامعه و محیطی که فرد در آن بسر می
سبک زندگی او نیز بیشتر با هسته واقعی هویت ، مابعد سنتی تعلق داشته باشد

، صدر نبوي، مجدي(اش و ساخت و تجدید ساخت آن ارتباط خواهد داشت  شخصی
  ).135-134: 1389، هوشمندبهروان و 

 در نظریه نوسازي معتقد است؛ سیر حرکت جوامع از سنتی به مدرن طی 1اسملسر
هاي جدید زندگی به  گیرد؛ سبک تغییر و تحوالت زیادي که همراه با نوسازي شکل می

عناصر ساختاري جامعه ، فرهنگ و اعتقادات افراد و همچنین، ها ارزش، وجود آمده
فرآیند . مقایسه نیست که باحالت قبلی قابل نحوي گیرد؛ به ر قرار میشدت تحت تأثی به

نوسازي در جامعه ما همچون سایر جوامع سنتی که در حال گذار به شرایط نوین به سر 
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اقتصادي و ، اجتماعی، جانبه فرهنگی تغییر و تحول همه جامعه را دستخوش، برند می
 اجتماعی مردم در این تغییر و تحوالت هاي تغییر اعتقادات و ارزش. سیاسی کرده است

در همین زمینه گیدنز معتقد است؛ یکی از پیامدهاي . جانبه کامالً طبیعی است همه
وضعیت تجدد براي فرد در زندگی روزمره این است که شیوة زندگی براي فرد در 

شیوة زندگی با مفهوم خویش پیوند  در نتیجه؛ .یابد مابعد سنت اهمیت می شرایط
فقط دربارة چگونگی  ها نه هایی هستند که آن هاي افراد تصمیم همۀ انتخاب. خورد می

هر چه وضع و . گذارند عمل کردن؛ بلکه دربارة چگونه بودن خویش به مرحلۀ اجرا می
برد بیشتر به دنیاي مابعد سنتی تعلق  که فرد در آن به سر می حال جامعه و محیطی

   .سروکار خواهد داشت اش با هسته واقعی شخصیداشته باشد؛ شیوه زندگی او بیشتر 
هاي زندگی تحت تأثیر فشارهاي گروه و  به باور گیدنز گزینش یا ایجاد شیوه

واحوال اجتماعی و اقتصادي صورت  ها و همچنین زیر نفوذ اوضاع هاي رفتاري آن مدل
ییر در توان گفت که تغ درمجموع با توجه به نظریات گیدنز می). 149 :همان(گیرد  می

ها در نتیجه تغییراتی است که در  پذیري آن شیوة زندگی و سبک زندگی افراد و جامعه
گرفته است و این امر  درون جامعه و توسط نهادهاي امروزین در پی مدرنیته شکل

از ، توانند از اطالعات فنی و غیرفنی بستگی به آن دارد که افراد تا چه حد می
هاي  فناوري، ها برداري کنند و از طریق تبلیغات سازمان هرهمشاورها و غیره ب، ها تکنسین

هاي جمعی و موارد دیگر اطالعات مورد نظر خود را  رسانه، نوین اطالعاتی و ارتباطاتی
کارگیرند و هویت شخصی و جمعی خویش  به دست آورند و آن را در زندگی خود به

  ).30: 1389، ذوالفقاري و سلطانی(را تغییر دهند 
  
  وب نظريچارچ

با توجه . اي عنوان نشده است صورت مستقیم نظریه شناسی براي رفاه ذهنی به در جامعه
 کیفیت -2 نشاط و شادي و -1به تعریف رفاه ذهنی در علم روانشناسی که شامل 
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هاي  باشد؛ در مقاله حاضر از نظریه رضایتمندي و امنیت می، زندگی شامل سالمتی
وط به بعد ذهنی کیفیت زندگی جامعه شناسان کالسیک هاي مرب شادي و همچنین نظریه

شناسی در دو  هاي شادي و کیفیت زندگی در علم جامعه نظریه. و معاصر استفاده شد
هاي مورد استفاده در  بر اساس تلفیق نظریه .اند شده  بندي بخش فردي و جمعی دسته

هاي فردي در  صگیدنز در پژوهش حاضر شاخ، وبر، مارکس، مورد شادي مانند دورکیم
 استحقاق شغلی و - کارآمدي شخصی-هاي زندگی بستگی دل: هاي قالب شاخص

هاي جمعی شادي را در قالب  و شاخص) محرومیت نسبی(سعادت و رفاه 
 امنیت -هاي ابراز شادي  مراجع و مکان-تقویت روابط اعضاي سازمان: هاي شاخص

بندي و موردسنجش  ز بقاء طبقهوجودي و توانایی بشر در تسلط بر محیط و تضمین نیا
  .قرار گرفت

هاي مورد استفاده در مورد بعد ذهنی کیفیت  بر همین اساس؛ با تلفیق نظریه
: هاي هاي فردي کیفیت زندگی در قالب شاخص زندگی باالخص نظریه فیلیپس شاخص

 رشد و شکوفایی در -داري در زندگی و رشد شخصی  هدف- رضایتمندي-جویی لذت
هاي جمعی کیفیت زندگی در بعد ذهنی در قالب   و دگرخواهی و شاخصمسیر سعادت

ها و ثبات و پایداري محیط فیزیکی و  منابع اجتماعی درون گروه: هاي شاخص
 ترجیحات - مناسبات و پیوندهاي مشترك در زمینه عدالت توزیعی- امنیت-اجتماعی
در نتیجه با توجه به . بندي و موردسنجش قرار گرفت طبقه) مطلوبیت اجتماعی(ارزشی 

هاي رفاه ذهنی  شناختی؛ در مقاله حاضر شاخص هاي مورد استفاده از منظر جامعه نظریه
 بعد ذهنی کیفیت زندگی؛ در دو بعد فردي و جمعی -2 شادي و نشاط و -1: شامل
  .بندي شد تقسیم

 ویژهزیمل و ب، هاي آن؛ از نظریه وبر همچنین در ارتباط با مدرنیته و شاخص
هاي متمایز دنیاي متجدد امروزي  به نظر گیدنز یکی از ویژگی. نز استفاده شدگید

، به عقیده گیدنز. هاي درونی است تأثیرات متقابل فزاینده بین تأثیرات جهانی و گرایش
افراد ، گرفته باشد مفهوم منفعلی نیست که صرفاً تحت تأثیرات بیرونی شکل» خود«
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نظر از کیفیت محلی یا موضعی  صرف، شضمن ساخت و پرداخت هویت شخصی خوی
طور مستقیم در ایجاد و اعتالي بعضی از تأثیرات جهانی نیز  به، ها اعمال و افعال آن

از طرفی دیگر تجدد ویژگی متمایز دیگري دارد و آن این است که . مشارکت دارند
 هترین وجو آورد و بر خصوصی اي در کیفیت زندگی روزمره پدید می تغییرات ریشه

، در نتیجه طبق نظر گیدنز؛ عناصر هویتی مدرن. گذارد تجربیات افراد تأثیر می
هاي مدرنیته در پژوهش  عنوان شاخص پذیري مدرن و شیوة زندگی مدرن به جامعه

  :هاي تحقیق به شرح زیر تدوین شد در نتیجه فرضیه. حاضر موردسنجش قرار گرفت
 کارکنان ستادي سازمان تأمین هاي آن با رفاه ذهنی  بین مدرنیته و مؤلفه-1

  .اجتماعی رابطه وجود دارد
هاي مدرنیته در تبیین رفاه ذهنی کارکنان ستادي سازمان   سهم هر یک از مؤلفه-2

  .بندي است تأمین اجتماعی قابل اولویت
  
  شناسی تحقیق روش

آوري اطالعات از نوع   کاربردي و ازنظر ماهیت و شیوه جمع،تحقیق حاضر ازنظر هدف
 نفر از کارکنان ستادي سازمان 1196جامعه آماري شامل . مبستگی و تحلیلی استه

باشد که با استفاده از فرمول کوکران و روش تصادفی   می1396تأمین اجتماعی در سال 
  . نفر انتخاب شدند291 ،نسبتی از بین زنان و مردان کارمند
ها و  شناخت، اه ادراك،  رفاه ذهنی به احساسات:تعریف مفهومی رفاه ذهنی

یعنی رفاه ذهنی . شود که موضوع رفاه قرار گرفته است می تجارب همان فردي مربوط
 انواع مختلفی از). 1381، فیتزپتریک(وابسته است  به آن شخص یا خویشتن او

ها  ارزیابی این. سازند شان می هاي مثبت و منفی وجود دارد که افراد از زندگی ارزیابی
، رضایت شغلی، رضایت از زندگی از قبیل) هایی مقیاس(ناختی هاي ش شامل ارزیابی

هاي احساسی به وقایع زندگی مثل لذت و ناراحتی است  واکنش اشتغال و، وري بهره
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کنند که دو  بیان می) 2001( 1رایان و دسی). 71: 1395، سپهوند و محمدیاري(
مثال   عنوان به(دار  هتشادي ج: دنکن انداز اصلی وجود دارند که رفاه را تعریف می چشم

در . کند مثابه تجربه ذهنی شادي تعریف می رفاه را به، )لذت بردن و احساس خوشی
و خود تثبیتی در ) خودشکوفایی(خودباوري ، عنوان تالش فردي تعریف دیگر رفاه به

  ).88: 1395، برهانی و هادي زاده مقدم(شود  نظر گرفته می
هاي زندگی یا سازمان اجتماعی  نیته را شیوه گیدنز مدر:تعریف مفهومی مدرنیته

تدریج  داند که از سده هجدهم میالدي در اروپا شکل گرفت و نفوذ آن به خاصی می
طور اساسی از گذشته گسسته و بریده  ازنظر او مدرنیته به). 4: 1377، گیدنز(جهانی شد 

همتایی   بیهاي از برخی جهات ویژگی، است؛ بدین معنا که نهادهاي اجتماعی مدرن
رواج ، به نظر وي). 6 :همان(کند  هاي سنتی متمایز می مانزها را از سا دارند که آن

رو  ازاین. گرایی اجتماعی مانع تشخیص کامل این گسست شده است اندیشه تکامل
ساخت شکنی یا از اعتبار انداختن روایت تکاملی «تحلیل درست مدرنیته را مستلزم 

 پذیري مدرن  جامعه،هاي سبک زندگی مدرن یته شامل شاخصمدرن). 8 :همان(داند  می
صورت پرسشنامه محقق ساخته  گیري به ابزار اندازه .باشد  عناصر هویتی مدرن میو

اي طیف لیکرت براي   گزینه5 گویه در مقیاس 80این پرسشنامه شامل . طراحی شد
هاي هر  و شاخصباشد که گویه ها   گویه براي مدرنیته می35رفاه ذهنی کارکنان و 

  .طراحی و عملیاتی شد) 2(و ) 1(متغیر طبق اطالعات جداول 
  

                                                
1. Ryan & Deci 
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 ها هاي آن شناسی و شاخص  تعریف عملیاتی رفاه ذهنی کارکنان از منظر جامعه-1جدول 

 )شاخص(مفهوم  بعد شاخص متغیر
سطح 
 سنجش

شماره 
 هاي گویه

 1 تا 6 اي فاصله هاي زندگی بستگی دل. 1

 1 تا 5 اي فاصله کارآمدي شخصی. 2

 1 تا 4 اي فاصله استحقاق شغلی. 3
  فردي

 ) گویه20(
محرومیت (سعادت و رفاه . 4

 )نسبی
 1 تا 5 اي فاصله

 1 تا 6 اي فاصله تقویت روابط اعضاي سازمان. 5

 1 تا 8 اي فاصله ديهاي ابراز شا مراجع و مکان. 6

شادي و 
  نشاط

 ) گویه39(

  جمعی
توانایی بشر در /امنیت وجودي. 7 ) گویه19(

 تضمین بقاء /تسلط بر محیط
 1 تا 5 اي فاصله

 1 تا 6 اي فاصله جویی لذت. 1

 1 تا 6 اي فاصله  رضایتمندي. 2

گذاري در زندگی و رشد  هدف. 3
 شخصی

 1 تا 3 اي فاصله

د و شکوفایی در مسیر رش. 4
  ودگرخواهی سعادت

 1 تا 5 اي فاصله

  فردي
 ) گویه24(

اي  مشارکت در سطح گسترده. 5
 هاي اجتماعی از فعالیت

 1 تا 4 اي فاصله

ها و  منابع اجتماعی درون گروه. 1
ثبات و پایداري محیط فیزیکی و 

 اجتماعی
 1 تا 6 اي فاصله

 1 تا 4 اي فاصله  امنیت. 2

مناسبات و پیوندهاي مشترك . 3
  در زمینه عدالت توزیعی

 1 تا 2 اي فاصله

  رفاه ذهنی
 ) گویه80(

کیفیت 
  زندگی

 ) گویه41(

  جمعی
 ) گویه17(

مطلوبیت (ترجیحات ارزشی . 4
  )اجتماعی

 1 تا 5 اي فاصله
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 ها هاي آن  تعریف عملیاتی مدرنیته و شاخص-2 جدول

 هاي شماره گویه سطح سنجش )شاخص(مفهوم  متغیر

  عناصر هویتی مدرن
 ) گویه8(

 1 تا 8  اي فاصله

  پذیري مدرن جامعه
  ) گویه8(

 1 تا 8  اي فاصله
  مدرنیته

 ) گویه35(

  سبک زندگی مدرن
 ) گویه19(

 1 تا 19  اي فاصله

  
ابتدا از طریق روش تعیین اعتبار ، روایی سؤاالت مربوط به متغیرها در این پژوهش

 براي تعیین پایایی. نظران انجام گرفت ها و نظرات صاحب محتوایی و با راهنمایی
ها در  ابتدا پرسشنامه. از شاخص آلفاي کرونباخ استفاده شد، پرسشنامه تحقیق حاضر

  آوري سپس اطالعات جمع، طور تصادفی توزیع گردید  نفر از نمونه آماري به30بین 
تک  براي تککه ضریب آلفاي کرونباخ  از استفاده شده مورد آزمون قرار گرفته و با

 در نتیجه پرسشنامه داراي روایی و ، بدست آمد7/0ي ها باال هاي آن متغیرها و شاخص
ها از روش میدانی با  وتحلیل داده در این تحقیق تجزیه. باشد پایایی قابل قبولی می

اي که از آزمون  گونه به. شده است  انجام24 نسخۀ spssافزار آماري  استفاده از نرم
ین متغیرها و ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی براي بررسی رابطه ب

  .شده است  ها استفاده رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر جهت تبیین اثرات شاخص
  

  ها وتحلیل و تفسیر آن ها، تجزیه ارائه یافته
هاي آن با رفاه ذهنی کارکنان ستادي سازمان  بین مدرنیته و مؤلفه: فرضیه یک

  .تأمین اجتماعی رابطه وجود دارد
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که دهد  نشان می) 3(مبستگی پیرسون در جدول نتایج حاصل از آزمون ضریب ه
دار مثبت و ضعیفی وجود  بین مدرنیته و رفاه ذهنی کارکنان مورد مطالعه رابطه معنی

 درصد 4دهد که از روي مدرنیته به میزان  دارد و نتایج رگرسیون خطی نشان می
 بین مؤلفه همچنین). p>05/0(بینی و تبیین نمود  توان رفاه ذهنی کارکنان را پیش می

دار مثبت و ضعیفی وجود دارد و از روي  عناصر هویتی مدرن و رفاه ذهنی رابطه معنی
بینی و تبیین  توان رفاه ذهنی کارکنان را پیش  درصد می5عناصر هویتی مدرن به میزان 

پذیري مدرن و رفاه ذهنی نیز رابطه مثبت و متوسط  بین مؤلفه جامعه). p>05/0(نمود 
توان رفاه ذهنی   درصد می15پذیري مدرن کارکنان به میزان  ز روي جامعهوجود دارد و ا

اما بین سبک زندگی مدرن به علت دارا ). p>05/0(بینی و تبیین نمود  ها را پیش آن
بودن برخی پیامدهاي مثبت و برخی پیامدهاي منفی؛ با رفاه ذهنی کارکنان رابطه 

  ).<05/0p(داري مشاهده نشد  معنی
  

  هاي آن با رفاه ذهنی کارکنان مبستگی بین مدرنیته و مؤلفه ه-3 جدول
 متغیر رفاه ذهنی کارکنان

N R P  R2 
  05/0  000/0  24/0  291 عناصر هویتی مدرن

  15/0  000/0  39/0  291 پذیري مدرن جامعه

  ......  11/0  09/0  291 سبک زندگی مدرن

  04/0  000/0  22/0  291 مدرنیته

  
هاي مدرنیته در تبیین رفاه ذهنی کارکنان   مؤلفهسهم هر یک از: فرضیه دو

  .بندي است ستادي سازمان تأمین اجتماعی قابل اولویت
بینی رفاه ذهنی کارکنان مورد مطالعه از روي مجموع  براي دستیابی به تبیین و پیش    

 سـبک زنـدگی     -پذیري مـدرن     جامعه -عناصر هویتی مدرن  (گانه مدرنیته     هاي سه   مؤلفه



  
  
  
  
 1398، بهار 38شماره ، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     242 

ین ارائـه مـدل؛ ابتـدا رگرسـیون چندگانـه بـراي مـسیرهاي مـستقیم و                  و همچن ) مدرن
غیرمستقیم به تفکیک براي هر سه مؤلفه مورد محاسبه و سنجش قرار گرفت که نتـایج                 
  حاصل نشان داد کـه ضـریب همبـستگی چندگانـه ایـن عوامـل بـا رفـاه ذهنـی برابـر                     

 42/0=R      2 =18/0 و ضریب تعیین برابرR ساس مجمـوع   و ضریب تعیین خالص بر ا
شـده برابـر    گانه مدرنیته طی مدل طراحـی      هاي سه   مسیرهاي مستقیم و غیرمستقیم مؤلفه    

17/0=
2

R      باشد و تبیین نشده  آن خارج از موضوع تحقیق می     % 83 بدست آمده است و
زمان هر سـه مؤلفـه مدرنیتـه در کنـار          در واقع زمانی که تأثیر هم     ) 4جدول  (. باقی ماند 

 درصد توان تبیـین رفـاه ذهنـی     17کارکنان گرفته شد؛ درمجموع     یکدیگر بر رفاه ذهنی     
 متغیرهاي بسیار دیگري در کنـار مدرنیتـه   که ایناما با توجه به . کارکنان را تبیین نمودند 

گونـه کـه در    توانند در باال یا پایین بردن رفاه ذهنی کارکنـان تـأثیر بگذارنـد؛ همـان                 می
زمان پیامـدهاي مثبـت و       مدرنیته چون هم  : چارچوب نظري بیان شد؛ طبق نظریه گیدنز      

تـأثیر پیامـدهاي    ،   برخی اثراتِ پیامدهاي منفـی     که  این احتمال   پس،  منفی به همراه دارد   
کننـدگی ایـن    مثبت را کمرنگ کرده باشد وجود دارد؛ در نتیجه پایین بودن میزان تبیـین        

  .باشد ها معمول می مؤلفه
  

  هاي مدرنیته بینی رفاه ذهنی کارکنان از روي مؤلفه ش ضریب همبستگی چندگانه براي پی-4جدول 
 ضریب تبیین خالص ضریب تبیین ضریب همبستگی چندگانه شکل

1 42/0 18/0 17/0 

  
دهد که عناصر هـویتی مـدرن بـا       نتایج رگرسیون چندگانه نشان می    ) 5(در جدول   

با بتـاي  سبک زندگی مدرن ،  =449/0پذیري مدرن با بتاي    جامعه،   =089/0بتاي  
194/0-=     بینـی رفـاه ذهنـی       باشند که نقش مهمی در پـیش         داراي اثرات مستقیم می

  .کارکنان دارند
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   ضرایب متغیرهاي رگرسیونی به روش اینتر-5جدول 

 ضرایب خام
ضرایب 

 استانداردشده
  متغیرهاي
 مستقل

B Std.Error Beta 

t Sig. 

 000/0 77/14  84/12 77/189 مقدار ثابت

  هویتی مدرنعناصر
  پذیري مدرن جامعه

 سبک زندگی مدرن

637/0  
799/3  
584/0- 

507/0  
587/0  
203/0 

089/0  
449/0  
194/0- 

251/1  
47/6  
88/2- 

02/0  
000/0  
004/0  

  
در ادامه و جهت ترسیم تحلیل مسیر و تعیین اثر ضرایب مستقیم و غیرمستقیم هر               

 سـبک   -شناسـی مـدرن      جامعه -عناصر هویتی مدرن  (گانه مدرنیته     هاي سه   یک از مؤلفه  
و ) 8) (7) (6(هـاي حاصـل در جـداول          و همچنـین ارائـه مـدل؛ یافتـه        ) زندگی مدرن 

  .بدست آمد) 1(همچنین شکل 
  

بر رفاه ذهنی کارکنان ) q1( محاسبه اثرات مستقیم و غیرمستقیم عناصر هویتی مدرن -6جدول 
)Y(  

 مسیر نوع اثر

 q1 → Y= 089/0 اثر مستقیم

267/0 =q1 → q2→ Y 

 034/0- = q1 → q2→ q3→ Y  
 جمع کل = 233/0 

 تقیماثر غیرمس

 075/0- = q1→ q3→ Y 

 233/0 -075/0= 158/0 حاصل جمع و کل اثرات غیرمستقیم

 089/0+ 158/0= 247/0 مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم
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  )Y(بر رفاه ذهنی کارکنان ) q2(پذیري مدرن   محاسبه اثرات مستقیم و غیرمستقیم جامعه-7جدول 
 مسیر نوع اثر

 q2 → Y= 449/0  اثر مستقیم

 q2→ q3→ Y =-057/0 اثر غیرمستقیم

 449/0 -057/0= 392/0 مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم

  
  )Y(بر رفاه ذهنی کارکنان ) q3( محاسبه اثرات مستقیم و غیرمستقیم سبک زندگی مدرن -8جدول 

 مسیر نوع اثر

 q3 → Y = -194/0   مستقیماثر

 ----- --- --- ---- --- - اثر غیرمستقیم

  -194/0 مجموع اثرات مستقیم و غیرمستقیم
  

گانـه مدرنیتـه    هـاي سـه   دهد که در بین مؤلفه نشان می ) 9(نتایج حاصل در جدول     
گـردد؛ عناصـر هـویتی     مـشاهده مـی  ) 1(گونه که در بتاهاي بدست آمده در شکل    همان

پذیري    و غیرمستقیم از طریق متغیرهاي مستقل جامعه       089/0با وزن بتاي    مدرن مستقیم   
 بر رفاه 247/0 و درمجموع با وزن بتاي 158/0مدرن و سبک زندگی مدرن با وزن بتاي 

پذیري مـدرن مـستقیم بـا وزن بتـاي            همچنین جامعه . ذهنی کارکنان تأثیر گذاشته است    
 و -057/0 زندگی مدرن با وزن بتـاي    و غیرمستقیم از طریق متغیر مستقل سبک       449/0

همچنین سبک  .  بر رفاه ذهنی کارکنان تأثیر گذاشته است       392/0درمجموع با وزن بتاي     
.  بر رفاه ذهنی کارکنان تأثیر گذاشـته اسـت       - 194/0زندگی مدرن مستقیم با وزن بتاي       

زآن مؤلفـه  ا  تأثیرگذارترین مؤلفه و پس β = 392/0پذیري مدرن با بتاي       در نتیجه جامعه  
 تأثیرگذارتر و مؤلفه سبک زندگی مدرن با بتاي β = 247/0عناصر هویتی مدرن با بتاي     

194/0- = βکم اثرترین مؤلفه در تبیین رفاه ذهنی کارکنان بودند .  
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  تأثیر متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته از طریق تحلیل مسیر-9جدول 

 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

گانه مدرنیته در تبیین رفاه ذهنی کارکنان  هاي سه  اثر مستقیم و غیرمستقیم مؤلفه-1شکل 
  ستادي سازمان تأمین اجتماعی

  
  گیري خالصه و نتیجه

اضر با هدف رابطه بین مدرنیته با رفاه ذهنی کارکنان ستادي سازمان تأمین مقاله ح
نتیجه حاصل از ضریب همبستگی پیرسون .  انجام پذیرفت1396اجتماعی در سال 

پذیري مدرن  هاي آن شامل عناصر هویتی مدرن و جامعه نشان داد؛ بین مدرنیته و مؤلفه
اما بین سبک زندگی مدرن . تقیم وجود داردبا رفاه ذهنی کارکنان مورد مطالعه رابطه مس

  کل  اثر غیرمستقیم  اثر مستقیم  متغیرها
 247/0 158/0 089/0 صر هویتی مدرنعنا

 392/0 -057/0 449/0 پذیري مدرن جامعه

 -194/0 ...... -194/0 سبک زندگی مدرن

رفاه ذهنی 

  کارکنان

 

 

عناصر 
هویتی 
  مدرن

 

 

  

 247/

392/

پذ جامعه
یري 
  مدرن

194/
سبک 
زندگی 
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همچنین نتیجه رگرسیون . داري مشاهده نشد تنهایی با رفاه ذهنی کارکنان رابطه معنی به
گانه مدرنیته به میزان  هاي سه چندگانه و تحلیل مسیر نشان داد که درمجموع شاخص

پذیري  ؤلفه جامعهکنند که بیشترین سهم را م  درصد رفاه ذهنی کارکنان را تبیین می17
 و β = 247/0ازآن مؤلفه عناصر هویتی مدرن با بتاي   و پسβ = 392/0مدرن با بتاي 

  . دارندβ = -0/ 194در نهایت سبک زندگی مدرن با بتاي 
از  با تغییر بافت اجتماعی از حالت سنتی به شکل مدرن در اثر تحوالت ناشی

 هویت اجتماعی و فردي او هستیم که شدن، شاهد تغییرات ماهیت انسان و تغییر جهانی
زایی شهرنشینی، زوال  امر ناشی از آثار و عوارض تمدن جدید صنعتی، آسیب این

هاي فردطلبانه و غیراجتماعی و درمجموع  هاي اجتماعی و افزایش انگیزه همبستگی
 دستاوردهاي مثبت باوجودگیدنز معتقد است؛ مدرنیته . بوده است هویت زدایی اجتماعی

. ها، موجب انزواي اجتماعی افراد در سطح جامعه و محیط شغلی شده است  همه زمینهدر
بیند که در آن پیشرفت مادي فقط  در همین زمینه؛ وبر جهان مدرن را جهانی ناسازگار می

آید که آن نیز به سهم خود خالقیت و  به بهاي گسترش بوروکراسی بدست می
اکنون ما خیلی که کند  استدالل می) 2005(یارد ال. کند وقمع می خودمختاري فرد را قلع

توانیم صرف دوستان و خانواده  کنیم و ساعات کار زیاد؛ زمانی را که می ازحد کار می بیش
در کشورهاي صنعتی، اثرات جانبی این نوع عملکرد؛ مقدار زیادي از . گیرد کنیم از ما می

  .  کرده استتوانست به ما بدهد، نابود شادي را که رشد درآمد می
طبق نظر اسملسر؛ سیر حرکت جوامع از سنتی به مدرن طی تغییر و تحوالت 
زیادي که همراه با نوسازي شکل گرفت؛ موجب ترویج عناصر هویتی مدرن؛ 

فرهنگ و اعتقادات ، ها هاي جدید زندگی گشت و ارزش پذیري مدرن و سبک جامعه
درمجموع با توجه به . قرار گرفتشدت تحت تأثیر  افراد و عناصر ساختاري جامعه به

توان گفت که تغییر در عناصر هویتی و شیوة  شده در این خصوص می نظریات مطرح
ها در نتیجه تغییراتی است که در درون  پذیري آن زندگی و سبک زندگی افراد و جامعه

گرفته است و این امر بستگی به آن دارد که  جامعه و توسط نهادهاي امروزین شکل
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هاي نوین اطالعاتی و  فناوري، ها توانند از طریق تبلیغات سازمان  تا چه حد میافراد
هاي جمعی و موارد دیگر اطالعات مورد نظر خود را به دست آورند و  رسانه، ارتباطاتی

  . کارگیرند و هویت شخصی و جمعی خویش را تغییر دهند آن را در زندگی خود به
ر جامعه دستخوش تغییر قرار گرفته که در حقیقت برخی عناصر هویتی افراد د

هاي  ها و شبکه ها و تبلیغات و سرعت انتشار اطالعات از طریق رسانه تأثیر رسانه
طلبد که زنان نیز در کنار مردان  جامعه صنعتی می. مجازي در آن تأثیرگذار بوده است

فزایش سطح تحصیالت تا آخرین مدارج ا. داراي شغل بوده و به استقالل مالی برسند
در سازمان تأمین اجتماعی نیز که اکثر کارکنان داراي سطح تحصیالت باال و شامل . یابد

ها و رفاه ذهنی  باشند؛ داراي نوع جدیدي از خواسته زنان و مردان در کنار یکدیگر می
گیري از اطالعات جدید از طریق شرکت در  باشند و با بهره متفاوت از گذشته می

توانند در سمت شغلی خود در سازمان متبوعه  صصی میهاي علمی و تخ همایش
پذیري نسبت به گذشته تغییر فراوانی کرده و  همچنین نوع جامعه.  واقع شوندبخشثمر

هاي  توانند با تعامل با کارکنان سایر شعبات از طریق شبکه کارکنان سازمان ذیربط می
همچنین سبک . رش دهندپذیري خود را گست دامنه جامعه... بوك و اینستاگرام و فیس

رعایت : زندگی نیز نسبت به گذشته تغییریافته که برخی از آن مثبت بوده نظیر
  ... هاي عمومی و  اندام؛ پوشش مناسب در مکان تناسب

اما عالوه بر پیامدهاي مثبتی که مدرنیته در زندگی فردي و اجتماعی افراد جامعه 
 دگی نوین با خود به همراه داشته استبرجاي گذارده؛ پیامدهاي منفی نیز در سبک زن

ترین آن کاهش روابط اجتماعی رودررو با اقوام و دوستان و جایگزینی دوستان   مهمکه
ها؛  هاي فرهنگی و اعتقادات دینی؛ تغییر نوع تفریحات و سرگرمی مجازي؛ تغییر منش

 همکاران چشمی از دوستان و هم و  ها و تقلید و چشم اعتماد کاذب به تبلیغات رسانه
گرایی مفرط و کاهش تحرکات بدنی در پی  مصرف... در خرید خانه؛ ماشین و

هاي مدرنیته در صورت  اما شاخص. باشد تکنولوژیکی شدن همه ابزار اطالعاتی می
. گردد استفاده صحیح موجب بهبود زندگی و افزایش رفاه در بین کارکنان سازمان می
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گیر شدن بوروکراسی اداري  تأمین اجتماعی همهیکی از پیامدهاي مدرنیته در سازمان 
باشد که موجب کاهش نشاط  هاي اطالعاتی و ارتباطاتی می در پی استفاده از تکنولوژي

و شادابی در ساعات کاري در بین کارکنان شده است و در نتیجه آن؛ کیفیت زندگی 
ش رفاه ذهنی این پیامدها همان کاه. ها نیز دستخوش تغییر شده است کاري و شغلی آن

  .کارکنان را دربر داشته است
کارکنان سازمان تأمین اجتماعی در عصر مدرنیته در محیط شغلی خود به علت 

افزارها و بوروکراسی اداري حاکم بر  سیستمی شدن و انجام کارها با استفاده از نرم
ند و ا اي دچار یکنواختی در شغل و خستگی و سردرگمی و تنهایی شده گونه سازمانی به

ها و خالقیت فردي در شغل خویش را در این روش  گیري از توانایی توانایی بهره
اند و فاقد احساس شادي و نشاط و کیفیت زندگی و در نتیجه آن رفاه  داده ازدست

هاي مجازي یکی از پرکاربردترین ابزارهاي عصر مدرنیته  اینترنت و شبکه. اند ذهنی شده
گیر شده و  ها همه افراد جامعه باالخص کارکنان سازمانباشد که امروزه نزد همه  می

کنند که  برخی از افراد به حدي از این وسیله استفاده می. گیرد مورد استفاده قرار می
. حتی در ساعات کار و یا ساعات استراحت و تفریح نیز به استفاده از آن مشغول هستند

یافته و در برخی مواقع به انزواي  در نتیجه ارتباط با دیگران در بین این افراد کاهش
در نتیجه این سبک زندگی در محیط کار نیز یکی از . رسند اجتماعی و تنهایی می

براي بهبود وضعیت . شود ها برشمرده می پیامدهاي منفی مدرنیته براي جوامع و سازمان
ه هایی براي کاهش تأثیر پیامدهاي منفی مدرنیت بایست روش رفاه ذهنی کارکنان؛ می

  .شناسایی و عملیاتی نمودرا براي کارکنان 
باعنوان هاي شادي و نشاط در محیط شغلی را  برخی از شاخص، جامعه شناسان

 کارآمدي شخصی - امنیت در سازمان- تقویت روابط اعضاي سازمان-استحقاق شغلی
عتقد در نتیجه براي دستیابی به این موارد؛ تدگار م. اند برده  و عدم محرومیت نسبی نام

است فرد با مقایسۀ خود با افراد دیگر و عدم دریافت پاداش از تالش شغلی خویش در 
احساس محرومیت نسبی گردیده و این امر باعث بروز نارضایتی و  مقابل دیگران؛ دچار

در همین رابطه آدامز نیز معتقد . گردد اش می عدم شادي وي در زندگی شغلی و فردي
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احساس ، اجتماع پاداش دریافت کند هایش در  شایستگیاندازة است؛ اگر هر کس به
همچنین جامعه شناسان برخی از . رضایت و در نهایت نشاط به وجود خواهد آمد

هاي اجتماعی   مشارکت در فعالیت-هاي کیفیت زندگی را رشد و شکوفایی شاخص
دستیابی ؛ براي نداند و معتقدا جویی دانسته داري در شغل و زندگی و لذت  هدف-سازمان

در همین . بایست به عواطف و احساسات افراد توجه نمود به کیفیت زندگی مناسب می
رابطه زیمل معتقد است؛ یکی از ابعاد مهم کیفیت زندگی توجه به احساسات و روابط 

شهرها  اما در پی صنعتی شدن جوامع؛ این ویژگی در کالن. عاطفی افراد در جامعه است
   .ه بر روي کیفیت زندگی افراد تأثیر منفی گذارده استشده است، پس در نتیج گم

بر اساس اهمیت توجه به رفاه ذهنی کارکنان در سازمان تأمین اجتماعی و عواملی 
دانند؛ توجه به تغییرات ناشی  که جامعه شناسان در بهبود کیفیت رفاه ذهنی اثرگذار می

مان متبوعه امري از حضور مدرنیته در زندگی فردي و اجتماعی افراد در ساز
هاي اخیر محققان داخلی و خارجی به  در همین رابطه در سال. باشد ناپذیر می اجتناب

) 2017(بارزیالي و پرچیک ، هاي آراد نتایج پژوهش. اند بررسی این موضوع پرداخته
بوك منجر به تغییر سبک زندگی  هاي اجتماعی ازجمله فیس نشان داد که حضور شبکه

شود تا میزان  تحوالت ایجادشده باعث می. ته شدن آنان گردیده استکارکنان و مدرنی
یافته و از روابط رودررو کاسته شه و  هاي اجتماعی افزایش ارتباطات اجتماعی در شبکه

دي نوه و . ها گردد موجب تنهایی و کاهش شادي و کیفیت زندگی آنمدت در طوالنی 
ه با سایر مشاغل به علت بوروکراتیزه کارمندان در مقایس، نیز دریافتند) 2017(وارد 

  . شدن کارها داراي شادکامی کمتري هستند
دریافتند؛ عوامل شغلی و بروکراتیزه شدن کارها ) 2014(همچنین ادیبه وهمکاران 

در سازمان؛ تأثیر منفی بر سطح کیفیت زندگی کارکنان دولتی نسبت به کارکنان بخش 
طور محسوس  شان به ود سطح کیفیت زندگیش غیردولتی داشته است که این باعث می

ها و نتایج تحقیقات ذکرشده و نتیجه تحقیق حاضر مبنی بر  بر اساس نظریه. کاهش یابد
 درصدي رفاه ذهنی کارکنان 17رابطه مستقیم مدرنیته بر رفاه ذهنی و همچنین تبیین 

نوان نمود که توان چنین ع هاي مدرنیته می ستادي سازمان تأمین اجتماعی از روي مؤلفه



  
  
  
  
 1398، بهار 38شماره ، ریزي رفاه و توسعه اجتماعی فصلنامه برنامه     250 

زیرا . تر از زندگی فردي کارکنان باشد دستیابی به رفاه ذهنی در سازمان شاید مهم
در . شود ساعات زیادي در طول روز در محل کار و در کنار سایر کارکنان سپري می

نتیجه دستیابی به رفاه ذهنی که شامل شادي در محیط شغلی و همچنین کیفیت زندگی 
 خود ویژهبایست از سوي مدیران و برنامه ریزان سازمان و ب میباشد؛  ها می کاري آن

دانند که  مدیران و برنامه ریزان سازمان می. کارکنان مورد اهمیت و توجه قرار گیرد
هاي  روح شده و از صبح تا عصر فقط با سیستم ساعات کاري کارکنان خشک و بی

یافته و تعامل با سایر   کاهشتحرکات بدنی کارکنان بسیار. کامپیوتري در ارتباط هستند
  . همکاران و مدیران به حداقل رسیده است

اي با پیامدهاي منفی سبک زندگی  هاي مقابله در نتیجه براي دستیابی به روش
در نتیجه براي حل این مشکل در . هاي مناسبی جایگزین گردند بایست روش مدرن می

هاي ورزشی مناسب  رزشی با برنامههاي و شود؛ سالن سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاد می
. ها براي استفاده در ساعات بعد از اداره مهیا گردد کارکنان بر اساس سن و جنسیت آن

همچنین جلساتی براي تعامل کارکنان با یکدیگر تدارك دیده شود تا بتوانند با تبادل 
در . ازندها بپرد اطالعات و بیان مشکالت و مسائل شغلی با همکاري یکدیگر به حل آن

توان از استعدادها و دیدگاه و نظرات کارکنان در جهت رفع برخی  این جلسات می
مسائل سازمانی بهره جست و براي کارکنانی که فعالیت مضاعف در انجام وظایف خود 

کنند؛ پاداش و تقدیرنامه تعلق گیرد تا دلگرمی  داشته و به سایر همکاران کمک می
ساعات کار زنان شاغل نسبت به مردان . مان داشته باشندبیشتري به ادامه کار در ساز

داري خود در منزل  کاهش یابد تا زنان بتوانند در کنار شغل کارمندي به وظایف خانه
ها را شناسایی نموده و  در طول سال با نظرسنجی از کارکنان؛ مشکالت آن. نیز بپردازند

سازمان تأمین اجتماعی که با هدف در واقع عالوه بر وظیفه اصلی . به رفع آن بپردازند
بایست ابتدا به دنبال رفاه ذهنی کارکنان خود بوده  رفاه مردم در حال فعالیت است؛ می

دهی بهتر کارکنان به مردم و باال بردن  توان شاهد خدمات آورد؛ می که در صورت این ره
  .وري سازمان بود بهره
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  .50-24: 2، شماره11دوره ، شناسی ایران مجله جامعه، »)شهرستان مهاباد: مطالعه موردي(
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مدرنیته و حسابداري «، )1393. (رهنماي رودپشتی، فریدون؛ بنی مهد، بهمن و میر سعیدي، جعفر -
سال سوم، ، فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداري و حسابرسی مدیریت، »مدیریت
  .12شماره 

  .دانشگاه عالمه طباطبائی: تهران، مبانی رفاه اجتماعی، )1381. (، شمس الساداتزاهدي -
شناختی هویت اجتماعی دختران  تحلیل جامعه«). 1388. (زلفعلی فام، جعفر و جعفري، مظفر -

  .10-121 :3شماره ، پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه، »دانشگاه گیالن دانشجوي
طبعی مدیریتی بر رفتار سازمانی  بررسی نقش شوخ«، )1395. (سپهوند، رضا و محمدیاري، زهره -

، 25سال ، )بهبود و تحول(  پژوهشی مطالعات مدیریت-فصلنامه علمی، »گراي کارکنان مثبت
  .84-65 :80شماره 

مجله ، »محور بر رفاه ذهنی هاي اجتماع بررسی تأثیر برنامه«، )1392. (شیانی، ملیحه و زارع، حنان -
 .29ل هشتم، شماره سا، سالمندي ایران

سومین کنفرانس ملی ، »هاي رفاه اجتماعی کاوشی در نظریه«، )1394. (صانعی، صدیقه -
  .رسانی نارکیش موسسه اطالع: تهران، شناسی و علوم اجتماعی جامعه

کنندة فقر و تغییرات  هاي تعیین عامل«، )1388. (عمرانی، محمد؛ فرج زاده، ذکریا و دهمرده، مجید -
  .42-21:2شماره ، مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزي، »هاي روستایی منطقۀ سیستانرفاهی خانوار

روند مطالعه کیفیت زندگی در «، )1391. (غفاري، غالمرضا؛ علیرضا، کریمی و نوذري، حمزه -
  .134-107:3دوره اول، شماره ، فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، »ایران

نشر : تهران، کیفیت زندگی، شاخص توسعه اجتماعی، )1388. (غفاري، غالمرضا و امیدي، رضا -
  .شیرازه

رفاه ذهنی در شهر . هاي مصرف بررسی رابطه الگو«، )1388. (غفاري، غالمرضا و کبیري، نرگس -
  .136-105:2، شماره 4سال شناسی اقتصادي و توسعه،  دو فصلنامه جامعه، »تهران

هرمز همایون پور، : ترجمه؟، تماعی چیستسیاست اج. نظریه رفاه، )1381. (فیتز پتریک، تونی -
  .نشر گام نو: تهران

ارتباط و تأثیر کیفیت زندگی عینی ر «، )1394. (اصغر و دهقان حداد، محسن فیروزجائیان، علی -
فصلنامه مطالعات توسعه ، »)شهر آمل، استان مازندران: مطالعه موردي(کیفیت زندگی ذهنی 

  184-157 :4، شماره 3دوره ،  فرهنگی-اجتماعی



   
  
  
  

 253...     اختی رابطه مدرنیته و رفاه ذهنی شن تبیین جامعه

: ، تهران1حسن چاوشیان، جلد : ترجمه، عصر اطالعات، قدرت هویت، )1380. (کاستلز، مانوئل -
  .طرح نو

 گیري مذهبی با اضطراب مرگ، رابطۀ کیفیت زندگی و جهت، )1391. (کریمی وکیل، علیرضا -
  .تهران) ره( دانشگاه عالمه طباطبائی نامه کارشناسی ارشد پایان

تحلیل رابطه تعهد «، )1390. (ضوان فر، آصف و حجازي، سید یوسفکریمی گوغري، حمید؛ ر -
فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش ، »سازمانی و عملکرد شغلی کارشناسان ترویج کشاورزي

  .91-78:18شماره ، کشاورزي
  .1سال هفتم، شماره ، فصلنامه مطالعات ملی، »اینترنت و هویت«، )1385. (گرگی، عباس -
  .نی: تهران، شدن، فرهنگ و هویت جهانی، )1377. (گل محمدي، احمد -
 اجتماعی مؤثر بر میزان رعایت قانون -بررسی عوامل فردي و فرهنگی، )1387. (گنجی، والیه -

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و نامه کارشناسی ارشد پایان، نشینان تبریز توسط حاشیه
 .تحقیقات تهران

  .نشر نی: ناصر موفقیان، چاپ دوم، تهران: رجمهت، تجدد و تشخص، )1378. (گیدنز، آنتونی -
  .مرکز نشر: حسن ثالثی، تهران: ترجمه، پیامدهاي مدرنیته، )1377. (گیدنز، آنتونی -
آموزان دبیرستانی  بررسی چگونگی نگرش دانش«، )1383. (آبادي، حسین و نوروزي، وحیده لطف -

، »ا و هویت دینی و ملی آنانه شدن و تأثیر آن بر ارزش دانشگاهی ایران به جهانی پیش و
  .31-10:9شماره ، هاي آموزشی نوآوري

سبک زندگی «، )1389. (اکبر؛ صدر نبوي، رامپور؛ بهروان، حسین و هوشمند، محمود مجدي، علی -
اجتماعی دانشکده مجله علوم ، »جوانان ساکن مشهد و رابطه آن با سرمایه فرهنگی و اقتصادي

  .161-131: 16 شماره، مشهدفردوسی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 
المللی  اولین کنفرانس بین، »بررسی تأثیر مدرنیته بر روي سبک زندگی«، )1393. (محمدي، لعیا -

  . خرداد31 :رشت، اقتصاد، مدیریت، حسابداري و علوم اجتماعی
  .شناسان انتشارات جامعه: تهران، شناسی کیفیت زندگی جامعه، )1389. (مختاري، مرضیه و نظري، جواد -
  .انتشارات علم نور: همدان، بررسی مسائل اجتماعی ایران، )1385. (معیدفر، سعید -
انتشارات  :تهران، آناتومی رفاه اجتماعی، )1391. (هزارجریبی، جعفر و صفري شالی، رضا -

  .جامعه و فرهنگ، چاپ اول
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اي  حرفههاي  صالحیت«، )1389. (نامدار، راضیه؛ پزشکی راد، غالمرضا و چیذري، محمد -
فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش ، »موردنیاز کارشناسان ارزشیابی وزارت جهاد کشاورزي

 .31-22 :12شماره ، کشاورزي
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