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   دهيچك

 يبـاالتر  يژشـغل يپرست و يمـال  رفـاه  سـطح  از مـردان  جهـان  يكشورها اكثر در كه آنجا از

 و باشـند  برخوردار زين يذهن رفاه باالتر سطح از كه شود يم ينيب شيپ منطقا , برخوردارند

 يبرخـ  نيهمچنـ  و يجهـان  يارزشها يبررس اما است آور تعجب آن خالف جينتا مشاهده

 بـه  كشورها از ياريبس در يذهن رفاه در يتيجنس يها تفاوت دهد يم نشان گريد مطالعات

 مـوثر  عوامـل  و يذهن رفاه در يتيجنس يها تفاوت يبررس مقاله نيا هدف. است زنان نفع

 خوشه يريگ نمونه و پرسشنامه ابزار با ،يمل شيمايپ وهيش به كه باشد يم انيرانيا در آن بر

 يذهنـ  رفـاه  انيرانيا در -1: دهد يم نشان قيتحق جينتا. است شده اجرا يا مرحله چند يا

 ،اشـتغال  درآمـد،  ت،يجنس نايم يا نهيزم يرهايمتغ انيم از -2 است مردان از شيب زنان در

 در معنادار ارتباط يذهن رفاه و ياجتماع ياقتصاد گاهيپا و سكونت تيوضع ،تاهل تيوضع

ـ يا زنـان  در يذهنـ  رفاه و التيتحص انيم نيهمچن و است برقرار جنس دو هر  رابطـه  يران

ـ ن برقـرار  مـردان  مـورد  در رابطه نيا كنيل دارد معناداروجود قبول قابل  احـساس  -3 ستي

 دار معنـا  ارتبـاط  يذهنـ  رفاه با جنس دو هر در يفرد يزندگ در يآزاد احساس و يسالمت

 رغميـ عل امـا  كند يم دييتا را نيواسترل نگلهارتيا يتئور از يقيتلف موثر عوامل نيا و دارد

 يمعنـادار  ارتبـاط  يذهنـ  رفـاه  و برابرطلبانـه  يتيجنـس  يها نگرش انيم نگلهارتيا يتئور

  . ستين برقرار

 ،يزندگ تيفيك ،يذهن رفاه ،يجهان يها ارزش ،يزندگ از تيرضا ،يخوشبخت :ها دواژهيكل

  . تيجنس ،يانسان توسعه
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  ان مسئله يمقدمه و ب

1 يذهن رفاه امروزه
ـ تب در يشاخـص  تواند يم كه آنجا از است يزندگ تيفيك يذهن مولفه كه   نيي

ـ افراد،امن يازهـا ين يارضا نشانگر نيهمچن و يانسان توسعه  ي،هدفـدار ياجتماع ،نظميزنـدگ  در تي

 نيمحققـ  از ياريبس توجه مورد ,افرادباشد سالمت و جامعه در بهداشت سطح بودن باال و يدرزندگ

 زانيـ م چـه  تـا  خود انتخاب يريبكارگ در مردم كه دارد داللت امر نيا بر مفهوم نيا.است گرفته قرار

 يعبـارت  به و دارند نانياطم خود ارياخت در يها فرصت يداريپا به نسبت زانيم چه تا و دارند يآزاد

 رفـاه  يبررسـ  در امروزه يطرف از. اوست تيوضع و شخص يآرزوها انيم توازن بازتاب يذهن رفاه

 اسـت،  شده يم دهيسنج  3درآمد سطح با غالبا و شده شناخته2 يخوشبخت با مترادف عمدتا كه يذهن

 بـشر  يزندگ از يگريد يها جنبه و ستين نييتب قابل درآمد سطح با تنها مفهوم نيا كه شده رفتهيپذ

 متعـدد  ريتفاسـ  بـا  هـستند،  آن مـشتاق  همگـان  كـه  است مبهم يمفهوم , رفاه. شود يم شامل زين را

 مـردم  يزندگ تيوضع فيتوص " توان يم را رفاه. است يجهان قبول قابل فيتعر فاقد و روبروست

ـ يع بخـش  دو بـه  معمـوال  و ) 2: 2008 ،5اكويكانس از نقل به 3: 2007 ،4 يوريليگ  ( دانست "  و ين

 ،ياقتـصاد  تيـ موقع ماننـد  يا مـشاهده  يهـا  شـاخص  بـا  آن ينيع بخش كه شود يم ميتقس يذهن

ـ  رفـاه  سنجش در و شود يم نييبت يطيمح ستيز و ياجتماع  بـا  متـرادف  را توانـĤن  يمـ  كـه  يذهن

ـ م از افـراد  فيتوصـ  دانـست،  زين سعادت اي يبهروز آرامش، سالمت،  از تيرضـا  ،يخوشـبخت  زاني

  . ديآ يم كار به مثبت خلق يفراوان اي يزندگ

ـ نظ يا نـه يزم يرهـا يمتغ كـه  مينيب يم يذهن رفاه بر موثر عوامل نيشيپ مطالعات در  درآمـد،  ري

ـ تب را يذهن رفاه انسيوار از يكم سطح توانند يم تاهل تيوضع و شغل الت،يتحص  بـه  كننـد  نيي

  رفـاه  از يكمتـر  صـد  در نييتب توان يا نهيزم يرهايمتغ گريد و درصد 4 حداكثر درآمد كه يشكل

                                                           

1Subjective wellbeing 

2Happiness 

3GDP (gross domestic product ) 

4McGillivray 

5Conceicao 
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ـ يو و 4وزيندرآ ؛ 1990 ،3نگلهارتيا ؛ 1995 ،2نريد و 1ريما ( دارند را يذهن  از نقـل  بـه  1979 ،5يت

 يمـ  را يذهن رفاه بر موثر عوامل گريد به نيمحقق توجه  موضوع نيا و ) 166: 2000 نگلهارت،يا

ـ  كـاهش  بـا  افراد يوقت دهد يم نشان ها آرمان تطابق مدل به استناد با نگلهارتيا.طلبد  شيافـزا  اي

 احـساس  و يزنـدگ  از تيرضـا  بر يقيعم ريتاث ابتدا شوند يم مواجه يشغل تيموقع مانند يمورد

 جـه ينت در رسد يم رييتغ از قبل سطح به احساس نيا يمدت از پس كنيل داشته، شانيا يخوشبخت

. باشد رگذارتريتاث و تر مهم است ممكن تيجنس مانند يتر برجسته ترو ثابت يرهايمتغ او ديد از

 مـضاف , باشـد  داشته يا ژهيو تيتوانداهم يم حوزه نيا در يتيجنس يها تفاوت يبررس نيبنابرا

 ياجتمـاع  تيـ موقع و يشـغل  ژيپرسـت , ازدرآمد مردان كشورها همه در غالبا كه يتيوضع در آن بر

 در ياجتمـاع  سـالمت  ماننـد  ياجتمـاع  يهـا  مولفـه  يبرخـ  يتيجنس مطالعه ,برخوردارند يبرتر

 در رسـد  يمـ  نظـر  به و بوده زنان نفع به ) 1391 , يريمد ( رانيا در جمله از كشورها از ياريبس

 مطالعـات  در نو ينگاه تواند يم آن بر موثر عوامل و يتيجنس يها تفاوت يبررس يطيشرا نيچن

ـ ا مقاله نيا ياصل سئوال اساس نيا بر. شود موجب را يتيجنس  تفـاوت  انيـ رانيا در كـه  اسـت  ني

   ؟ ستيچ آن بر رموث عوامل و است چگونه يذهن رفاه در يتيجنس يها

 در يتجرب يمبان و شده مطرح اتينظر بر يمرور از پس سئواالت نيا به ييپاسخگو يبرا مقاله نيا در

 ليـ تحل و هيـ تجز مـورد  را آن بر موثر عوامل وسپس پرداخته موضوع نيا يفيتوص يها افتهي به, نهيزم نيا

 . داد ميخواه قرار

   ي و تجربي نظريكردهايرو

 انـد  دانـسته  اثرگذار يذهن رفاه بر را يكيژنت يفاكتورها و كينورولوژ يتورهافاك نيمحقق يبرخ

ـ  رفاه سطح انيم كينزد رابطه كه ) 1996 ( نيابشت ؛ ) 1996( هامر قيتحق به انيم نيا از كه  و يذهن

                                                           

1Myer 
2Diener 
3Inglehart 

4Andrews 

5Withey 
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ـ  ) 2000 نگلهـارت، يا از نقل به( اند داده نشان را مغز نيدوپام و نيسروتون زانيم ـ  قيـ تحق اي  و كنيل

ـ  رفـاه  سـطح  بر كيژنت ريتاث يقو ارتباط كه ) 1996 ( نتلج ـ ا معتقدندكـه  و داده نـشان  را يذهن  ني

  .كرد اشاره توان يم ) همان( كند نييتب را يذهن رفاه از درصد 52 تا 44 توانند يم فاكتور

ـ  رفـاه  بـاب  در متنـوع  و متفـاوت  يهـا  افتهي ياجتماع علوم قاتيتحق در  يمـ  چـشم  بـه  يذهن

ـ يو و وزيآنـدر  ، )1990 ( نگلهـارت يا ، )1995 ( نريد و ريما.خورد  خـود  مطالعـات  در ) 1979 ( يت

 از يكمـ  سطح يا نهيزم يرهايمتغ گريد و تاهل تيوضع شغل، الت،يتحص درآمد، كه اند داده نشان

 گـر يد و درصـد  4 حـدود  تواند يم درآمد كه يشكل به كنند، نييتب توانند يم را يذهن رفاه انسيوار

ـ تب توانند يم را يذهن رفاه از يكمتر صد در يا نهيمز يرهايمتغ  نگلهـارت، يا از نقـل  بـه . ( كننـد  نيي

. ( اسـت  يا نـه يزم يرهايمتغ اندك ريتاث ديمو زين ) 1979 ( همكاران و بارنز قاتيتحق) 166 : 2000

 فـاه ر يدارا متاهـل  افراد دهند يم نشان قاتيتحق يبرخ نيهمچن ) 391: 2002 نگلهارت،يا از نقل به

. كننـد  يم گزارش را يذهن رفاه ها وهيب اي ها مطلقه و نيمجرد از شيب شانيا و هستند يباالتر يذهن

 از نقـل  بـه  ؛ 2002 ،5اسـتوزر  ؛ 2000 ،4اسـوالد  و 3بالنچفـالور  ؛ 2003 ،2وليهل ؛ 2003 ،1نياسترل(

 مخـتص  ييبـا يز غـات، يتبل و هـا  رسـانه  در كه ييكشورها در دهد يم نشان6مبلو ) 2004 , نياسترل

 وجـود  تفاوت يخوشبخت و تيرضا احساس در مسن و جوان زنان انيم شود يم يمعرف جوان زنان

   ) 394: 2002 نگلهارت،يازا نقل به 2000 بلوم،. ( دارد

  8يمـرز  خـط  مـدل  و  7 ها آرمان تطابق مدل به استناد با و يكيژنت راتيتاث رشيپذ با نگلهارتيا

ـ ا كنيل دارند يذهن رفاه در يمهم نقش يخيتار  نهيشيپ و يفرهنگ يفاكتورها كه است داده نشان  ني

 بحـث  و توجـه  مـورد  كمتـر  مختلـف  جوامع انيم در موجود يفرهنگ يها تفاوت ليدل به فاكتورها

 كـه  دهـد  يمـ  نـشان  يجهـان  يهـا  ارزش مختلـف  يهـا  موج يبررس با نگلهارتيا. اند گرفته رقرا

                                                           

1Easterlin 

2Heliwell 

3Blanchflower 

4Oswald 

5Stutzer 

6Bluhm 

7 Aspiration – adjustment model 

8 Set point model 
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ـ ب احتمـاال  , يو يهـا  يبررسـ  مختلـف  يهـا  مـوج  در يذهن رفاه زانيدرم شده جاديا راتييتغ  شتري

ـ  رفاه انيم ارتباط نيوهمچن يكيژنت راتييتغ تا است يفرهنگ راتييتغ به مربوط  يمـال  رفـاه  و يذهن

 هـم  بـا  يكـ يژنت نظـر  از ثروتمند و ريفق يكشورها مردم كه باشد موضوع نيا دهنده نشان تواند ينم

 سـطح  مانند يا نهيزم يرهايمتغ است معتقد نگلهارتيا ) 170 : 2000 نگلهارت،يا. ( هستند متفاوت

 تيرضـا  و يخوشـبخت  احـساس  در تفـاوت  يكم مقدار التيتحص و تاهل تيوضع شغل، آمد، در

ـ   دهـد  يمـ  نـشان  هـا  آرمان تطابق مدل به استناد با او. شود يم جبمو را افراد انيم  بـا  افـراد  يوقت

 از تيرضـا  بـر  يقـ يعم ريتـاث  ابتـدا  شـوند  يم مواجه يشغل تيموقع مانند يمورد شيافزا اي كاهش

ـ يتغ از قبـل  سـطح  بـه  احساس نيا يمدت از پس كنيل داشته، شانيا يخوشبخت احساس و يزندگ  ري

 اثرگذاشـته  تيورضـا  يخوشبخت احساس بر يمنف اي مثبت راتييتغ مدت كوتاه در نيبنابرا رسد يم

ـ يتغ از قبـل  حـد  به و كند يم متعادل را احساس نيا ها آرمان تطابق مدل مدت يطوالن در و  يمـ  ري

 رگـذارتر يتاث و تـر  مهـم  است ممكن تيجنس مانند يتر برجسته ترو ثابت يرهايمتغ جهينت در رساند

 كننـد  يمـ  يزنـدگ  بزرگ يشهرها در كه يمردم انيدرم يذهن رفاه دهد يم اننش نگلهارتيا . باشد

 سـطح  كـرده  ليتحـص  افـراد  كننـد،  يمـ  يزنـدگ  ها دهكده و روستاها در كه است يكسان از نترييپا

 هـا  مطلقـه  و نيمجرد از شيب ها متاهل كنند، يم گزارش را يباالتر يزندگ از تيرضا و يخوشبخت

ـ ن درآمد او نظر به ) 1372 نگلهارت،يا ( كنند يم گزارش را يذهن فاهر زانيم نيكمتر ها وهيب و  بـر  زي

ـ ا و است تر برجسته تيجنس ريتاث اما باشد، اثرگذار يذهن رفاه سطح  در كـه  را يتيجنـس  تفـاوت  ني

 خـود  مطالبات احقاق جهت در زنان شرفتيپ جهت در يعامل است زنان نفع به كشورها از ياريبس

 كـشورها  از ياريبـس  در زنـان  كـه  دهـد  يمـ  نشان او قاتيتحق ) 392: 2002 ت،نگلهاريا.( داند يم

 از مـردان  ايـ دن يكـشورها  تمـام  در بايتقر كه آنجا از و دهند يم نشان را يذهن رفاه از يباالتر سطح

 سـطح  از زنـان  كـه  شـود  يمـ  ينيب شيپ منطقا , برخوردارند يباالتر يژشغليپرست و يمال رفاه سطح

 آور تعجـب  را آن خـالف  جينتا مشاهده و باشند برخوردار يخوشبخت و يزندگ از تيرضا تر نييپا

 مـدرن  ايـ  يسـنت  يهـا  نگرش با تواند يم يذهن تيرضا و يخوشبخت احساس او اعتقاد به. داند يم

ـ ا يخوشـبخت  و تيرضـا  بـاالتر  زانيم زنان تيوضع رييتغ به توجه با و باشد داشته ارتباط  يمـ  شاني

 در درصـد  14 بـه  1987 در درصـد  9 از مجلس ندهينما زنان درصد چنانكه. باشد هيتوج قابل تواند
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ـ با يمـ  نيبنـابرا  است درصد 5 زبان يعرب يكشورها در زانيم نيا و است افتهي شيافزا 2002  ستي

 نگلهـارت، يا. (باشـد  زبـان  عـرب  يكـشورها  از شيب يذهن رفاه در يتيجنس تفاوت كشورها نيا در

 تـداوم  رغميـ عل زنـان  كـه  دهد يم نشان نگلهارتيا. كند يم زين اثبات را تفاوت نيا و) 392: 2002

 در آمـده  بدسـت  يهـا  تيـ موفق اتكـا  بـه  ياجتماع گاهيپا و قدرت درآمد، در يتيجنس يها تفاوت

 يبـاالتر  يذهنـ  تيرضـا  و يخوشبخت احساس ها، آرمان تطابق مدل از استفاده با و يتيجنس يبرابر

 جـاد يا در يشتريب يها تيموفق زنان كه يصنعت يكشورها در دهد يم ننشا و دارند مردان به نسبت

ـ  رفـاه  نيبنـابرا  و , يخوشبخت و تيرضا سطح اند كرده كسب يتيجنس يبرابر . اسـت  بـاالتر  يذهن

   ) همان(

 يا مجموعـه  كـه  است معتقد 1يسازگار يتئور و يمرز خط يتئور كردن مطرح ضمن نياسترل

 در غالـب  يهـا  يتئـور  مـت يعز نقطـه  كـه  يستيز و يروانشناس ،ياجتماع ،يصاداقت يفاكتورها از

ـ  رفـاه  غالبا اما موثرند، يذهن رفاه بر است، اقتصاد و يروانشناس  يتئـور  بـا  مـدت  يطـوالن  در يذهن

 يكـ يژنت رعوامليتاث يخوشبخت احساس نييتب در او نظر به. شود يم كينزد يمرز خط به يسازگار

ـ آ يمـ  شيپـ  يزنـدگ  در كـه  ييدادهايـ رو اندازه به يمال رفاه نيچنهم و افراد يتيشخص و  ماننـد  دي

ـ ن يكـ يزيف يجـد  يهـا  يناتوان و طالق ازدواج،  احـساس  سـن  شيافـزا  بـا  اسـت  معتقـد  او. ستي

 يزنـدگ  از تيرضـا  و يخوشـبخت  احساس سهيمقا به نيهمچن او. گذارد يم افول به رو يخوشبخت

ـ ا دهد يم نشان و پرداخته دارد خود يسالمت در يجد مشكل كه يكسان در ـ مقا در افـراد  ني  بـا  سهي

 يپزشـك  يكمكـ  ابزار و داروها با افراد نيا البته و كنند يم گزارش را يكمتر يذهن رفاه كنترل گروه

 يحـد  تـا  را افتهي كاهش يذهن رفاه توانند يم كانينزد و دوستان ياجتماع شبكه تيتقو نيهمچن و

 در يناكـام  از بعد زين مجدد ازدواج و شده يذهن رفاه رفتن باال موجب ازدواج او ديد از. كنند جبران

ـ  رفـاه  دهد يم نشان و كند ميترم را يذهن رفاه كاهش تواند يم ازدواج  هرگـز  كـه  يافـراد  در يذهن

 رفـاه  بر موثر عوامل او يكل طور به. اند شده وهيب اي مطلقه كه است يكسان از باالتر اند نكرده ازدواج

   )  2004 ،2003 ن،ياسترل. ( داند يم يسالمت سطح و تاهل تيوضع درآمد، عامل سه را يذهن

                                                           

1Adaptation 
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ـ ن يتيجنـس  مطالعـه  و شده پرداخته آن بر موثر عوامل و يذهن رفاه كمتربه يداخل قاتيتحق در  زي

ـ م رابطـه  يبررسـ  به شتريب زين شده انجام مطالعات. است نشده انجام نهيزم نيا در ـ  رفـاه  اني  و يذهن

  : شود يم اشاره نمونه چند به كه اند پرداخته ياجتماع يها مولفه گريد

 سـرمايه  بـين  رابطـه  بررسـي  عنـوان  بـا  خـود  ارشـد  يكارشناس نامه انيپا در پور حسين نسرين

ـ  رفاه بر موثر عوامل به  اجتماعي تامين و رفاه وزارت كاركنان بين در ذهني رفاه و اجتماعي  و يذهن

 در را تفـاوتي  هـيچ  ذهنـي  رفـاه : گرفتـه  جـه ينت و پرداختـه  يذهن فاهر و ياجتماع هيسرما انيم رابطه

 همچنـين . دهـد  نمـي  نـشان ) …و جنس، سن، ( تحقيق در شده مطرح اي زمينه متغيرهاي با ارتباط

 امـا  نـدارد  وجـود  داري معني رابطه ذهني رفاه با نهادي اعتماد و مدني مشاركت اجتماعي، شبكه بين

 اجتمـاعي  مـشاركت  و يافتـه  تعمـيم  اعتمـاد  شخصي، بين اعتماد هاي شاخص و اجتماعي سرمايه بين

ـ ا در يتيجنـس  تفاوت مينيب يم چنانكه. دارد وجود داري معنا رابطه  يا افتـه ي عنـوان  بـه  قيـ تحق ني

  ) 1388 , پور نيحس. ( است نداشته يمعنادار رابطه يذهن رفاه با و شده مطرح يفرع

ـ تب عنوان با خود ارشد يكارشناس هنام انيپا در يخراسان بابازاده بهزاد  كـالن  و خـرد  عوامـل  نيي

 يبـرا  كـرد يرو دو يكل طور به: آورده توسعه حال در يكشورها ريسا و رانيا در يذهن رفاه بر موثر

 از يا حـوزه  , يشادكام اقتصاد. يذهن كرديرو و ينيع كرديرو. است ييشناسا قابل رفاه يريگ اندازه

 او. پـردازد  يمـ  رفـاه  يذهن يها شاخص با مرتبط يها داده ليتحل و هيتجز به كه است اقتصاد علم

ـ  رفاه بر موثر عوامل , يذهن رفاه يها داده ليتحل و هيتجز با نامه انيپا نيا در ـ ا در يذهن  دو در راني

 جمـع  مـشاهده  4550 به مربوط يها داده خرد سطح در. است كرده ييشناسا را كالن و خرد سطح

 منظـور  بـه  زين كالن سطح در و داده قرار خود ليتحل يمبنا را 2005 و 2003 سال دو در شده يآور

ـ ا يها داده بر عالوه رفاه بر موثر كالن عوامل ييشناسا  در كـشور  43 در موجـود  يهـا  داده از راني

 , يشـغل  تيوضـع  , درآمـد  ريتـاث  از نشان او قيتحق يها افتهي. است برده بهره زين گريد توسعه حال

 و خـرد  سـطح  در تيجنس و سن , يخانوادگ يوندهايپ و روابط , يمذهب اعتقادات , يفرد سالمت

 از حاصـل  منفعـت  داده نـشان  او عالوه به. دارد كالن سطح در كل يكاريب نرخ و تورم رينظ يعوامل

ـ يتغ از حاصل منفعت از شيب مردم نگاه در يكاريب نرخ درصد كي كاهش  تـورم  نـرخ  در مـشابه  ري

   ) 1390 , يخراسان بابازاده. ( است
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ـ  ايآ: يمل رفاه در تحول عنوان با خود مقاله در فرد ييدانا نيحس  يمهمـ  نقـش  خـوب  يحكمران

 از يكـ ي ربـاز يد از شهروندان يزندگ ياستانداردها يارتقا و رفاه نيتام كه كرده اشاره ؟ كند يم فايا

 بـه  هـدف  نيا به صولح در ها دولت قيتوف زانيم و است شده محسوب كشورها يمل تيامن اركان

 و جامعـه  ياعـضا  يبقـا  نيتـضم  كـه  ينحو به شود يم يتلق آنها قدرت يها مولفه از يكي عنوان

ـ آ يمـ  شـمار  بـه  هـا  دولـت  ياصل فيوظا از سعادتمند و خوب يزندگ تحقق  از اسـتفاده  بـا  او. دي

 رفـاه  يرتقـا ا به منجر يحكمران يها مولفه بهبود رديگ يم جهينت خود پژوهش از يساختار معادالت

 ريـ نظ يكمـ  يهـا  جهـت  از را رفاه يارتقا نهيزم خوب يحكمران يارتقا آنكه ضمن , شود يم يمل

ـ نظ يفـ يك يهـا  جنبـه  از و طرف كي از... و بهداشت , پژوهش , آموزش , يداخل ناخالص ديتول  ري

   ) 1391 , فرد ييدانا. ( كند يم فراهم يذهن رفاه و يخوشبخت

 وارتبـاط  ارزشـي  تحـول  تبيين عنوان با خود ارشد يكارشناس نامه انيپا در فرد يزيتم حانهير

 بـه  ) شـهرتهران  1370 - 1330 هـاي  سـال  متولـدين : موردي مطالعه ( رفاهي هاي نگرش با آن

 ازساكنان نسل سه بين در گذشته سال 50 طي ايران جامعه رفاهي و ارزشي تغييرات روند بررسي

 ارزشـي  تحوالت كه شده نهاده آغازين پرسش اين مبناي رب او پژوهش. است پرداخته تهران شهر

 ايـن  و دهـد  مـي  نـشان  را تفاوتي چه مطالعه مورد جمعيت مختلف هاي نسل براي ذهني رفاه و

 او تحقيـق  نظـري  بنيان دارد؟ ايران جامعه در شده حادث اجتماعي تحوالت با پيوندي چه تفاوت

 بـوده  ذهنـي  رفاه و نسلي تحوالت ارزش، زهحو درسه شناسي جامعه مختلف انديشمندان نظرات

 و انقـالب  نـسل  ،)1338 تا1325 متولدين (انقالب از قبل نسل سه شامل پژوهش آماري جامعه و

 شـهر  در سـاكن ) 1370 تـا  1356 متولـدين  (انقالب از بعد نسل و)1355 تا1339 متولدين (جنگ

 انتخـاب  اي مرحله چند اي وشهخ گيري نمونه روش به كه باشد مي نفر384 نمونه حجم با تهران

 ارزش ( خـود  مـاوراي  توجـه  بـه  گرايش ميزان كه است آن از حاكي آمده بدست نتايج. اند شده

 ايـن  و نيـست  برخـوردار  معنـاداري  تفـاوت  از ها نسل بين در ) گرايي-عام ارزش و خيرخواهي

 ( تغييـرات  بـه  تمايـل  ميـزان . دارنـد  ارتبـاط  دوم نسل شناختي رفاه و ذهني رفاه با تنها ها ارزش

. اسـت  برخـوردار  معنـاداري  تفـاوت  هـااز  نسل بين در ) برانگيختگي ارزش و خوداتكايي ارزش

 بـراي  آمـادگي . اول نـسل  و دوم نـسل  سوم، نسل: از عبارتند ها نسل تغييرات به گرايش ميانگين
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 رفـاه  و ياحـساس  رفـاه ( ذهنـي  رفـاه  و دوم نـسل  شـناختي  رفاه اول، نسل احساسي رفاه با تغيير

 امنيـت  و سـنت  ارزش همنـوايي،  ارزش (كـاري  محافظـه  ميزان. دارد رابطه سوم نسل ) شناختي

 محافظـه  بـه  گرايش ترتيب بدين. است برخوردار معناداري تفاوت از ها نسل ميان در) اي جامعه

 رفـاه  ( ذهنـي  رفـاه  بـا  كـاري  محافظه. سوم نسل و دوم نسل اول، نسل: از عبارتند ها نسل كاري

 از نـشان  كه هايي ارزش به گرايش ميانگين. دارد رابطه وسوم دوم نسل) شناختي رفاه و احساسي

 تفـاوت  از هـا  نسل ميان در ) پيشرفت ارزش و جويي لذت ارزش( دارند شخصي اهداف پيشبرد

 نـسل : از عبارتنـد  هـا  نـسل  شخـصي  اهداف پيشبرد به گرايش ترتيب .است برخوردار معناداري

 رفـاه  ( ذهنـي  رفـاه  و اول نـسل  احـساسي  رفـاه  بـا  هـا  ارزش ايـن   .اول نسل و دوم نسل سوم،

 هـاي  ارزش به گرايش گرفته جهينت مجموع در. دارد رابطه وسوم دوم نسل ) شناختي و احساسي

 كـه  نيـست  اي گونـه  بـه  تفـاوت  اين اما است تفاوت داراي ها نسل درميان ذهني رفاه و مختلف

   )1389 , فرد يزيتم. ( داد شكاف عنوان آن به بتوان

 محـور  اجتماع هاي برنامه تاثير بررسي عنوان با خود ارشد يكارشناس نامه انيپا در زارع حنان

 جملـه  از: اسـت  آورده ) كـرج  شـعبه  كهريـزك  مـوردي  مطالعـه   ( سالمندان ذهني رفاه ميزان بر

 كـار  بـه  خاص ههايديگرگرو و سالمندان بامشكالت مقابله براي اخير هاي دهه در كه روشهايي

 اجتمـاع  هـاي  برنامـه  بررسـي  پـژوهش  از هـدف  لذا است محور اجتماع هاي برنامه شده، گرفته

 از نفـر  100 پـژوهش  ايـن  در. است آنان ذهني رفاه بر آن تاثير و كهريزك سالمندان ميان محوردر

 فيتـصاد  گيـري  نمونـه  روش بـه  ) كـرج  شـعبه  ( كهريـزك  آسايشگاه باالي به سال60 سالمندان

 تفكيـك  اصـلي  ويژگي. گرفتند قرار شاهد و آزمون نفري 50 دوگروه در افراد اين. شدند انتخاب

 گـروه  دو ميان تفاوت دهنده نشان نتايج. است بوده محور اجتماع هاي برنامه در شركت دوگروه،

 و داشـته  شـركت  محـور  اجتمـاع  هـاي  دربرنامـه  كـه  سالمنداني طوريكه به است شاهد و آزمون

 , زارع. ( انـد  بـوده  برخـوردار  بيشتري ذهني رفاه ميزان از اند، كرده دريافت را معناداري خدمات

1390 (   

ـ نظر به توجه با ـ ا ينظـر  چـارچوب  كـه  نياسـترل  و نگلهـارت يا  اتي  باشـد،  يمـ  پـژوهش  ني

   :مفروضند ريز يها هيفرض
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  . است مردان از شيب زنان در يذهن رفاه -1

  . است برقرار يمعنادار ارتباط يذهن رفاه و يا نهيزم يرهايمتغ انيم -2

ـ  رفـاه  دارند، يباالتر ياجتماع ياقتصاد گاهيپا و التيتحص , درآمد كه يدرافراد - ـ ب يذهن  شتري

  . است

  . است شتريب يذهن رفاه زانيم متاهل افراد در و نيروستانش افراد در-

ـ ب يآزاد احـساس  , كننـد  يم گزارش يباالتر سطح در را خود يسالمت كه يدرافراد -3  يشتري

ـ  دارنـدرفاه  برابرطلبانـه  يتيجنـس  يها نگرش كه يكسان و دارند خود يفرد يزندگ در ـ ب يذهن  شتري

  . است
 

  قيتحق روش

 يارزشـها  يملـ  طـرح  از حاصـل  يهـا  داده ،يملـ  يشيـ مايپ قيتحق نيا در رفته بكار يها داده

 از حاصـل  يهـا  داده بـر  يمبتن و شده انجام 1383 سال در  كه است انيرانيا در يرهنگف و ياجتماع

 مطالعـات  امكـان  خـود  ارزشـمند  اطالعات با كه است نگلهارتيا يجهان يها ارزش يبررس پروژه

ـ ا در سـال  16 يبـاال  افـراد  هيكل پژوهش نيا  يآمار جامعه. است آورده فراهم را يفرامل و يمل  راني

 حجـم  بـا  پرسـشنامه  ابـزار  و ) pps (يا مرحله چند  يريگ نمونه روش از استفاده  با هك  باشد يم

 قـرار  استفاده مورد يآمار ليتحل هيتجز در پرسشنامه 2275  تينها در و شده نفرانجام 2500  نمونه

 آزمـون  و يآمـار  ليـ تحل در و شـده  اسـتفاده  18spss افـزار  نـرم  از رهايمتغ فيتوص در. اند گرفته

  . ميا برده بهره F و T , دو يخ يها آزمون از ها هيفرض

  رها ي متغياتيف عمليتعار

ـ تعر كـه  طور همان و است يجهان قبول قابل فيتعر وفاقد مبهم يمفهوم رفاه :يذهن رفاه  في

ـ  رفاه يبررس در امروزه. است تر مشكل آن يريگ اندازه است مشكل آن  كـه  شـده  رفتـه يپذ يذهن

ـ ن را بـشر  يزندگ از يگريد يها جنبه و ستين نييتب قابل رآمدد سطح با تنها مفهوم نيا  شـامل  زي

ـ ا يذهنـ  يريـ گ اندازه آن يبعد  چند يريگ اندازه در كرديرو كي. شود يم  قيـ طر از مفهـوم  ني

ـ م از دهـد  يمـ  نـشان  قـات يتحق. اسـت  يزندگ از تيرضا و يخوشبخت زانيم سنجش  دههـا  اني
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ـ ب يدارا يزندگ از تيرضا و يخوشبخت احساس ،يذهن سعادت نييتب در فاكتورموثر  بـار  نيشتري

ـ ا در نيبنـابرا  ) 1990 نگلهـارت، يا از نقـل  بـه  1979 ،يتيو و ويآندر. ( است يعامل ليتحل در  ني

 يزنـدگ  در يمنـد  تيرضا شاخص و يخوشبخت شاخص از يذهن رفاه سنجش جهت زين قيتحق

 يزنـدگ  از تيرضـا  و يخوشبخت ساحسا ريمتغ دو بيترك از يذهن رفاه ريمتغ. است شده استفاده

 قـرار  اسـتفاده  مـورد  يا فاصـله  سـطح  در ريمتغ نيا يآمار ليتحل هيتجز در كه است شده ساخته

  . است گرفته

ـ ب بـا  مطلقـه  (تاهل تيوضع , بودن ييروستا اي يشهر ت،يجنس شامل :يا نهيزم يرهايمتغ  , وهي

ـ ب سـطح  6 در ( التيتحـص  سـطح  ، )اسـت  شـده  يكدگـذار  2 تـا  0 با كه  متاهل مجرد،  تـا  سوادي

 درآمـد  تـا  نييپـا  اريبـس  درآمـد  يقسمت 10 هيگو با و1 يذهن وهيش به كه ( درآمد ، )يعال التيتحص

 دهيسـنج   سـطح  5 در2 يذهنـ  شـكل  بـه  ( ياجتماع ياقتصاد گاهيپا, ) است شده دهيباالسنج اريبس

  . باشد يم ) است شده

ـ م از ياحـساس  چه يقسمت 10 هيگو :يفرد يآزاد احساس زانيم  خـود  يزنـدگ  بـر  يآزاد زاني

  . است شده دهيسنج 9 تا 0 با كه اديز يليخ تا كي چيه از ديدار

 يمـ  فيتوصـ  چگونـه  حاضر حال در را خود يسالمت وضع هيگو با :يسالمت تيوضع فيتوص

  . است گرفته قرار يابيارز مورد 3 تا 0 با كه خوب يليخ تا بد هارسطحچ در. ديكن

 يبهتـر  ياسيس رهبران زنان به نسبت مردان هيگو دو بيترك از :برابرطلبانه يتيجنس يها نگرش

ـ  از مهمتـر  پسر كي يبرا يدانشگاه التيتحص هيگو و 3 تا 0 ارزش با هستند  بـا  اسـت  دختـر  كي

  . شد ليتبد نييپا , متوسط , باال سطح سه به و است شده دهيسنج 3 تا 0 ارزش

ـ يترت سطخ در تيرضا احساس و يخوشبخت احساس ريمتغ كه آنجا از  سـطح  در تيجنـس  و يب

 فاصـله  سـطح  در يذهن رفاه ريمتغ كه آنجا از و كرامرز V مناسب يآمار آزمون است يدوشق ياسم

 , التيتحـص  يرهـا يمتغ و يدوشـق  ياسـم  اشـتغال  , سـكونت  تيوضـع  , تيجنس يرهايمتغ و يا

                                                           

 د خود اويسطح درآمد پاسخگو از د 1

 د خود اوي پاسخگو از دي اجتماعيگاه اقتصاديپا 2
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 در برابرطلبانـه  يتيجنـس  يهـا  نگـرش  , يسالمت , يآزاد احساس , ياجتماع ياقتصاد گاهيپا, درآمد

  . باشد يم F و T مناسب يآمار آزمون نيبنابرا باشد يم يبيترت سطح

   پژوهش يافته هاي

 در يتيجنـس  يهـا  تفـاوت  فيتوصـ  به يآمار نمونه مشخصات بر يمرور از پس بخش نيا در

ـ تب در فـاكتورمهم  دو عنوان به ,يزندگ از تيرضا , يخوشبخت احساس ـ  رفـاه  نيي  فيتوصـ  و يذهن

  . پرداخت ميخواه يذهن رفاه بر موثر عوامل ليتحل به ها داده ليتحل در وسپس پرداخته يذهن رفاه

ـ م از: يآمـار  نمونه مشخصات – الف  3/45 و مـرد  درصـد  7/54 ،يآمـار  نمونـه  نفـر  2275 اني

 هيـ گو در تاهـل  تيوضـع . باشند يم مجرد درصد 6/40  و متاهل درصد 4/59. باشند يم زن درصد

ـ ا در. دهـد  يمـ  نـشان  را متاهل درصد 1/58 مجردو درصد 7/39 وه،يب اي مطلقه درصد 3/2 گريد  ني

ـ ب درصـد  7/4. هستند ييروستا درصد 2/35 و يشهر درصد 8/64 نمونه  يدارا درصـد  6/18 سواد،ي

 و پلميـ د فـوق   درصـد  3/7 پلم،يد درصد 32 متوسطه، التيتحص  درصد 9/21  ،ييابتدا التيتحص

 درآمـد   درصـد  2/31 نييپـا  اريبس درآمد درصد 3/12 نيهمچن. دارند هيعال التيتحص درصد 5/15

  . دارند باال اريبس درآمد درصد 8/2  باال، درآمد  درصد 4/14 متوسط، درآمد درصد 3/39 ن،ييپا

 يزنـدگ  در يمنـد  تيرضا احساس و يخوشبخت احساس يها مولفه با يذهن هرفا ميگفت كه چنان

ـ  رفـاه  ريمتغ مولفه دو نيا بيترك از و رديگ يم قرار سنجش مورد  جـدول . اسـت  شـده  سـاخته  يذهن

 احـساس  در يتيجنـس  يهـا  تفـاوت  نهيزم در. پردازد يم مردان و زنان يذهن رفاه فيتوص به 1 شماره

 در انـد  كـرده  فيتوصـ  خوشـبخت  اريبـس  را خـود  زنان از درصد 2/20 مينيب يم كه چنان يخوشبخت

ـ  و انـد  كرده يمعرف خوشبخت اريبس را خود مردان از 2/17 كه يحال  يزنـدگ  از تيرضـا  در نيهمچن

 چنانكـه . دارنـد  خـود  يزنـدگ  از اديز اريبس تيرضا زنان از درصد 2/16 و مردان از درصد 1/11 افراد

ـ  زنـان  در اسـت  يذهن رفاه در كننده نييتع فاكتور دو كه يزندگ زا تيرضا و يخوشبخت مينيب يم  شيب

ـ   ) 7/25 ( زنان در يذهن رفاه زانيم نيهمچن و است مردان از  چنانكـه . اسـت  ) 2/18 ( مـردان  از شيب

 نيبنـابرا  و باشـند  يم قبول قابل معنادار سطح در يتيجنس يها تفاوت نيا مينيب يم 1 شماره جدول در

 . كند يم دييتا را نگلهارتيا هينظر و شود يم دييتا دارد يتيجنس تفاوت از نشان كه 1 شماره هيفرض
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 يت، رفاه ذهني، احساس رضاي در احساس خوشبختيتي جنسيف تفاوت هايتوص: 1جدول شماره 

  

ـ يب يمـ  2 شماره جدول در چنانكهيذهن رفاه و يا نهيزم يرهايمتغ انيم رابطه فيتوص در ـا  رابطـه  در مين  ب

ـ  نيمتاهل در يذهن رفاه دارند، مردان از شيب يذهن رفاه زنان , تيجنس ـ  ژهيـ و بـه  و نيمجـرد  از شيب  از  شيب

ـ ا انيم ميمستق رابطه زين يذهن رفاه و درآمد رابطه مورد در. ست ها وهيب و ها مطلقه ـا  و اسـت  واضـح  دو ني  ب

ـاع  ياقتصاد گاهيپا و اشتغال در جينتا نيا مشابه.  ابدي يم شيافزا باال يذهن رفاه درآمد شيافزا ـ ن ياجتم  بـه  زي

ـاالتر  يذهن رفاه از هستند شاغل كه يافراد كه معنا نيا به خورد يم چشم  در كـه  يافـراد  و برخوردارنـد  يب

ـ ا مـشابه  ميديـ د چنانكه و برخوردارند يباالتر يذهن رفاه از برند يم سر به باالتر ياجتماع ياقتصاد گاهيپا  ني

 2000 (اسـوالد  و بالنچفـالور  ، 2003(وليهل ، )2005 ( نياسترل ، )1372 ( نگلهارتيا قاتيتحق در , ها افتهي

ـاكن  افـراد  شود يم مشاهده جدول نيا در چنانكه . است شده دهيد ) 2002 (استوزر ،)  را خـود  شـهر  در س

ـارت يا قاتيتحق با ريمغا افتهي نيا كه برخوردارند يباالتر يذهن رفاه از و كنند يم فيتوص تر خوشبخت  نگله

 چنانكـه  التيتحص با رابطه در. برخوردارند يباالتر يذهن رفاه از روستا در نيساكن داده نشان او كه چرا است

ـا  افتهي نيا , شود يم شتريدارندب باال يذهن رفاه كه يافراد درصد , التيتحص شيافزا با مينيب يم ـابق  ه ـا  مط  ب

ـ ا. ( شـود  يم شتريب يذهن رفاه التيتحص شيافزا با است معتقد او كه چرا است نگلهارتيا نظر  در افتـه ي ني

                                                           

 يت و رفاه ذهنيرضا , ي در خوشبختي ستونيدرصدها 1

 يآمار آزمون زنان مردان 

 2/20 2/17 دايز اريبس

 5/46 9/38 اديز

 1/28 3/35 چندان نه

1 يخوشبخت احساس
 

 2/5 5/8 وجه چيه به

دو يخ= 26/45  
Sig=0/000 

 V =0/111كرامرز
Sig=0/000 

 2/16 1/11 اديز اريبس

 8/51 7/46 اديز

 9/29 38 چندان نه

 تيرضا احساس

 2/2 1/4 وجه چيه به

 32/624 دو يخ=

Sig=0/000 
 V =0/121كرامرز
Sig=0/000 

 7/25 2/18 باال

 7/68 2/76 متوسط

 يذهن رفاه

 6/5 7/7 نييپا

T = 919/138  

Sig =  000/0  
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ـادار  در كـه  اسـت  ذكر به الزم ) است قبول قابل زنان در كنيل ستين قبول قابل معنادار سطح در مردان  يمعن

ـابق  در شـود  ينمـ  رفتـه يپذ قبول قابل سطح در مردان در كه التيتحص جز به يا نهيزم موثر عوامل  علـل  يم

 نهيزم يرهايمتغ ريتاث بر يمبتن كه 2 شماره هيفرض نيبنابرا. خورد ينم چشم به يتيجنس تفاوت , موثر يا نهيزم

ـابق  و قبـول  قابـل  ياجتماع ياقتصاد گاهيپا , درآمد , اشتغال , تاهل تيوضع در است يذهن رفاه بر يا ـا  مط  ب

ـارت يا يورحتئ با ريمغا سكونت تيوضع در و است نياسترل و نگلهارتيا يتئور ـا  قيـ تحق و اسـت  نگله  م

 التيتحـص  رابطـه  مورد در. خورد يم چشم به يرشتيب يذهن رفاه نيشهرنش مردان و زنان در دهد يم نشان

  . شود يم رد مردان مورد در و رفتهيپذ نگلهارتيا يتئور يذهن رفاه و زنان
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ـ  رفاه با يسالمت احساس و يآزاد احساس مينيب يم 3 شماره جدول در چنانكه نيهمچن  يذهن

 بـا  مطـابق  ها افتهي نيا و باشد يم مشابه افتهي نيا مردان و نانز در و داشته معنادار ميمستق ارتباط

 يتيجنس يها نگرش به را يتيجنس يها تفاوت نگلهارتيا ميگفت چنانكه اما است نياسترل يتئور

 وجـود  برابرطلبانـه  يتيجنـس  يها نگرش كه يجوامع در است معتقد و دهد يم نسبت برابرطلبانه

 يمـ  جدول نيا در اما شود يم دهيد يشتريب يذهن رفاه اند داشتهبر گام يتيجنس يبرابر در و دارد

ـ ن يقبـول  قابـل  يمعنـادار  سطح از و نبوده قبول مورد ما جامعه در افتهي نيا كه مينيب  برخـوردار  زي

 ريتـاث  بـه  قائـل  كه 3 شماره هيفرض نيبنابرا. است نگلهارتيا يها افتهي با ريمغا افتهي نيا و ستين

ـ  رفـاه  بر برابرطلبانه يتيجنس يها نگرش , يسالمت سطح , يآزاد احساس  در اسـت  افـراد  يذهن

 نگـرش  در امـا  كند يم دييتا را نياسترل يتئور نيبنابرا شده دييتا يسالمت سطح و يآزاد احساس

  نگلهـارت يا يتئـور  بـا  ريمغـا  و شـده  رد كنـد  يمـ  مطرح نگلهارتيا كه برابرطلبانه يتيجنس يها

  .است 

  ي و رفاه ذهنيسالمت,  برابرطلبانه يتي جنسينگرش ها , ي آزاداحساس: 3جدول شماره 

 يآزاد احساس
 برابر يتيجنس يها نگرش

 طلبانه
 يسالمت

 

 
 نييپا باال متوسط ننيپا

متو

 سط
 باال متوسط كم باال

 يليخ

 باال

نييپا  6/32 6 3/2 7/7 1/7 5/14 5/40 1/10 1/5 3/2 

 6/60 6/81 81 7/52 5/64 1/75 72 8/65 3/56 6/61 متوسط

  

 يذهن رفاه

  مردان

 

 1/37 3/13 9/8 8/6 21 8/17 3/20 9/31 8/10 8/5 باال

يآمار آزمون  
F = 445/72  

Sig = 000/0  

F = 379/0  

Sig = 685/0  

F = 553/81  

Sig = 000/0  

نييپا  6/19  8/4  1/3  3/6  3/4  7 9/36  3/8  8/2  4/0  

3/75 متوسط  5/81  8/54  2/63  7/70  65 1/49  82 74 7/51  
 يذهن رفاه

 زنان
2/5 باال  8/13  1/42  6/30  25 28 3/11  6/9  3/23  9/47  

يآمار آزمون  
F = 972/116  

Sig = 000/0  

F = 598/0  

Sig = 55/0  

F = 091/76  

Sig = 000/0  
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   يريجه گيبحث و نت

 كـرد يرو از يناشـ  يمنفـ  تبعـات  دنبال به كه است ييها مولفه جمله از يذهن رفاه ميگفت چنانكه

 رفـاه . اسـت  گرفته شكل توسعه ياجتماع يها جنبه يساز برجسته جهت و ياقتصاد رشد با توسعه

ـ ا كه شده داده نشان امروزه. دانست مردم يزندگ تيوضع فيتوص توان يم را يذهن  بـه  كـه  واژه ني

 ياقتـصاد  تيوضـع  بـه  آنكه از شيب است شده يم دهيسنج جوامع در يمال رفاه سطح با يسنت طور

ـ م از كـه  داده نـشان  نگلهـارت يا. اسـت  وابسته ياجتماع گريد يفاكتورها به احتماال باشد وابسته  اني

ـ  رفـاه  بـر  سـكونت  تيوضـع  درآمد، الت،يتحص ت،يجنس تاهل، يا نهيزم يرهايمتغ  اثرگـذار  يذهن

ـ  رفاه از يكم درصد شغل و درآمد مانند يا نهيزم يرهايمتغ كه آنجا از و هستند ـ تب را يذهن  يمـ  نيي

 ماننـد  يتـر  برجـسته  و تـر  ثابـت  يفاكتورها به يذهن رفاه بر موثر عوامل نييتب در ستيبا يم , كند

 كنـد  يمـ  مطرح موثر يها يتئور و مفروضات نيا قبول با زين نياسترل. شود يشتريب وجهت تيجنس

ـ ن را يكمتـر  يشادكام دارند يتر نييپا فيتوص خود يسالمت از كه يافراد  و كننـد  يمـ  گـزارش  زي

ـ  هـا  مطلقه و نيمجرد از شيب شانيا و هستند يباالتر يذهن رفاه يدارا متاهل افراد ـ ب اي  رفـاه  هـا  وهي

 يمـ  نـشان  يجهـان  يهـا  ارزش مختلـف  يها موج يبررس با نگلهارتيا. كنند يم گزارش را يذهن

 بـه  مربـوط  احتماال يو يها يبررس مختلف يها موج در يذهن رفاه در شده جاديا راتييتغ كه دهد

 رفتـه يپذ يذهن رفاه و ياقتصاد اسيمق انيم ارتباط گرچه كه دهد يم نشان و است يفرهنگ راتييتغ

 فرهنـگ  در يكشور هر كه كند يم مطرح او كند، ينم صدق كشورها تمام مورد در نيا اما شود يم

ـ ا و اسـت  مرتبط يو يها ارزش با كه دارد يمرز خط كي خود  در اسـت  ممكـن  يمـرز  خـط  ني

 كـه  ييكـشورها  از تـر  نييپا يذهن رفاه ستيكمون يكشورها كه يطور به باشد يو يخيتار گذشته

ـ  رفـاه  از يبـاالتر  سـطح  پروتستان  يكشورها و دارند ستنده يتر نييپا ياقتصاد سطح در  را يذهن

 ماننـد  يا نـه يزم يرهـا يمتغ اسـت  معتقـد  او يا نهيزم يرهايمتغ با رابطه در نيهمچن. دهند يم نشان

ـ  رفـاه  در تفـاوت  يكم مقدار التيتحص و تاهل تيوضع شغل، آمد، در سطح  را افـراد  انيـ م يذهن

ـ  كاهش با افراد يوقت  دهد يم نشان ها آرمان تطابق مدل هب استناد با او . شود يم موجب  شيافـزا  اي

 احـساس  و يزنـدگ  از تيرضـا  بـر  يقـ يعم ريتاث ابتدا شوند يم مواجه يشغل تيموقع مانند يمورد

 در رسـد  يم رييتغ از قبل سطح به احساس نيا يمدت از پس كنيل شود، يم جاديا شانيا يخوشبخت
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 نظـر  به . باشد رگذارتريتاث و تر مهم است ممكن تيجنس مانند تر ستهبرج ترو ثابت يرهايمتغ جهينت

 تيجنـس  ريتـاث  امـا  باشـد،  اثرگـذار  يذهنـ  سـعادت  سـطح  بر است ممكن زين درآمد يها تفاوت او

 جهـت  در زنـان  شرفتيپ به است زنان نفع به كشورها از ياريبس در كه ريتاث نيا و است تر برجسته

  . ندك يم كمك خود مطالبات احقاق

 يجهـان  يهـا  بـرارزش  يمبتنـ  يهـا  داده يريبكـارگ  بـا  كـه  اسـت  يملـ  يشيمايپ پژوهش نيا

 بـا  آن بـر  مـوثر  ياجتمـاع  عوامل يبررس و يذهن دررفاه يتيجنس يها تفاوت يبررس به نگلهارتيا

 رفـاه  دهـد  يمـ  نـشان  قيـ تحق نيا جينتا. است پرداخته يا چندمرحله يريگ نمونه و پرسشنامه ابزار

 احـساس  ،يسـالمت  احـساس  زين يذهن رفاه بر موثر عوامل. است مردان از شيب يرانيا زنان در يذهن

 اشـتغال  , ياجتمـاع  ياقتصاد گاهيپا , درآمد ت،يجنس يا نهيزم يرهايمتغ انيم از و يزندگ در يآزاد

 بـه  خـورد  ينم چشم به موثر عوامل در يتيجنس تفاوت مردان و زنان انيم و است تاهل تيوضع و

ـ ا كه باشد يم باالتر يذهن رفاه زانيم زنان در التيتحص شيافزا با كه التيتحص در جز  در افتـه ي ني

ـ نظر از يقـ يتلف پـژوهش  نيا يها افتهي. ستين يشدن رفتهيپذ معنادار قبول قابل سطح در مردان  اتي

  . كند يم دييتا را نياسترل و نگلهارتيا

ـ امن و سالمت نشانگر تواند يم قاتيتحق نيا جينتا كه آنجا از و موضوع تياهم جهت به  در تي

ـ يتغ رونـد  يبررسـ  , گـردد  ياجتماع گزاران استيس و زانير برنامه يبرا ييمبنا و باشد جامعه  راتي

 رفـاه  در يتيجنـس  يهـا  تفـاوت  بـر  موثر عوامل يبررس و نهيزم نيا در ينسل مطالعات , يذهن رفاه
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