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چكيده
این مقاله به طراحي مدل سنجش ابعاد اجتماعي بهزیستي ذهني پرداخته و با مطالعه مباني نظری موجود و
مرتبط با موضوع تالش شده تا به درکي مناسب از این بعد و شاخصها و معرفهای آن نائل گردد و در گسترش
دانش پایه موجود در این خصوص نقشي در خور ایفا نماید .با توجه به ابهام مفهومي موجود در این حوزه
ابتدا مترادف ها و تعاریف مختلف موردبررسي قرار گرفتند .برای دستيابي به مدل ابعاد اجتماعي بهزیستي
ذهني عالوه بر مطالعه اسنادی با صاحبنظراني که در این حوزه فعاليت نمودهاند مصاحبه بهعملآمده و ازنظرت
آنان در ساخت مدل استفاده گردد .در نهایت شش شاخص برای سنجش این بعد در نظر گرفته شد که
عبارتاند از امنيت اجتماعي ،عدالت اجتماعي ،پذیرش اجتماعي ،شکوفایي اجتماعي ،مشارکت اجتماعي،
یکپارچگي اجتماعي .سپس مدل در بين  277نفر از دانشآموزان شهر تهران اجرا شد.پس از حذف
معرفهایي که بار عاملي آنها کمتر از  7/1بود ،سه شرط ذیل برقرار گردید -5 :بارهای عاملي معرفها
همگي مثبت و هماهنگ است -7 .بارهای عاملي همه معرفها از  7/1بيشتر هستند -9 .بارهای عاملي
بهدستآمده در مرتبه پایينتر بزرگتر از مرتبه باالتر هستند .نهایتاً سنجهای با  95گویه برای سنجش بعد
اجتماعي بهزیستي ذهني به دست آمد.جهت وضوح بيشتر تحليل مدل ،متغيرهای پنهان بهصورت جداگانه
موردبررسي قرار گرفتند .ضریب اعتماد ترکيبي متغيرهای مرتبه باالتر نيز قابليت مدل و مؤلفههای آن را تأیيد
مينماید و نقطه برش باالتر از  7/2را نشان ميدهد :عدالت اجتماعي ( ،)7/572یکپارچگي اجتماعي (،)7/991
شکوفایي اجتماعي ( ،)7/995پذیرش اجتماعي ( ،)7/926مشارکت اجتماعي ( ،)7/975امنيت اجتماعي
 .6دانشجوی دکتری جامعهشناسي مسائل اجتماعي ایران ،دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان؛ هيئت علمي
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي

 .9دانشيار گروه علوم اجتماعي دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان
 .3استاد گروه جامعهشناسي دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران
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( ،)7/976بهزیستي ذهني (.)7/591اعتبار مميز در سطح عامل و استفاده از شاخص فورنل و الرکر ،بيانگر آن
است که بار عاملي عاملهای مرتبه پایين که ریشه دوم  AVEاست از تمام ضرایب سطر و ستوني که در آن
قرارگرفته باالتر و بيانگر اعتبار مميز مدل کلي است.

واژگان کليدی :بهزيستی ذهنی ،شادکامی ،بهزيستی اجتماعی ،امنيت اجتماعی ،عدالت اجتماعی،
پذيرش اجتماعی ،شکوفايی اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،يکپارچگی اجتماعی

مقدمه
در دهه اخير بهکارگيری مفاهيمي همچون شادکامي ،سالمت اجتماعي ،نشاط اجتماعي،
رفاه ،بهزیستي و بهزیستي ذهني ازجمله مفاهيمي هستند که در محيط علمي و مقاالت بسيار
به چشم ميخورند .نکته جالبتوجه در متون فارسي آن است که این مفاهيم گاه معادل هم
در نظر گرفته ميشوند .در زبان انگليسي واژگان ،Well-being ،Welfare ،happiness
 social healthهر یک دارای بار مفهومي خاص خود است.
تعریف سازمان جهانى بهداشت از سالمتي ،مفهوم «بهزیستي »5را به وجود آورد و امروزه
در جوامع علمي این مفهوم از جامعيت بيشتری برخوردار است .شادی و شادکامي 7مهم است
ليکن آن تمام چيزی نيست که در واژه بهزیستي نهفته است .ازنظر بسياری از صاحبنظران
آنچه باید بر آن متمرکز بود بهزیستي است و نه شادکامي .شادکامي صرفاً یکي از مؤلفههای
بهزیستي است .درواقع شادکامي عنصر عاطفي از مؤلفه تجربي ذهني است .مؤلفه بازتابنده
خودآگاهي ،جنبه دیگری از بهزیستي ذهني است که بسيار حائز اهميت است .سالمت و
عملکرد فرد و همچنين محيطي که شخص در آن زیست ميکند نيز در این خصوص مهم
تلقي ميشود .از تجاربي که افراد از شادی زودگذر به هنگام مصرف اکستازی برایشان پدید
ميآید نميتواند بيانگر بهزیستي باشد زیرا درواقع عملي در شأن افراد بهحساب نميآید
(هنریک« .)7759،9بهزیستي» هر فرد یا هر گروه از افراد داراى اجزاء عينى و ذهنى است.

1. Well- being
2. Happiness
3. Henriques
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برخي از جامعهشناسان احساس ميکنند که موضوع بهزیستي ذهني باید در روانشناسي
مطرح شود زیرا تصور ميکنند این عامل ،حالتي ذهني است نه یکي از شرایط جامعه .افرادی
همچون وینهوون دالیل صحيح نبودن این اعتقاد را چنين بيان ميدارد :بهزیستي ذهني افراد
شامل اطالعات مهمي در مورد کيفيت نظام اجتماعي است که آنها در آن زندگي ميکنند.
اگر افراد احساس بدی داشته باشند ،مشخص است که نظام اجتماعي برای سکونت انسان
مناسب نيست .یکي از اهداف جامعه شناس ،کمک به بهتر شدن جامعه است و مطالعه
بهزیستي ذهني سرنخهایي را برای یک جامعه قابل زندگيتر فراهم ميکند (وینهوون،5
.)7779

بهزیستي ذهني .بنا به تعریف داینر ،بهزیستي ذهني ،قضاوت مثبت از زندگي و احساس خوب
است؛ بنابراین وقتي گفته مي شود که فرد دارای بهزیستي ذهني زیادی است به آن معناست
که شاهد رضایت از زندگي و لذت مکرر باشد و تنها بهندرت احساسات نامطلوبي مانند
ناراحتي یا عصبانيت را تجربه کند .برعکس وقتي گفته ميشود فرد دارای بهزیستي ذهني
کمي است که از زندگي خود راضي نباشد ،لذت و مهرباني کمي را تجربه کند و بهطور
مکرر احساساتي منفي مانند عصبانيت و اضطراب داشته باشد (داینر ،7سو و اویشي.)5552 ،
به نظر وینهوون ( )7779این ویژگي جامعهشناختي با تفاوت دیگری نيز پيوند ميخورد:
تفکرات جامعهشناختي بهزیستي ذهني نهتنها مربوط به این هستند که فرد در مورد یک پدیده
چه احساسي دارد بلکه اغلب به این موضوع ميپردازند که چرا فرد چنين احساسي دارد
(دليل ،بخشي از مفهوم است) .لذا همانگونه که بيهنجاری تنها حالتي ذهني در نظر گرفته
نميشود و واکنشي به فرسایش هنجاری در جامعه است ،جامعهشناسان ،بهزیستي ذهني را
بهصورت برساختي شناختي 9ميبينند که بهوسيله تصورات و تفکرات جمعي در خصوص
زندگي خوب و درنتيجه مقایسهها و بهخصوص مقایسه اجتماعي شکلگرفته است .استنباط
رایج در متون علمي داخل کشور از این اصطالح در جدول ذیل آمده و همانگونه که
مالحظه ميشود در زبان فارسي معادلسازیهای واژههای انگليسي ،Happiness
1. veenhoven
2. Diener, Suh & Oishi
3. Cognitive Construct
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 well-being ،Subjective well-beingو بعضاً  Vitalityمتفاوت صورت گرفته و یا
بالعکس برای واژگان متفاوت در انگليسي ،معادلهای یکسان بکار رفته است .به همين دليل
تشتت مفهومي بهشدت در این حوزه به چشم ميخورد .این تشتت در خصوص واژه
 Subjective well-beingکمتر از  Happinessو  well-beingاست:
معادل انگليسي

تعاریف ارائهشده

منابع

ارزیابي کلي و ذهني فرد از زندگي خود

وینهوون7775،

احساس مثبت فرد و ارتباط آن با رضایت خاطر او از زندگي.

ارگيل7775 ،5

چگونگي داوری فرد درباره گذران زندگي خود

سليگمن7777 ،7

قضاوت شخص درباره مطلوبيت کيفيت کلي زندگي خود.

جانسون و

دلبستگي به خود و دیگران و تعبيری مثبت از موافق بودن
جریانهای حيات با نيازهای انساني.
نشاط یک احساس فردی نيست ،بلکه واقعيتي مستقل از احساسات
فردی است و عبارت است از دستيابي به چيزهایي که ازنظر عموم
Happiness

واقعاً ارزشمند بهحساب ميآیند.

گرفتهشده

چلبي5999 ،
دارلينگ و
استينبرگ5559،1
هزارجریبي و آستين
افشان5999 ،

نشاط اجتماعي همان سطح برخورداری از مواهب زندگي عمومي
همراه با اقناع ذهني و اجماع عيني است؛ یعني باید تعریف فردی و

معادل در نظر

نشاط
اجتماعي

عنبری5957،

بيروني از نشاط باهم مقارن باشند.
نشاط عبارت از چگونگي داوری فرد درباره نحوه گذران زندگي
است.
نشاط اجتماعي به احساسات مثبت فرد و رضایت خاطر او از
زندگي مربوط ميشود.
حاالت رواني مثبت است که عبارتاند از سطح باالی رضایت،
شادی ذهني ،سالمت ذهني و سالمت روانشناختي.

گالبي و اخشي5951 ،
هزارجریبي5957،؛
ارگيل7775 ،
فرجي و خادميان5957،

کم و کيف شادماني افراد بااحساس رضایت و خشنودی آنها از
Subjective
well-being

احساس چهارگانه در سطح فردی و جامعهای است .چهار بعد
اصلي برای نظام شخصيتي انسان عبارتاند از :برونگرایي،

چلبي5991 ،

شادماني

نژندگرایي ،بعد انسجامي و شناختي.
افراد با مقایسه شرایط و یا عملکرد واقعي

شادکامي/

عنبری و حقي5959 ،

Argyle
Sligman
Johnson & Krueger
Darling & Stinberg

1.
2.
3.
4.
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خود با شرایط استاندارد در مورد شادی و شادکامي خود قضاوت
ميکنند ،درصورتيکه مقایسه مطلوب باشد ،احساس شادی تسهيل
و در غير این صورت این احساس دچار وفقه خواهد شد.
شادی ترکيبي از عاطفه مثبت باال و عاطفه منفي پایين ،احساس مثبتي
که ناشي از حس ارضا و پيروزی است ،معنا شده است.
مجموع لذتهای منهای درد .حفظ تمایالت و تالش برای ارضای
آنهاست

پالچيک 5925،؛
آرگيل7775،
ریو5956 ،
آیزنک5929 ،

حالتي که فرایند نيل به عالقهها در آدمي به وجود ميآورد.

طریقهدار5925 ،

قضاوت فرد از درجه ميزان مطلوبيت کيفيت کلي زندگي.

وینهوون5599،

شادکامي عبارت است از بشاش بودن و مسرور بودن که در رفتار
فيزیکي و تجربه هيجاني قابلمشاهده است و این حالت با واژه تبسم،
سرور و وجد نزدیکي دارد و به بروز صفات و عواطف خوشایند
رواني و ظهور عالئم مثبت اجتماعي در افراد اطالق ميشود و یکي

سليگمن و دانر7777 ،

از خلقيات اساسي در زندگي فرد است که نقش مهمي در چارچوب
حيات رواني و احساس او ایفا ميکند
بهزیستي ذهني ،قضاوت مثبت از زندگي و احساس خوب است
بهزیستي ذهني شکافي است بين ادراکات فرد از زندگي واقعي با
تصورات او از زندگي آرماني
بهزیستي ذهني یک ارزیابي انعکاس یافته است .هنگاميکه افراد
پيرامونمان ،ما را خوشبخت در نظر ميگيرند ،باید زندگي خود را
Subjective
well-being

مثبت بدانيم و هنگاميکه دیگران ما را بازنده ببينند ،زندگي خود را
منفي ارزیابي ميکنيم
بهزیستي ذهني به مجموع واکنشهای ارزشي برميگردد که هنگام
مواجهه فرد با محرکي در دنيا ،رخ ميدهد.
بهزیستي ذهني ،مجموعه حاالت برگرفته از سه بعد بهزیستي
احساسي ،رواني و اجتماعي است.
ارزشيابي زندگي برحسب رضایت و تعامل داشتن بين حاالت عاطفي
مثبت و منفي

داینر ،سو و اویشي،5
5552
ميخالس5599 ،7
وینهوون 7779 ،به نقل از
داویس و استرانگ،9
5522

بهزیستي
ذهني

داینر7777،
کييز5559،1
گودمن5555،9

1. Diener, Suh, Oishi
2. Michalos
3. Davies & Strong
4. Keyes
5. Goodman
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کنکاشي در خصوص ابعاد اجتماعي بهزیستي ذهني .زیگمونت باومن 5به نقل از ریچارد
الیارد در کتاب هنر زندگي ،بيان داشته که در مقایسهای تطبيقي ميان ملل مختلف ميتوان
دریافت که با افزایش سطوح توليد ملي ،شاخص رضایت از زندگي نيز رشد ميیابد ولي
رضایت از زندگي بهطور معناداری تا نقطهای معين ،جایي که نيازمندی و فقر از بين ميرود
و نيازهای حياتي و ضروری ارضاء ميشود ،افزایش ميیابد ولي پسازآن بهرغم افزایش
ال
رفاه ،رشد رضایت از زندگي متوقف ميشود و یا بهشدت سرعت آن کاهش ميیابد .معمو ً
با افزایش سطح رفاه ،ميزان مجرميت نيز افزایش ميیابد و احساس ناراحتي و عدم اطمينان
نيز رشد ميکند .افزایش ماشين ،افزایش تصادفات و قربانيان را به دنبال دارد و بهاینترتيب
تعمير ماشين و درمان پزشکي افزایش ميیابد .بهعنوانمثال با از بين رفتن کيفيت
آبلولهکشي باید هزینه بيشتری صرف خرید آبمعدني نمایيم ولي مدتي بعد به دليل احتمال
تقلب و  ...باید بطری ها نيز در بدو ورود به اماکن حساس همچون فرودگاه مورد بازرسي
قرار گيرند (باومن)7759،
در حدود نيمي از کاالهای حياتي برای شادی و رضایت از زندگي را نميتوان از مغازهها
خریداری کرد .عشق ،دوستي ،لذت روابط خانوادگي ،رضایت برآمده از نوعدوستي،
عشقورزی به کسي ،کمک به همسایهای در تأمين خواستهاش ،اعتمادبهنفس برآمده از انجام
صحيح کاری ،لذت کاری استادانه و  ...در بازار یافت نميشود ،قدرداني ،همدردی و احترام
به همکاران و سایر افراد ،در بازار قابلخریداری نيست .امروزه بسياری از افراد به دليل ضيق
وقت ،درصددند باهم بودگي خود را با خرید هدایایي گرانقيمت جبران نمایند .هر چه ارائه
کاالهایي که با پول نميتوان خرید ،کاهش یابد ،بيانگر ميل کمتری به همکاری با دیگران
در توليد است و احساس گناه و نارضایتي و ناشادماني عميقتری را به همراه خواهد داشت.
آرزوی جبران چنين احساس گناهي ،فرد صاحب عذاب وجدان را به خرید بيشتر ترغيب
ميکند و کاالی قابلخرید را جایگزین آنچه خریدني نيست مينماید و بهعنوانمثال ،زمان
بيشتری را صرف پول درآوردن مينماید تا چنين خریدهایي نماید .بدین ترتيب شانس ایجاد
1. Zygmunt Bauman
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یا به اشتراک گذاردن کاالهای غيرمادی که مورد غفلت قرارگرفته ضعيفتر ميشود زیرا
فرد بيشازاندازه مشغله ميیابد و خستگي ،مانع از آن ميشود که امکان درخواست یا ارائه
کاالهای غير خریدني (عشق ،محبت ،باهم بودگي ،همصحبتي و  )...را ندارد (باومن.)7779 ،
اگر کسي بهطورجدی و پيوسته نگران تأثيرات نامعلوم هوای آلوده و مواد سمي بر جسم
خود باشد ،زندگي روزانه برایش بهراستي دشوار ميشود و اضطراب در تمام فعاليتهای او
ریشه ميدواند .ازنظر گيدنز با دورنمایي که نهتنها از آلودگي ،بلکه از گرم شدن جهان،
سوراخ شدن الیه اوزون و از این قبيل دیده ميشود ،جای شگفتي نيست که چرا تردیدهای
ژرف دربارهی ایمن بودن نظام صنعتي بهحسب معمول به «محاق بياعتنایي» سپرده ميشوند.
ولي در سطح جمعي ،این بياعتنایي مانع از تقابل با محيط مخاطرهآميز ميشود و اینرو
دررویي را تا زماني که خطرها با قطعيت بيشتری تشدید ميشوند به آینده موکول ميکند.
به نظر گيدنز ،تغييراتي که در جنبههای خصوصي زندگي شخصي ایجاد ميشود بستگي
مستقيم به استقرار پيوندهای اجتماعي بسيار فراخ دامنه دارد (کسل.)5999 ،
گيدنز ،مدرنيته را بهعنوان فراگيرترین واقعيت عصر حاضر ،هم نویددهنده فرصتهایي
برای بشر ميداند و هم به بارآورنده مخاطرات .ازنظرت گيدنز ميتوان برداشت کرد مدرنيته
آفرینندهی بسياری از وقایع پيشبينينشده و درعينحال دلهرهآور و خطرناکي است که هيچ
تضميني بر شادماني ،خرسندی باثبات و رضایت برای انسانهایي که در این عصر زندگي
ميکنند ،ندارد؛ بهعبارتدیگر پایههای احساس امنيت هستي شناختي در دوران مدرن،
متزلزل شده است .عوامل تهدیدکننده بهزیستي ذهني و شادماني را ازنظر او ميتوان در موارد
ذیل خالصه نمود:
 تهدیدهای خشونتآميز ناشي از صنعتي شدن جنگ متزلزل شدن ریشههای اعتماد به نظامهای انتزاعي ازجمله آثار وخيمي که توليدات صنعتي به بارميآورند
 -بيمعنایي شخصي و احساس ناامني و اضطراب وجودی
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ازنظر ميخالس ( ،)5599بهزیستي ذهني شکافي است بين ادراکات فرد از زندگي واقعي
با تصورات او از زندگي آرماني .5در راستای همين اندیشه است که معموالً بيان ميشود
صنعت تبليغات ،بهزیستي ذهني ما را کاهش ميدهد زیرا رؤیاهای یک زندگي
غيرقابلدسترس را برای افراد معمولي تقویت ميکند .ازجمله مثالهای این دیدگاه این ادعا
است که بهزیستي ذهني را ميتوان با قناعت 7خرید (وینهون.)7779،
مکانيسم مطرح دیگر از سوی وینهوون ،تمایل به نگریستن به خود و بهزیستي ذهني ما
از طریق چشمان دیگران است .9در این دیدگاه بهزیستي ذهني یک ارزیابي انعکاس یافته
است .هنگاميکه افراد پيرامونمان ،ما را خوشبخت در نظر ميگيرند ،زندگي خود را مثبت
ميدانيم و هنگامي که دیگران ما را بازنده ببينند ،زندگي خود را منفي ارزیابي ميکنيم.
(وینهوون 1 :7779 ،به نقل از داویس و استرانگ.)5522 ،1
برخي اظهار داشتهاند شرایط برای بهزیستي ذهني ميان فرهنگها متفاوت است .مقایسه
متوسط بهزیستي ذهني ميان کشورها نشاندهنده الگویي مشترک است .بهزیستي ذهني بهطور
سيستماتيک در کشورهایي باالتر است که استاندارد مادی بهتری از زندگي را فراهم
ميکنند ،ازنظر سياسي دموکراتيک هستند و بهخوبي اداره ميشوند و اعتماد و بردباری در
جو فرهنگي آنها رایج است .با در نظر گرفتن همه موارد این ویژگيهای جامعهشناختي
عيني تقریباً  29درصد تفاوت ها در بهزیستي ذهني ميان کشورها را توصيف ميکنند
(وینهوون و کالمين.)7779،9
به نظر برخي صاحبنظران ،توجه به برخي موضوعات ،خصوصاً از سوی دولتها
ميتواند در افزایش بهزیستي ذهني اعضای جامعه مؤثر واقع شود:
 -کاهش مصرف زیاد از طریق وضع مالياتهای سنگين برای کاالهای لوکس

 .5این تعریف با تعریف محروميت نسبي قرابت دارد
 .9این مکانيسم یادآور خود آیينهسان کولي است

2. Resignation
4. Davies & Strong
5. Veenhoven & Kalmijn
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 محدود کردن تبليغات ،بهخصوص تبليغاتي که از تصاویر زندگي غيرقابلدسترس ،برای یکفرد معمولي استفاده ميکنند (فرانک 5555 ،5و الیارد .)7779 ،7ازنظر اویشي ،داینر ،لوکاس و سو
( ،)5555در کشورهای کمدرآمد (جمعگرا) رضایتمندی از توان مالي ،پيشبينيکننده بهتری
برای بهزیستي ذهني است درحاليکه در کشورهای ثروتمند (فردگرا) اهميت زیادی برای «خود»
قائلاند.
داینر ،سو ،اسميت و شائو ( )5559پس از تحليل اطالعات ميخالس از چند کشور و
بررسي اطالعات خودشان از چين ،کره و آمریکا دریافتند در اهميت بهزیستي ذهني
تفاوتهای فرهنگي وجود دارد (برای مثال گفتن «من شادم» ممکن است در برخي کشورها
مطلوب و در برخي دیگر پسندیدگي اجتماعي آن متفاوت باشد)
حتي وقتيکه شرایط عيني زندگي (داشتن فرصتهایي برای تعليم و تربيت ،خدمات
بهداشتي ،مسکن مناسب ،حملونقل مطلوب و تفریح خوب) نسبتاً قابلقبولاند .مردم
کشورهای آسيای شرقي بهگونهای رفتار ميکنند گویا این شرایط را مناسب نميدانند.
بهزیستي ذهني با اصطالح رایج شادکامي در ارتباط است و ممکن است از افسردگي تا
شعف را در برگيرد .همچنين ممکن است هم دارای بعد عاطفي باشد (من احساس خوبي
درباره زندگيام دارم) و هم دارای بعد شناختي باشد (من فکر ميکنم جنبههای گوناگون
زندگيام همچون خانواده ،شغل و تحصيل و غيره رضایتبخشاند)
وقتيکه افراد مطابق هنجارها رفتار ميکنند اغلب آنها بهزیستي ذهني باالتری خواهند
داشت اما اگر کسي برخالف هنجارهای درونگروهي عمل کند بهزیستي ذهني او پایين
خواهد آمد .این امر نشاندهنده آن است که در شرایط آنوميک جامعه ،افراد از بهزیستي
ذهني باالیي برخوردار نخواهند بود.
عوامل انگيزشي فرهنگها در بهزیستي ذهني .خود ادراکيما تا حد زیادی به این وابسته
است که ما خود را چگونه ميخواهيم ببينيم (داینر و سو .)57 :7777 ،آیا در فرهنگ جامعه
این اعتقاد وجود دارد که بهزیستي ذهني به توانایيهای شخصي وابسته است و یا اعتقاد براین
1. Frank
2. Layard
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است که عوامل بيرونيای که کمتر قابلکنترلاند ،ميتوانند اعضا را چنان تحت تأثير قرار
دهند که خود را مثبت بنگرند .بهعنوانمثال ،آمریکایيها معتقدند که افراد شاد نسبت به افراد
غمگين بيشتر احتمال دارد که به بهشت بروند (کينگ و نپا)5559 ،5
جنبه منفي فردگرایي ،این است که حداقل از دیدگاه شخصي ،هر فرد مسئول ناخشنودی
و ضعف احترام به خود است .اعضای فرهنگهای فردگرا تالش فراواني را صرف متقاعد
کردن خود و دیگران ميکنند که خوشحال ،با اعتمادبهنفس و کنترلکننده کامل زندگي
خود هستند .به نظر ميرسد از جهاتي چنين دالیل انگيزشي بهطور ضمني باعث افزایش
گزارشهای بهزیستي ذهني اعضای فرهنگ آمریکای شمالي ميشود.
در فرهنگهای عمدتاً شرقي ،اعتقاد بر این است که پایان هر غم ،شادی است و برعکس؛
بنابراین به افراد آموزش داده ميشود که خوشحالي نباید لذت افراطي را به همراه بياورد.
جنبه مثبت این منطق این است که ميبایست غمگيني حاضر را با اميدواری به آینده تحمل
کرد چون خوشحالي قریبالوقوع است .در شرق اعتقاد بر این است که کموزیاد شدن
خوشحالي در زندگي ضرورتاً بهوسيله نيروهای الهي تعيين ميشوند و به افراد پند دادهشده
که بياموزند چگونه با هر آنچه به آنها عطاشده ،راضي باشند .پيامد مهم این اعتقادات عاميانه
این است که افراد آسيای شرقي شخصاً کمتر خود را ملزم به خوشحال بودن ميدانند و نسبت
به اعضای فرهنگ آمریکای شمالي از زندگي خود راضيتر هستند( .داینر و داینر.)5559 ،
ارزش فرهنگي بهطورکلي بر مفهوم بهزیستي ذهني اثرگذار است و به نظر ميرسد از این
جنبه فرهنگهای فردگرا و جمعگرا متفاوت باشند.
عوامل شناختي فرهنگي .داینر و فوجيتا ( )5551دریافتند که در شرایط طبيعي ،اطالعات قبلي
فرد درباره خود ،نسبت به اطالعات عيني مقایسه اجتماعي ،تأثير چشمگيرتری بر بهزیستي
ذهني او دارد .این در حالي است که ارزیابي خود برحسب معيار خودمحورانه دروني اهميت
کمي برای اهداف عمدهی اعضای فرهنگ جمعگرا دارد .درنتيجه خودارزیابيهای مردم
آسيای شرقي بهشدت بر معيارهای بيروني قابلمشاهدهتر استوار است .معيارهایي همچون
1. King & Napa
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هنجارها و انتظارات دیگران که متأسفانه در مقایسه با معيارهای دروني ،اصالح ،تغيير یا
نادیده گرفتن آنها دشوارتر است( .داینر و سو)7777 ،
رضایتمندی از روابط با دیگران در پيشبيني رضایتمندی کلي از زندگي حائز اهميت
است .کيفيت روابط با دیگران نقش محوریتری را در فرهنگ جمعگرا نسبت به فرهنگ
فردگرا بازی ميکند .مارکوس و کيتایاما ( )5555دریافتند که افراد در فرهنگهای جمعگرا
انتظارات والدین و دوستان را دروني ميکنند ،درحاليکه افراد در فرهنگهای فردگرا بر
انتظارات خودشان تکيه ميکنند .سو و داینر ( )5555نيز دریافتند که ميزاني که فرد نزدیک
به معيارهای بيروني زندگي ميکند ،بهعنوان بهترین شاخصهای رضایتمندی از زندگي در
جوامع جمعگرا است.
داینر و اویشي ( ) 7777بيان داشتند که در رویکرد فرهنگ ،تفاوت در بهزیستي ذهني تا
حدودی به آنچه برای مردم ارزشمند است بستگي دارد .اگر مردم ارزش زیادی برای پول
قائل باشند بهاحتمالزیاد ،کسب پول بيشتر به افزایش بهزیستي ذهني آنان منجر خواهد شد.
در الگوی خواسته های مادی ،اگر برای به دست آوردن چيز دلخواه هيچ امکاني وجود
نداشته باشد ،پيشبيني ميشود که نتيجه آن نارضایتي باشد بااینحال ،خواستهها ميتوانند
تغيير کنند و بنابراین فرد ممکن است هدفهای خود را برای سازگاری با شرایطي که در
آن دسترسي به هدف ممکن نيست تعدیل کند.
آنچه کمتر وینهوون و دیگران به آن اشاره داشتهاند ،مقایسه ذهني فرد ميان وضعيت خود
به لحاظ ایماني با وضعيت مطلوب است .در بين بسياری از افرادی که دارای پایبندی دیني
هستند ،حتي اگر ازلحاظ شرایط عيني وضعيت مطلوبي داشته باشند ،درصورتيکه در بهجای
آوردن دستورات دیني خود ،اهمال نموده باشند ،به لحاظ ذهني رضایت از زندگي کمتری
دارند درحاليکه پسازآنجام و بهجای آوردن این دستورات ،رضایت از زندگيشان باالتر
و از درون خود را افراد شادتری حس ميکنند.
همچنين فرد سالم احساس ميکند که بخشي از اجتماع است و خود را با دیگراني که
واقعيت اجتماعي را ميسازند سهيم ميداند .زماني فرد احساس همبستگي با اجتماع خود
دارد که در آن مردم احساس کنند که چيز مشترکي بين آنها و کساني که واقعيت اجتماعي
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را ميسازند وجود دارد .نبود احساس همبستگي اجتماعي در باالترین سطح خود ،به
خودکشي ميانجامد.
سایر نظراتي که ميتوانند ما را در دستيابي به ابعاد اجتماعي بهزیستي ذهني یاری رسانند
عبارتاند از:
نابرابری اجتماعي /عدالت اجتماعي .نابرابری هنوز هم موضوعي اصلي در جامعهشناس است.
در این راستا جامعهشناسان به بهزیستي ذهني از جنبه نابرابری نيز مينگرند .تصور ميشود
افرادی که احساس بدی دارند ،بهگونهای از چيزی محروم شدهاند و افرادی که از عاملي
محروم شده اند ،احساس بدی دارند .نابرابری اجتماعي معموالً به معني دسترسي متفاوت به
منابع کمياب تعریف ميشود و منابع اشارهشده در متون اجتماعي معموالً شامل درآمد،
قدرت و منزلت ميباشند .عدالت اجتماعي یکي از داللتهای مفهوم عدالت است که منظور
از آن تخصيص «منصفانه» منابع در یک جامعه است .به این معنا قانون باید به سطح قابل قبولي
از عدالت واقعي و رسمي دست یابد و باید توزیع منصفانه منابع و برابر فرصتها را تضمين کند.
عدالت اجتماعي یعني با هر یک از افراد جامعه بهگونهای رفتار شود که مستحق آن است و درجایي
قرار گيرد که سزاوار آن است (نوابخش .)5957 ،احساس عدالت ،برآیندی از ذهنيت و عينيت
عدالت در جامعه است (نوایي لواساني و همکاران .)5957 ،در مدل ابعاد اجتماعي بهزیستي ذهني،
احساس عدالت اجتماعي بر اساس سه نوع عدالت توزیعي ،رویهای و مراودهای موردبررسي قرار
ميگيرد .احساس عدالت توزیعي مبين احساس مردم به تکاليف دولت است و چگونگي توزیع
مشاغل ،مناصب و اموال عمومي به دست دولت را نشان ميدهد .احساس عدالت رویهای ،مبين
رعایت عدالت و انصاف در رویههای جامعه و نيز رویههای سازماني است (هزارجریبي .)5957 ،افراد
عدالت را از برخوردی نيز استنباط ميکنند که در روابط متقابل شخصي با آنان ميشود که از آن به
عدالت مراودهای تعبير ميشود (ذاکر اصفهاني .)5992،همچنين این عدالت بيان ميکند که افراد
حق ندارند در مسير رسيدن به اهداف عادالنه ،مراوداتي غيرعادالنه را بين خود و دیگران رقم بزنند
(رگو 5و دیگران7776،؛ بالکلي و دیگران .)7779 ،بعضي عدالت مراودهای را به دو جزء فرعي
1. Rego
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تقسيم ميکنند :جزء فرعي اول ،همان رفتار منصفانه ،مؤدبانه و محترمانه را شامل ميشود و جزء
فرعي دوم شامل توضيحات و گزارشهای اجتماعي است که دليل اتفاقات ناگوار و ناخوشایند را
بيان ميکند .در این خصوص گفته ميشود افراد زماني که بهاندازه کافي با واقعيتها آشنا شوند،
بسيار باگذشت ترند تا در زمان عدم بيان واقعيتها (مشرف جوادی و ابوطالبي.)59 :5995،
مشارکت اجتماعي .مشارکت اجتماعي ،منجر به ایجاد سرمایه اجتماعي ميشود که ميتوان
از آن برای خلق بهزیستي ذهني استفاده کرد .مشارکت اجتماعي؛ بهخودیخود پر مزیت
است ،نهتنها بهاینعلت که این مشارکت شامل تماسهایي پرفایده با سایر افراد است بلکه
بهاین علت که مشارکت اجتماعي ،احساس داشتن کنترل و بخشي از جامعه بودن را پرورش
ميدهد.
سرمایه اجتماعي بهعنوان سازه یا مفهومي پيچيده و چندوجهي ،به پدیـدهای داللت
داردکه منبع اصلي زایش آن ،اجتماع ،یعني حـوزه تعـامالت اجتمـاعي اسـت  ...سـرمایه
اجتماعي ،دارای دو جنبه اصلي عيني یا ساختاری و ذهني یا شناختي است .جنبـه عينـي،
نمایانگر تعامالت و پيوندهای بين اعياني ،نظير انسجام اجتماعي و جنبـه ذهنـي ،بيـانگر
تعامالت و پيوندهای بين اذهاني ،چون اعتماد اجتماعي است (عبداللهي)91 :5992 ،
مشارکت اجتماعي باوری است که طبق آن فرد خود را عضو مهمي از اجتماع ميداند و
تصور مي کند چيزهای ارزشمندی برای عرضه به جامعه دارد .مشارکت اجتماعي یعني چه
ميزان فرد احساس ميکند که آنچه انجام ميدهد در نظر اجتماع ارزشمند و در رفاه عمومي
مؤثر است .کييز ( )5559معتقد است که مشارکت اجتماعي با مفهوم کارآمدی شخصي که
باندورا مطرح ميکند همپوشاني دارد و نيز ميتواند بهعنوان نوعي مسئوليت اجتماعي تلقي
شود ،تلقي فرد از ارزشي که در جامعه ميتواند داشته باشد.
حمایت اجتماعي .حمایت اجتماعي به ميزان برخورداری از محبت ،همراهي و توجه اعضای
خانواده ،دوستان و سایر افراد تعریفشده است (سارافينو .)7777،5برخي حمایت اجتماعي
را واقعيتي اجتماعي و برخي دیگر آن را ناشي از ادراک فرد ميدانند .ساراسون)5599( 7
1. Sarafino
2. Sarason
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حمایت اجتماعي را مفهومي چندبعدی ميداند که هر دو را در برميگيرد .افرادی که حمایت
اجتماعي باالتری دارند از سالمت بهتری برخوردارند (بویر ،چموت و پرنگر.)7771 5
بررسيها گویای آن است که واکنشهای فيزیولوژیک نسبت به استرس ،تحت تأثير حمایت
اجتماعي تغيير ميکنند .حمایت اجتماعي بهعنوان یک احساس ذهني در مورد تعلق ،پذیرش
و دریافت یاری در شرایط موردنياز تعریفشده است .از طرف دیگر ،حمایت اجتماعي
به عنوان مقياسي از برآورده کردن نيازهای احساسي ،رضایت ،تعلق و امنيت برای دیگران
بيانشده است (برلسون)5551،7
حمایت اجتماعي یک ي از شقوق پذیرش اجتماعي است .پذیرش اجتماعي ،نسخه
اجتماعي پذیرش خود است .پذیرش اجتماعي یعني احساس پذیرفته شدن در گروههای
اجتماعي که فرد عالقهمند و مشتاق به عضویت در آنهاست .پذیرفته شدن در گروه ناشي
از ارزشي است که فرد در گروه دارد و این ارزش گاه ميتواند ناظر به منافع مادی باشد و
گاه فينفسه به خاطر خود فرد و فارغ از منافع مادی.
افرادی که نگرش مثبتي به شخصيت خوددارند و جنبههای خوب و بد زندگي خود را
توأمان ميپذیرند نمونههایي از سالمت رواني و اجتماعي هستند .منظور از پذیرش اجتماعي،
درک فرد از جامعه با توجه به خصوصيات سایر افراد است .پذیرش اجتماعي شامل پذیرش
تکثر با دیگران ،اعتماد به خوب بودن ذاتي دیگران و نگاه مثبت به ماهيت انسانها است که
همگي آنها باعث مي شوند فرد در کنار سایر اعضای جامعه انساني ،احساس راحتي کند.
کساني که دیگران را ميپذیرند به این درک رسيدهاند که افراد بهطورکلي سازنده هستند.
افرادی که دارای این بعد از سالمت هستند ،اجتماع را بهصورت مجموعهای از افراد مختلف
درک ميکنند و به دیگران به عنوان افراد با ظرفيت و مهربان ،اعتماد و اطمينان دارند و باور
دارند که مردم ميتوانند ساعي و مؤثر باشند .در پذیرش اجتماعي ،فرد ،اجتماع و مردم آن
را با همه نقصها و جنبههای مثبت و منفي باور دارد و ميپذیرد.

1. Bovier, Chamot & Perneger
2. Burleson
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نظریه نظام شخصيت .چلبي شادی و خرسندی کنشگران فردی را در شبکه مبادالت ميان
نظام جامعهای و نظام شخصيت جستوجو کرده ،با بهرهگيری از چهارچوب مفهومي
چندبعدی که از انسان ،شخصيت و جامعه در اختيار ميگذارد ،کم و کيف شادماني افراد را
مرتبط بااحساس رضایت و خشنودی آنها از حوزههای چهارگانه در سطوح فردی و
جامعهای ميداند .به بيان دقيقتر ،این نظریه را ميتوان بدینصورت خالصه کرد که منبع
تأمين علقههای چهارگانه انسان (علقهی مادی ،امنيتي ،ارتباطي و شناختي) در ارتباط
تنگاتنگ با امر اجتماعي و به عبارتي حوزههای چهارگانه نظام جامعهای است .طبق این
دیدگاه چنانچه هرکدام از چهار نظام اصلي جامعه بتواند پاسخگوی مؤثر علقههای برتر
(معيشتي ،امنيتي ،معاشرتي و شناختي) فرد و جامعه باشد ،در این صورت هرکدام ميتوانند
موجبات نوعي «احساس مثبت» که هرکدام زمينهساز شادماني افراد است را فراهم نمایند،
یعني کارکرد صحيح حوزه اقتصادی توليد احساس بهبودی و آسایش است .همينطور
حوزههای سياسي ،اجتماعي و فرهنگي هرکدام به ترتيب منشأ بروز احساس عدالت و امنيت،
احساس همبستگي اجتماعي و احساس عزت و احترام ميشوند.
مفهوم امنيت اجتماعي برای اولين بار در سال  ،5559با عنوان «مکتب کپنهاگ» و توسط
اندیشمنداني نظير لميتر ،5باری بوزان 7و ال ویور 9مطرحشده است (ریچل)599 :7776 ،1
بوزان یکي از ابعاد امنيت را امنيت اجتماعي ميداند .امنيت اجتماعي درواقع ،توانایي جامعه
در دفاع از ویژگيهای اساسي خود در برابر حوادث ،واکنشها ،تغييرات و تهدیدهای واقعي
و احتمالي است .امنيت اجتماعي زماني مطرح ميشود که جامعه در رابطه با هویتش احساس
خطر ميکند (هي شين .)179 :7757 ،9بهطورکلي امنيت اجتماعي به قلمروهایي از حریم
افراد اطالق ميشود که در تعامل و ارتباط با دیگر افراد جامعه ،سازمانها و دولت نمود
ميیابد (مولر .) 79 :7777،6احساس امنيت اجتماعي به فقدان هراس از تهدید شدن یا به
1. Lemaiter
2. Ole Waever
3. Barry Buzan
4. Rischel
5. Hee Shin
6. Moller
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مخاطره افتادن ویژگيهای اساسي و ارزشهای انساني و نبود ترس از تهدید حقوق و
آزادیهای مشروع گفته ميشود (افشاني و ذاکری .)5955:599،احساس امنيت ،یکي از
مفاهيم مرتبط با امنيت است که حاصل اعتماد به تعاریفي از زندگي است که هویت و
هستي انسان بر مبنای آن سامان ميگيرد و این احساس در خانواده ،پيریزی ميشود و بر
پایۀ اعتماد بنيادیني ،ریشه در لطف و محبت بيدریغ والدین؛ بهویژه مادر دارد .احساس
امنيت دارای ویژگيهای زیر است:

 احساس امنيت ،ذهني است.
 احساس امنيت بهخودیخود ،قابلتعریف نيست و بر مبنای بودونبود خطر ،قابليت تعریف
ميیابد.
 احساس امنيت یک فرایند است ،در طول زمان جریان دارد و در هرلحظه بر اساس برآورد خطر
تغيير ميپذیرد.
 این وجه ذهني امنيت ،مهمتر از جنبۀ عيني آن است.
 احساس امنيت ،ضمن اطمينان به شناختها ،هستي شناختي فرد را سامان ميبخشد و پایه
و بنيان وجود آدمي را درمينوردد (گيدنز)27 :5922 ،
در مطالعات نظری ،ابعاد مختلفي برای امنيت اجتماعي بيانشده است .در پژوهش بيات
( ،)5999گروسي و همکاران ( )5996و افشار ( )5999ابعاد جاني ،شغلي ،عاطفي ،مالي و
فکری؛ موردتوجه قرارگرفته است .در مطالعات انجامشده توسط عبدی ( ،)5999آقایي و
تيمورتاش ( ،)5995دالور و رضایي ( ،)5996عبدی و همکاران ( ،)5999سياح البرزی و
صالحي ( ) 5951امنيت اجتماعي شامل امنيت جاني ،امنيت مالي ،امنيت فرهنگي ،امنيت
خانوادگي ،امنيت اخالقي و امنيت اقتصادی هست .باری بوزان  92از تئوری پردازان مکتب
کپنهاک نيز ابعاد اعتقادی ،اخالقي و فرهنگي را برشمرده است ( .)5559درمجموع ميتوان
اظهار داشت که در مکتب کپنهاک ،ابعاد هویتي و فرهنگي دو بعد مهم امنيت اجتماعي را
تشکيل ميدهند .چلبي ( )5991نيز با استناد به تئوری پارسونز ،چهار علقه مادی ،جاني ،فکری
و جمعي را علقههای امنيت در جامعه معرفي نموده است .معنای ذهني امنيت فرهنگي به
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معنای فقدان ترس از هجمههایي است که ارزشها ،آدابورسوم ،اعتقادها و باورها را در
معرض خطر استحاله یا نابودی قرار ميدهد (صالحي اميری و افشاری نادری.)91 :5957،
امنيت فکری نيز نداشتن نگراني در ابراز افکار و نظر و همچنين عدم پریشاني فکری است.
نظریه محروميت نسبي .محروميت نسبي بهعنوان استنباط بازیگران از وجود اختالف ميان
انتظارات ارزشي 5و توانایيهای ارزشي 7آنان تعریف ميشود .انتظارات ارزشي ،کاالها و
شرایط زندگيای هستند که مردم خود را مستحق آنها ميدانند .توانایيهای ارزشي ،کاالها
و شرایطي هستند که آنها خيال ميکنند عمالً توانایي کسب حفظ آنها رادارند (گار:5562،
 99-91به نقل از پناهي)5995:725،؛ بنابراین محروميت نسبي ،احساس نارضایتي رواني
حاصل از اختالف تصور ذهني افراد از وضع مطلوب و امکان دسترسي به آن است .با توجه
به تعریف محروميت نسبي ،مي توان استنباط نمود که احساس محروميت نسبي درواقع روی
دیگر سکه بهزیستي ذهني است که ميتوان از آن به بهزیستي ذهني منفي یادکرد (داینر و
سو.)76:7777،
با توجه به این نظریه ،فرد ممکن است بهتدریج به این باور برسد که آیندهای مثبت برای
جامعه و وضعيت پيش روی آن متصور نميتوان شد .این نکته درواقع مقابل دیدگاه
شکوفایي اجتماعي است .شکوفایي اجتماعي عبارت از ارزیابي توان بالقوه و مسير تکاملي
اجتماع و باور به اینکه اجتماع در حال یک تکامل تدریجي است و توانمندیهای بالقوهای
برای تحول مثبت دارد که از طریق نهادهای اجتماعي و شهروندان شناسایي ميشود.
شکوفایي اجتماعي یعني باور به اینکه فرد سرنوشت خویش را در دست دارد و به مدد توان
بالقوهاش مسير تکاملي را کنترل ميکند (مختاری و نظری .)95-97 :5995 ،شکوفایي
اجتماعي شامل درک افراد از این موضوع است که آنها هم از رشد اجتماعي سود خواهند
برد و اینکه نهادها و افراد حاضر در جامعه به شکلي در حال شکوفایياند که نوید توسعه
بهينه را مي دهد و هرچند این امر برای همه افراد درست نيست .شکوفایي اجتماعي انعکاس
ميزان کارکرد مناسب افراد است که حاصل و ثمره استقبال آنها از تجربيات جدید و رشد
1. Value Expectations
2. Value Capabilities
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مداوم است .شکوفایي اجتماعي بهموازات خودمختاری ،به معنای تاوان جامعه برای کنترل
فرد است .تمرکز اصلي در شناسایي پتانسيل اجتماعي هم معطوف به درونمایه پتانسيل
اجتماعي و توسعه آن بهعنوان خودشناسي خوشبختي و رشد فردی است .کارکرد بهينه ناشي
از باز بودن فرد در برابر تجربيات تازه و تالش برای رشد دائم است .شکوفایي اجتماعي هم
این ایدههای مربوط به رشد و توسعه را در برميگيرد.
مدل سه وجهي کوری کييز .7کوری کييز برای بهزیستي ذهني سه وجه قائل است :بهزیستي
احساسي ،بهزیستي رواني و بهزیستي اجتماعي .بهزیستي اجتماعي معرف ارزیابي فرد از
کيفيت عملکردش در محيط اجتماعي است و ازنظر او دارای ابعاد زیر است:
 -5انسجام اجتماعي ،ارزیابي فرد از روابطش در جامعه و گروههای اجتماعي است.
 -7پذیرش اجتماعي :پذیرش اجتماعي ،نسخه اجتماعي پذیرش خود است -9 .مشارکت
اجتماعي :مشارکت اجتماعي باوری است که طبق آن فرد خود را عضو مهمي از اجتماع
ميداند و تصور ميکند چيزهای ارزشمندی برای عرضه به جامعه دارد -1 .انطباق اجتماعي:
انطباق اجتماعي قابل قياس با بيمعنا بودن زندگي است و شامل دیدگاههایي است که جامعه
را قابلسنجش و پيشبيني ميداند -9 .شکوفایي اجتماعي :شکوفایي اجتماعي عبارت از
ارزیابي توان بالقوه و مسير تکاملي اجتماع و باور به اینکه اجتماع در حال یک تکامل
تدریجي است و توانمندیهای بالقوهای برای تحول مثبت دارد که از طریق نهادهای
اجتماعي و شهروندان شناسایي ميشود( .کييز.)5559،

روش پژوهش
پژوهش حاضر بر اساس روش و نحوه گردآوری اطالعات ،هم در زمره تحقيقات اسنادی و
هم پيمایشي است .در بخش مطالعه اسنادی ،ابعاد اجتماعي بهزیستي ذهني از متون مختلف
خارجي و داخلي احصاء گردید .سپس مدل اوليه سنجش ابعاد اجتماعي بهزیستي ذهني که
مشتمل بر  6شاخص است با توجه به نظر صاحبنظران تدقيق شد و ازنظرت ارائهشده در

1. Corey Keyes

طراحی مدل سنجش ابعاد اجتماعی بهزيستی ذهنی 313 /

جهت اصالح مدل بهره گرفته ميشود .جهت احراز روایي و پایایي مدل ،در نمونهای با حجم
 277نفر در شهر تهران مورد ارزیابي قرار گرفت.
با توجه به ادبيات نظری و نظریات اخذشده از صاحينظران طي مصاحبههای بهعملآمده،
ابعاد ذیل بهعنوان ابعاد اجتماعي بهزیستي ذهني در نظر گرفتهشده است:
-5عدالت اجتماعي -7 ،پذیرش اجتماعي -9 ،یکپارچگي اجتماعي -1 ،مشارکت اجتماعي،
 -9شکوفایي اجتماعي -6 ،امنيت اجتماعي

یافتهها
در این پژوهش برای سنجش روایي 5محتوایي از سه روش استفاده شد :استفاده از پرسشهای
آزمون شده قبلي در پژوهشهای مشابه ،نظرخواهي از اساتيد و افراد متخصص در این زمينه،
انجام پيشآزمون 7پرسشنامه تهيهشده پيشآزمون شد .سپس بر اساس نتایج بهدستآمده
پرسشنامه نهایي تدوین شد.
همچنين در این پژوهش برای سنجش اعتبار 9دادهها ،هم اعتبار همگرا در سطح عامل و
هم اعتبار مميز در سطح معرف و همچنين عامل استفاده شد.
با توجه به اینکه مدل ابعاد اجتماعي بهزیستي ذهني ،دارای مؤلفههای سلسله مراتبي است
لذا جهت سنجش اعتبار همگرا در سطح معرف از بارهای عاملي استفاده شد .پس از حذف
معرفهایي که بار عاملي آنها کمتر از  7/1بود ،سه شرط ذیل برقرار گردید:
 -5بارهای عاملي معرفها همگي مثبت و هماهنگ است.
 -7بارهای عاملي همه معرفها از  7/1بيشتر هستند.
 -9بارهای عاملي بهدستآمده در مرتبه پایينتر بزرگتر از مرتبه باالتر هستند.

1. Reliability
2. Pre- test
3. Validity
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جدول  .1نتايج تحليل روايی ابعاد اجتماعی بهزيستی ذهنی و ابعاد آن
متغيرها
عدالت اجتماعي

یکپارچگي
اجتماعي

شکوفایي
ابعاد

اجتماعي

اجتماعي
بهزیستي
ذهني

پذیرش اجتماعي

آلفای کرونباخ

عدالت توزیعي
عدالت رویهای
عدالت مراودهای
احساس تعهد
تعلق
هویت مشترک
اجتماعي
ارزشهای مشترک
ارزشمندی اجتماعي
دوستي و همبستگي
رضایت از محيط زندگي
اميد به بهبود شرایط زندگي
باور به پيشرفت اجتماعي
معنادار دانستن زندگي
همدلي خانواده
همدلي
همدلي دوستان
اجتماعي
همدلي دیگران
حمایت خانواده
حمایت
حمایت دوستان
اجتماعي
حمایت دیگران
اعتماد
اعتماد شخصي
اجتماعي
اعتماد نهادی
شبکه خانوادگي
گروه دوستان
شبکه اجتماعي
امنيت فرهنگي

مشارکت
اجتماعي

امنيت فکری

امنيت اجتماعي

امنيت جاني
امنيت مالي

7/917
1/177
7/919
7/961
7/259
7/227 7/222
7/297
7/997
7/292
7/291
7/297
7/292
7/266
7/957
7/917
7/697
7/292 7/259
7/917
7/199
7/999
7/651 7/159
7/979
7/295 7/965
7/297
7/279
7/229
7/662
7/277
7/659
7/665
7/261
7/959
7/119

1/157

در جدول ذيل بارهای عاملی معرفها و عاملها پس از اصالح مدل ،بيانشده است:
ابعاد

معرف

شاخص

شماره

بارهای عاملي

گویه()p

افراد بانفوذ به دليل موانع قانوني و نظارتي
عدالت
اجتماعي

نمي تواننــد حق وحقوق مردم را پــایمــال
عدالت توزیعي

75

7/615

کنند
در جــامعــه مــا تالش و زحمــت کســـي
بهحساب دیگری گذاشته نميشود

7/996
557

7/269

7/271
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ابعاد

معرف

شاخص

شماره

بارهای عاملي

گویه()p

احساس ميکنم پاداشهای دریافتي افراد
در قبال عملکردشـــان در جامعه ،عادالنه

555

7/992

است
در جامعه ما ،وابســـتگيها و نســـبتهای
خویشــــاونــدی موجــب امتيــازات ویژه

557

7/229

نميشود
در جـامعه ما اجازه به چالش کشـــيدن یا
درخواســـت تجدیدنظر در تصـــميمات

575

7/259

مدیران و مسئوالن وجود دارد
در جـامعه ما مردم ميتوانند به آن چيزی
عدالت رویهای

که استحقاق آن رادارند برسند
در جــامعــه مــا قــانون در مورد مردم و
مسئوالن یکسان اجرا ميشود
در نظـام آموزشـــي مـا ،همه ميتوانند به
آنچه استحقاق آن رادارند برسند
در سازمانها و ادارات با مردم با احترام و
عزت رفتار ميشود
مـدیران معموالً بـا مردم صـــادقـانه رفتار
ميکنند

عدالت مراودهای

57

7/291

77

7/299

57

7/955

559

7/259

551

7/997

مسئوالن و مدیران به هنگام تصميمگيری
نسـبت به نيازهای شـخصي افراد حساس

559

7/259

7/915

7/996

هستند
معموالً توضـــيحــات الزم نســـبــت بــه
تصـــميماتي که به ما مرتبط اســـت به ما

556

7/279

داده ميشود
احساس
تعهد
یکپــارچگي تـــعـــلـــق
اجتماعي

اجتماعي

خود را نســـبـت بـه خـانواده خود متعهد
ميدانم
خود را نسبت به جامعه متعهد ميدانم
در هرجای دنيا که باشـــم به ایراني بودن

هویت
مشترک

خود افتخار ميکنم

7

7/211

55

7/226

59

7/156

ميدانم

7/997 7/916
7/997

از اینکه عضــوی از خانواده خود هســتم
احســـاس خوبي دارم و خود را از آنــان

7/971

97

7/229

 / 004فصلنامة اندازهگیری تربیتی ،سال هشتم ،شمارة  ،13تابستان 3179

ابعاد

معرف

شاخص

ارزشهای خود را باارزشهای خانوادهام

92
65

7/269

خانوادهام برایم ارزش قائل هستند

1

7/992

دوستانم برایم ارزش قائلاند

55

7/257

91

7/271

71

7/217

96

7/699

91

7/615

مشترک ارزش هــای مــن بــاارزش هــای رایــج و
موردپذیرش جامعه ،هماهنگ است

کـادر مـدرســـه /دانشـــگاه برایم ارزش
قائلاند
معتقــدم ســــایر افراد جــامعــه برای من
بهعنوان یک فرد ارزش قائلاند
با اعضای خانواده خود احساس صميميت
و نزدیکي ميکنم
با دوســـتان خود احســـاس صـــميميت و
نزدیکي ميکنم

دوستي و همبستگي

گویه()p
7/991

ارزشهای هماهنگ ميبينم

ارزشمندی اجتماعي

شماره

بارهای عاملي

با کادر مدرســه/دانشــگاه خود احســاس
صميميت و نزدیکي نميکنم

7/679

99

7/662

7/951

7/971

با سایر افراد مورد اعتمادی که در جامعه
با آنها مراوده دارم ،احســـاس دوســـتي
ميکنم
از زندگي در خانوادهام راضي هستم
رضایت از محيط
زندگي

از مدرســـهای که در آن درس ميخوانم
راضيام
از زندگي در این شهر راضيام
از زندگي در این محله راضي هستم
احســـاس ميکنم شـــرایط زندگيام در
آینده بهتر خواهد شد

15

7/666

559

7/925

555

7/297

11

7/279

67

7/279

97

7/259

اميد به بهبود شرایط فکر مي کنم شـــرایط خــانوادگي ام در
شکوفایي

زندگي

7/976

آینده مناســبتر از شــرایط حال حاضــر

577

7/951

ميتوانم آیندهام را تغيير دهم

575

7/991

72

7/279

7/995
7/997

باشد.

اجتماعي
باور به پيشرفت
اجتماعي

به نظر من روند کلي جامعه پيوسـته رو به
رشد است

7/951

طراحی مدل سنجش ابعاد اجتماعی بهزيستی ذهنی 315 /

ابعاد

معرف

شاخص

به نظر من در جامعه ما ،همه امکان کار و
فعاليت دارند
بـه نظر من بــا تالش ميتوان در جــامعــه،
آینده خوبي برای خود رقم زد.
من زندگي را بامعنا و هدفمند ميدانم
معنادار دانستن

بـه نظر من هر چيزی در زندگي حکمتي

زندگي

دارد و ميتوان به آن بهعنوان پلهای برای

شماره

بارهای عاملي

گویه()p
79

7/991

577

7/261

99

7/925

75

7/297

7/622

رشد نگاه کرد.
خانوادهام صـرفنظر از اینکه چه کسي
هستم و چه جایگاهي دارم مرا ميپذیرند
همدلي
خانواده

خانوادهام تحت هر شـــرایطي که باشـــم
پذیرای من هستند.

2

7/291

59

7/975

7/979

فکر مي کنم حتي اگر یـک روز مرتکب
بزرگترین اشتباه هم بشوم باز خانوادهام

17

7/215

مرا ميپذیرند
دوســـتـانم صـــرف نظر از اینکـه از چه
طبقه ای هســـتم و چه جایگاهي دارم مرا

19

7/955

ميپذیرند
پذیرش

همدلي

همدلي دوســـتانم تحت هر شـــرایطي که باشـــم

اجتماعي

دوستان پذیرای من هستند.

اجتماعي

12

7/961 7/992 7/991
7/577

فکر مي کنم حتي اگر یـک روز مرتکب
بزرگترین اشــتباه هم شــوم بازدوســتانم

15

7/996

مرا ميپذیرند
در جـامعـه ما مردم حتي با افراد غریبه به
هنگام بروز مشکالت همدلي ميکنند
همدلي
دیگران

95

7/277

احســـاس ميکنم اگر با مشـــکلي مواجه
شـــوم در جــامعـه ميتوانم روی کمــک

95

7/299 7/657

دیگران حساب کنم
فکر ميکنم وقتي برایم اتفاق خوشایندی
رخ دهد ،دیگران نيز خوشحال شوند

حمایت

حمایت احســـاس ميکنم خانوادهام برای کمک

اجتماعي

خانواده به من واقعاً تالش ميکنند

77

7/297

67

7/297 7/652 7/999
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ابعاد

معرف

شاخص

مـن مـي تـوانم راجع بــه مشـــکالتم بــا
خانوادهام صحبت کنم
احســـاس ميکنم دوســـتانم واقعاً تالش
حمایت ميکنند به من کمک کنند
دوستان من دوستاني دارم که ميتوانم ناراحتيها
و خوشيهایم را با آنها در ميان بگذارم
به هنگام نياز غير از خانواده و دوســـتان،
حمایت

کسي هست که به من کمک کند

دیگران

شـــخص خـاصـــي وجود دارد کـه منبع
آرامشبخشي برای من است
درمجموع بــه آشـــنــایــان نزدیــک خود

اعتماد
شخصي

اعتماد دارم
در حـالـت معمول بـه همســـایگـان خود
اعتماد دارم
به همکالسيهای خود اعتماد دارم
به کادر آموزشي مدرسه /دانشگاه اعتماد
دارم

اعتماد

نيروهـای نظـامي و انتظـامي مورد اعتماد

اجتماعي

من هستند
اعتمادنهادی

به صداوسيما اعتماد دارم
مدیران و مســـئوالن ســـازمانهای دولتي
مورد اعتماد من هستند
به کادر درماني (پزشــکان و پرســتاران)
اعتماد دارم
به قضات اعتماد دارم
عالقــه دارم بــا خــانواده خود بــه گردش
بروم

مشارکت
اجتماعي

عالقه دارم در مهمانيهای فاميلي شرکت
شبکه خانوادگي

کنم

شماره

بارهای عاملي

گویه()p
66

7/266

27

7/977

577

7/979

61

7/299

7/291

7/262
29

7/296

572

7/625

95

7/292

22

7/291

25

7/297

97

7/279

99

7/271

57

7/655

579

7/997

576

7/957

95

7/297

19

7/955

دوســـت دارم خيلي از کارها را به همراه
خـانواده ام انجــام دهم (مثــل مســـافرت،
تفریح و .)...

571

7/295

7/255

7/997

7/599

7/257

7/691
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ابعاد

معرف

شاخص

در رفع مشــکالت همکالســـيهای خود
شرکت ميکنم

شماره

بارهای عاملي

گویه()p
51

7/625

56

7/626 7/999

تـــمـــایـــل دارم بـــا دوســـــتـــان و
گروه دوستان

همکالســـي ها/همکاران خود به گردش
دستهجمعي بروم
از شـــرکــت در فعــاليــت هــای گروهي
دوستانم استقبال ميکنم
به شرکت در مراسم اجتماعي و فرهنگي
در شهر خود تمایل دارم
به برپایي مراســم اجتماعي و فرهنگي در
محله/شهر خود کمک ميکنم
تمایل دارم در مراسم اجتماعي و فرهنگي
مدرسه /دانشگاه شرکت کنم

شبکه اجتماعي

52

7/959

577

7/299

575

7/277

579

7/992

تمــایــل دارم بــه صـــورت داوطلبــانــه در
فعاليتهای امدادی یا خيریهای شـــرکت

579

7/615

7/911

کنم
در فعاليتهای ورزشـي و هنری شـرکت
ميکنم

572

7/916

در فعــاليــت هــای فرهنگي اجتمــاعي در
شـــبکـه های اجتماعي مجازی شـــرکت

579

7/969

ميکنم
من به اعياد ملي و رســـوم متداول آن در
جامعه اهميت ميدهم
من به اعياد مذهبي و رســـوم متداول آن
در جامعه اهميت ميدهم
امنيت
اجتماعي

برخالف آنچـه گفته ميشـــود ،مردم در
امنيت فرهنگي

عمل به ارزشهای اخالقي پایبند نيستند

97

7/695

91

7/619

59

7/191

بــه نظر من ارزشهــای مــادی جــایگزین
بســياری از ارزشهای انســاني و اخالقي

597

7/155

در جامعه شده است
هنجارشکني و قانونشکني ،امری طبيعي
شده و همه نسبت به آن بيتفاوت هستند

595

7/957

7/612

7/229
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ابعاد

معرف

شاخص

در جــامعــه مــا افراد بــه راحتي افکــار و
عقایدشان را بيان ميکنند

شماره

بارهای عاملي

گویه()p
29

7/955

92

7/991 7/255

فضای مناسب جامعه باعث شده است که
امنيت فکری

من بــدون دغــدغــه فکری بــه کــارهــایم
بپردازم
همــه افراد از آزادی برای ابراز عقيــده و
نظر خود برخوردارند

25

7/229

576

7/297

اگر حــادثــه ای برای کســـي پيش آیــد،
بيمارستانها بهراحتي و تحت هر شرایطي
او را ميپذیرند
امنيت جاني

در شــرایط فعلي ،یک فرد بهتنهایي حتي
به هنگام تاریک شـــدن هوا ،جرئت قدم

69

7/271

7/295

زدن در یک مسير خلوت را دارد
من تهـدیـدی عليـه جـان خود در جامعه
احساس نميکنم
ازنظر مالي دغدغهای ندارم
من برای تأمين نيازهای اســاســي خود در
امنيت مالي

جامعه با مشکل مالي مواجه نيستم
وضـــع مردم طبقــه متوســـط بــه پــایين
روزبهروز بهتر ميشود

597

7/626

69

7/212

599

7/296

16

7/666

7/997

شاخص شکوفایي اجتماعي :معرفهای  19 ،9و  97دارای بار عاملي کمتر از  7/1بودند،
حذف شدند بدین ترتيب با حذف آنها شاخص  AVEبرای هر چهار متغير پنهان ،باالتر از
 7/97شد .بارهای عاملي این شاخص در شکل فوق به نمایش درآمده است .همچنين ضریب
اعتماد ترکيبي 5نيز قابليت مدل و مؤلفههای آن را تأیيد مينماید و نقطه برش باالتر از  7/2را
نشان ميدهد (شکلهای مستطيل بيانگر معرفهای آشکار است که در پرسشنامه درجشدهاند
و نماد دایره بيانگر شاخصها هستند):

1. Composite Reliability
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ضریب اعتماد ترکيبي
7/965

اميد به بهبود شرایط زندگي

7/291

باور به پيشرفت اجتماعي

7/995

شکوفایي اجتماعي

7/955

معنادار دانستن زندگي

شاخص امنيت اجتماعي :معرفهای  99 ،69 ،97 ،96 ،55 ،79 ،29و  597دارای بار عاملي
کمتر از  7/1بودند ،حذف شدند بدین ترتيب با حذف آنها شاخص  AVEبرای هر چهار
متغير پنهان ،باالتر از  7/97شد .بارهای عاملي این شاخص در شکل ذیل به نمایش درآمده
است .همچنين ضریب اعتماد ترکيبي نيز قابليت مدل و مؤلفههای آن را تأیيد مينماید و نقطه
برش باالتر از  7/2را نشان ميدهد:
ضریب اعتماد ترکيبي
7/959
7/291
7/275
7/959
7/297

امنيت اجتماعي
امنيت جاني
امنيت فرهنگي
امنيت فکری
امنيت مالي
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شاخص پذیرش اجتماعي :معرفهای  99 ،26 ،6 ،59 ،571 ،27 ،62 ،69و  57دارای بار
عاملي کمتر از  7/1بودند ،حذف شدند بدین ترتيب با حذف آنها شاخص  AVEبرای هر
چهار متغير پنهان ،باالتر از  7/97شد .بارهای عاملي این شاخص در شکل ذیل به نمایش
درآمده است .همچنين ضریب اعتماد ترکيبي نيز قابليت مدل و مؤلفههای آن را تأیيد
مينماید و نقطه برش باالتر از  7/2را نشان ميدهد:
ضریب اعتماد ترکيبي
7/917
7/229
7/979
7/296
7/259
7/259
7/256
7/975
7/957
7/995
7/261

اعتماد اجتماعي
اعتماد بين شخصي
اعتماد نهادی
حمایت اجتماعي
حمایت خانواده
حمایت دوستان
حمایت دیگران
همدلي اجتماعي
همدلي خانواده
همدلي دوستان
همدلي دیگران

7/997

پذیرش اجتماعي
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شاخص مشارکت اجتماعي :معرفهای  21و  579دارای بار عاملي کمتر از  7/1بودند،
حذف شدند بدین ترتيب با حذف آنها شاخص  AVEبرای هر چهار متغير پنهان ،باالتر از
 7/97شد .بارهای عاملي این شاخص در شکل ذیل به نمایش درآمده است .همچنين ضریب
اعتماد ترکيبي نيز قابليت مدل و مؤلفههای آن را تأیيد مينماید و نقطه برش باالتر از  7/2را
نشان ميدهد:
ضریب اعتماد ترکيبي
7/977
7/992
7/995
7/955

شبکه اجتماعي
شبکه خانوادگي
مشارکت اجتماعي
گروه دوستان
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شاخص عدالت اجتماعي :معرفهای  5،9،51و  76دارای بار عاملي کمتر از  7/1بودند،
حذف شدند بدین ترتيب با حذف آنها شاخص  AVEبرای هر سه متغير پنهان ،باالتر از
 7/97شد .بارهای عاملي این شاخص در شکل فوق به نمایش درآمده است .همچنين ضریب
اعتماد ترکيبي نيز قابليت مدل و مؤلفههای آن را تأیيد مينماید و نقطه برش باالتر از  7/2را
نشان ميدهد:
ضریب اعتماد ترکيبي
7/555
7/997
7/965
7/916

عدالت اجتماعي
عدالت توزیعي
عدالت رویهای
عدالت مراودهای

شاخص یکپارچگي اجتماعي :معرفهای  92و  59دارای بار عاملي کمتر از  7/1بودند،
حذف شدند بدین ترتيب با حذف آنها شاخص  AVEبرای هر چهار متغير پنهان ،باالتر از
 7/97شد .بارهای عاملي این شاخص در شکل ذیل به نمایش درآمده است .همچنين ضریب
اعتماد ترکيبي نيز قابليت مدل و مؤلفههای آن را تأیيد مينماید و نقطه برش باالتر از  7/2را
نشان ميدهد:
ضریب اعتماد ترکيبي
7/292
7/211
7/291
7/297
7/995

احساس ارزشمندی
تعلق اجتماعي
دوستي و همبستگي
رضایت از محيط زندگي
یکپارچگي اجتماعي
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ابعاد اجتماعي بهزیستي ذهني :جهت وضوح بيشتر تحليل مدل ،متغيرهای پنهان بهصورت
جداگانه پيش ازاین موردبررسي قرار گرفتند .ضریب اعتماد ترکيبي متغيرهای مرتبه باالتر نيز
قابليت مدل و مؤلفههای آن را تأیيد مينماید و نقطه برش باالتر از  7/2را نشان ميدهد:
7/572
7/991
7/995
7/926
7/975
7/976
7/591

ضریب اعتماد ترکيبي

عدالت اجتماعي
یکپارچگي اجتماعي
شکوفایي اجتماعي
پذیرش اجتماعي
مشارکت اجتماعي
امنيت اجتماعي
بهزیستي ذهني

اعتبار مميز در سطح عامل و استفاده از شاخص فورنل و الرکر بيانگر آن است که بار
عاملي عاملهای مرتبه پایين که ریشه دوم  AVEاست از تمام ضرایب سطر و ستوني که در
آن قرارگرفته باالتر و بيانگر اعتبار مميز مدل کلي است.

بحث و نتيجهگيری
تاکنون سنجه های مختلفي برای بهزیستي ذهني ایجاد و مورداستفاده قرارگرفته است ليکن
بعد اجتماعي آن عمدتاً بر اساس سنجهای که کييز طراحي نموده است به اجرا در آمده است.
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برخي سنجهها نيز این بعد را تحت عنوان سالمت اجتماعي 5بکار بردهاند .پرسشنامه سالمت
اجتماعي رفيعي و همکاران ( )5951مبتني بر مؤلفههای تعامل اجتماعي ،مسئوليتپذیری
اجتماعي ،وظيفهشناسي ،نگرش به جامعه ،همدلي ،روابط خانوادگي و مشارکت اجتماعي
است که از  75سؤال تشکيلشده است ليکن با توجه به مباني نظری موجود نتوانسته است این
بعد را پوشش دهد .از سوی دیگر تقليل بهزیستي ذهني به بهزیستي رواني و عاطفي موجب
نادیده گرفتن صفاتي نظير احساس عدالت اجتماعي ،شکوفایي اجتماعي ،پذیرش اجتماعي،
امنيت اجتماعي ،مشارکت اجتماعي و یکپارچگي اجتماعي ميگردد که سازنده بخش مهمي
از قضاوت مثبتي است که هر فرد ميتواند از زندگي خود داشته باشد و در یک کالم
بهزیستي ذهني اوست .تمرکز بر ابعاد رواني و عاطفي در سنجش بهزیستي ذهني ،ما را در
ارزیابي دقيق این صفت که نقش قابلتوجهي در دستيابي به جامعهای بهنجار دارد ،بازداشته
و نميتواند نيم رخي واقعي از صفت مذکور به دست دهد .در اغلب تحقيقات نيز که به
سنجش ابعاد اجتماعي بهزیستي ذهني پرداختهاند ،از پرسشنامه بهزیستي اجتماعي کييز
استفاده نمودهاند (حيدری و غنائي5992،؛ شربتيان و طوافي 5959 ،و دیگران) سنجه ابعاد
اجتماعي بهزیستي ذهني دارای همخواني دروني است؛ بهعبارتدیگر سؤاالت ابزار
ساختهشده از همبستگي متقابل باالیي برخوردارند؛ بهعبارتدیگر همساني مادهها و اجزای
تشکيلدهنده هر یک از عاملهای تشکيلدهنده سنجه و در کل سنجه بسيار مناسب است و
بيانگر پایایي باالی آن است .کساني که نمرهای باالتر از  977امتياز بگيرند ،دارای بهزیستي
باال ،افرادی که نمره سنجه آنها  977-795باشد دارای بهزیستي ذهني متوسط و کساني که
کمتر از  795امتياز کسب نمایند دارای بهزیستي ذهني پایيني هستند .این سنجه تاکنون در
بين دانشآموزان و دانشجویان بهصورت جداگانه هنجاریابي شده و از اعتبار قابل قبولي
برخوردار بوده است.

1. Social well-being
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منابع
افشار ،زینالعابدین ( .)5999امنيت اجتماعي زنان در شهر تهران ،پایاننامه کارشناسي ارشد
دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران.
افشاني ،سيدعليرضا و ذاکری هامانه ،راضيه( .)5955مطالعه تطبيقي ميزان احساس امنيت
اجتماعي زنان و مردان ساکن شهر یزد ،زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان) ،57
( 9پياپي .519-567،)99
آقایي ،علياکبر ،تيمورتاش ،حسن ( .)5995بررسي رابطه و فرآیند آسيب اجتماعي و امنيت
اجتماعي ،دانشنامه.9-77 ،9،1
آیزنک ،مایکل ( .)5929روانشناسي شادی ،ترجمه فيروزبخت و بيگي ،تهران :انتشارات بدر.
بخارایي ،احمد؛ طالبي ،محمدعلي؛ محتشم ،صدراهلل ( .)5959مطالعه ميزان نشاط اجتماعي
در شهر بوشهر و عوامل اجتماعي مؤثر بر آن ،مجله مطالعات علوم اجتماعي ایران،
سال سيزدهم.96-52 ،19 ،
بيات ،بهرام ( .)5999جامعهشناسي احساس امنيت .تهران :اميرکبير.

پالچيک ،رابرت ( .)5925هيجانها :حقایق ،نظریهها و یک مدل جدید ،ترجمه رمضان
زاده ،چاپ چهارم ،مشهد :انتشارات استان قدس رضوی.

پناهي ،محمدحسين ( .)5995نظریههای انقالب :وقوع ،فرایند و پيامدها ،تهران :سازمان
مطالعه و تدوین کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت) ،مرکز تحقيق و توسعه علوم
انساني.
چلبي ،مسعود ( .)5999بررسي تجربي نظام شخصيت در ایران ،تهران :مؤسسه پژوهشي
فرهنگ ،هنر و ارتباطات.
چلبي ،مسعود ( .)5991جامعهشناسي نظم :تشریح و تحليل نظری نظم اجتماعي ،چاپ سوم،
تهران :ني.
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حاجيزاده ميمندی ،مسعود و ترکان ،رحمت اله ( .)5951بررسي ميزان و عوامل فرهنگي
اجتماعي مرتبط بانشاط اجتماعي ،مجله مطالعات جامعهشناختي شهر ،سال پنجم،56 ،
.96-95
حيدری ساربان ،وکيل و یاریحصار ،ارسطو ( .)5956عوامل مؤثر در بهبود نشاط

اجتماعي از دیدگاه روستایيان مطالعه موردی :شهرستان اردبيل،فصلنامه برنامه ریزی
منطقه ای.79 ،2 ،
دالور ،علي ،رضایي ،عليمحمد ( .)5996بررسي مقایسهای احساس امنيت در تهران بزرگ
و یزد .فصلنامه امنيت .شماره  ،9،1صفحات -599
رضادوست ،کریم؛ فاضلي ،عبداهلل و مقتدایي ،فاطمه ( .)5959بررسي عوامل اجتماعي مؤثر
بر ميزان نشاط در استان خوزستان ،فصلنامه توسعه اجتماعي.16-75 ،1 ،9 ،
ریو ،جان مارشال ( )5956انگيزش و هيجان ،ترجمه یحيي سيدمحمدی  ،تهران :ویرایش
زارع شاهآبادی ،اکبر ،مبارکي ،محمد ،نائيني ،الهه فردوسي زاده ( .)5951تحليل رابطه بين

نشاط اجتماعي و گرایش به اعتياد در بين جوانان  97-59ساله شهر یزد ،دو فصلنامه
پژوهشهای جامعهشناسي معاصر ،سال چهارم521-519 ،6 ،
زند ،امين؛ شمس ،جمال؛ نزهت ،شاکری و چتر زرین ،فریبا ( )5956رابطه بين احساس
شادکامي و عود سو مصرف مواد ،فصلنامه پژوهش در پزشکي.96-95 ،5 ،15 ،
سپيریان آذر ،فيروزه؛ محمدی ،نسيم؛ بدلپور ،زینب و نوروززاده ،وحيد ( )5959رابطه
اميدواری و شادکامي با رضایت زناشویي ،مجله سالمت و مراقبت ،سال هجدهم.5 ،
سياح البرزی ،هدایت؛ صالحي ،سيد رضا ( .)5951بررسي تأثير طرح ارتقاء امنيت اجتماعي
بر ابعاد امنيت اجتماعي از منظر کارشناسان ناجا ،پژوهشنامه نظم و امنيت انتظامي،
.559-579 ،9
شولتس ،دوان ( .)5965روانشناسي کمال ،ترجمه گيتي خوشدل ،تهران :نشر نو.
صالحي اميری ،سيد رضا و افشاری نادری ،افسر ( .)5957مباني نظری و راهبردی مدیریت
ارتقای امنيت اجتماعي و فرهنگي در تهران ،فصلنامه راهبرد ،سال بيستم.95 ،
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صحرائيان ،علي؛ غالمي ،عبداهلل و اميدوار ،بنفشه ( .)5957رابطه نگرش مذهبي و شادکامي
در دانشجویان پزشکي دانشگاه علوم پزشکي شيراز ،افق دانش ،دوره 29-65 ،5 ،52
طریقهدار ،محسن ( .)5925شرع و شادی ،قم :موسسه فرهنگي انتشارات حضور.

عبداللهي ،محمد ( .)5992زنان در عرصه عمومي (عوامل و موانع و راهبردهای مشارکت
مدني زنان ایراني) ،تهران :نشر جامعهشناسان.
عبدی ،توحيد ( .)5999ميزگرد پليس مطلوب .دوماهنامه نشریه علوم انتظامي.7 .

عبدی ،توحيد ،شرافتيپور ،جعفر ،سجادی ،سيد غالمرضا ( .)5999تأثير عملکرد پليس
اجرایيات در افزایش احساس امنيت شهروندان مراجعهکننده به بوستانهای تهران.
فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامي677- 992 ،1 ،
عنبری ،موسي ( .)5957ستایش های شادمانه :الگوی موثر شادزیستي مردمي در ایران،
پژوهشنامه انسان شناسی ،دوره 575- 575 ،59 ،55
عنبری ،موسي و حقي ،سميه ( .)5959بررسي عوامل فردی و اجتماعي مؤثر بر نشاط اجتماعي

زنان .موردمطالعه :زنان مناطق شهری و روستایي شهرستان دليجان ،مجله
جامعهشناسي کاربردی ،سال بيست پنجم.99 ،
فرجي ،طوبي و خائميان ،طليعه ( .)5957بررسي نقش رضایت از زندگي بر ميزا ن نشاط،
فصلنامه مطالعات جامعهشناختي جوانان ،سال چهارم.577-92 ،57 ،
کسل ،فيليپ ( .)5999چکيده آثار آنتوني گيدنز ،ترجمه حسن چاوشيان ،تهران :ققنوس
گروسي ،سعيده و دیگران ( .)5996بررسي رابطه اعتماد اجتماعي و احساس امنيت (مطالعه
موردی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد جيرفت) .فصلنامه دانش انتظامي-95 ،99 ،
. 76

گالبي ،فاطمه و اخشي ،نازیال ( .)5951مشارکت اجتماعي و نشاط اجتماعي ،مجله
جامعهشناسي کاربردی ،سال بيست و ششم.95 ،
گيدنز ،آنتوني ( .)5922پيامدهای مدرنيته (ترجمه محسن ثالثي) .تهران :نشر مرکز.

مختاری ،مرضيه و نظری ،جواد ( .)5995جامعهشناسي کيفيت زندگي ،تهران :انتشارات
جامعه شناسان.
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مشرف جوادی ،محمدحسين و ابوطالبي ،محمدمهدی ( .)5995بررسي شاخصههای عدالت

سازماني در نهجالبالغه با تأکيد بر فرمان امام علي عليهالسالم به مالک اشتر ،دو
فصلنامه علمي پژوهشي مدیریت اسالمي ،سال .55-5،96 ،55
ميرشاهجعفری ،ا .عابدی ،م؛ و دریکندی ،ه )5995( .شادماني و عوامل مؤثر بر آن ،تهران:
فصلنامه تازههای علوم شناختي.97-99 ،9 ،
نوابخش ،فرزاد ( .)5957بررسي تأثير احساس عدالت اجتماعي بر هویت ملي شهروندان سني

و شيعهمذهب قوم کرد نمونه موردی شهر قروه ،فصلنامه انجمن ایراني مطالعات
فرهنگي و ارتباطات ،دوره هفتم.511-597 :97 ،
نوایي لواساني ،محمد ،صدیق سروستاني ،رحمتاهلل و زاهدی مازندراني ،محمدجواد
( .)5957احساس عدالت و عوامل اجتماعي مرتبط با آن ،فصلنامه رفاه اجتماعي،
دوره سيزدهم.595-596 :15 ،
وحيدا ،فریدون؛ ودادهير ،ابوعلي؛ فرنام ،محمد ( .)5959نشاط عمومي در زندگي اجتماعي-

فرهنگي شهر :مطالعه ای با رویکرد تئوری کيفيت اجتماعي در شهر اردبيل ،مجله
مطالعات جامعهشناختي شهر ،سال پنجم.5-91 ،55 ،
هزارجریبي ،جعفر ( .) 5957بررسي احساس عدالت اجتماعي و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه
موردی شهر تهران) ،جامعهشناسي کاربردی ،دوره بيست و دوم.15-69 :19 ،

هزارجریبي ،جعفر ( .)5957عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعي ،ماهنامه علمي تخصصي صدای
جمهوری اسالمي ایران.29 ،
هزارجریبي ،جعفر و استين ،افشان ( .)5999بررسي عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعي با تأکيد بر
استان تهران ،جامعهشناسي کاربردی 516-555 :5
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