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مقدمه.1
ها را ارتقاي رفـاه  رفاه از مفاهیم بنیادین علم اقتصاد است. سیاستگذاران هدف از اعمال سیاست

گیري رفاه دو رویکرد کلی قابل شناسایی است: رویکرد عینی اندازهدربارهکنند.جامعه اعالم می
). آنچه بـر اسـاس سـنت دیـرین اقتصـاد بـه عنـوان علمـی         2007، 1و رویکرد ذهنی (وینهوون

هایی عینی نظیر مصرف و درآمد است. گرا، سابقه بیشتري دارد بیان رفاه در قالب شاخصتجربه
مـردم از  عمیـق میـان درك عامـه   رفاه، محدودیت نگرش و ایجاد فاصـله ي ااما تفسیر این گونه

مفهوم بنیادین رفاه و درك اقتصاددانان و سیاستگذاران از این مفهوم را در پی داشته است. 
گیـري رفـاه   در مقابل جریان فوق، جریانی بدیل در علم اقتصاد به وجود آمده است که بر انـدازه 

هـاي ذهنـی از   ) بـا وام گـرفتن شـاخص   1974(2تأکیـد دارد. اسـترلین  هاي ذهنـی  در قالب شاخص
شناسان، نشان داد که اگرچه در کشورهاي غربی براي چند دهه درآمد سرانه در حال رشد قابـل  روان

توجه بوده است، اما رضایت مردم از زندگی در طی این مدت تقریباً ثابت بوده است. ایـن مسـأله کـه    
مشهور شد، توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرد.4یا معماي استرلین3به نام معماي شادکامی

هایی که بر مبناي قضاوت فرد نسـبت  از آن پس اقتصاددانان به شکل روزافزونی از شاخص
اند. به نحوي که امروزه پس از گذشـت نزدیـک بـه    هگیرد، استفاده کردبه زندگی خود شکل می

جایگـاه خـود را در   5به علم اقتصاد نوین، اقتصاد شادکامیهاي ذهنیچهار دهه از ورود شاخص
گونه ) معتقد است اقتصاد نیازمند تحولی انقالب2005(6جریان اصلی این علم یافته است. لیارد

ها قرار گیرد.  است که در نتیجه آن ارتقاي رفاه ذهنی هدف تمام سیاستگذاري
کننده رفاه ذهنـی در  بررسی عوامل تعییناقتصاد شادکامی،ترین مسائل حوزهیکی از مهم

جوامع مختلف است. شناسایی اینکه از نگاه مردم چـه عـواملی رفـاه آنهـا را تحـت تـأثیر قـرار        
هاي مختلفی بوده است که نسبت کمی از آنهـا مربـوط بـه جوامـع در     دهد، موضوع پژوهشمی

ست تا با استفاده از پایگاه داده مؤسسـه  کوشیده ااند. مقاله حاضر در این راستا توسعه بودهحال 
آوري مشـاهده جمـع  4620هاي مربـوط بـه   تجزیه و تحلیل دادهو با7هاي جهانیبررسی ارزش
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، عوامل خرد مؤثر بر رفاه ذهنی در ایران را شناسـایی کنـد.   2005و 2003هاي شده براي سال
شده سؤال دیگري است کـه ایـن   ساییهمچنین، تقارن واکنش مردان و زنان در برابر عوامل شنا

مقاله در پی پاسخ به آن بوده است.
در بخش دوم مقاله با توجه به جدید بودن موضوع، مختصري از ادبیات مرتبط بـا اقتصـاد   

هـاي  کننده آن مرور شده است. بخش سوم بـه معرفـی و توصـیف داده   شادکامی و عوامل تعیین
هاي پـژوهش در خصـوص   چهارم مدل تحقیق و یافتهمورد استفاده اختصاص یافته است. بخش

کنـد و  کننده شادکامی در ایران و تفاوت این عوامل بین زنان و مردان را ارائـه مـی  عوامل تعیین
پردازد.بندي نتایج میدر نهایت بخش پنجم به جمع

ادبیات موضوع.2
اقتصاد شادکامی و رفاه ذهنی 1.2.

گیري رفاه اجتماعی و فردي داراي اهمیت بسیار زیادي از جهـات مختلـف اسـت. از بعـد     اندازه
هایی دارند که منجر بـه بهبـود رفـاه    سیاستگذاري اغلب سیاستگذاران تمایل به اجراي سیاست

گیـري  درسـتی آن را انـدازه  افراد جوامع شود. داشتن تعریف دقیق از رفاه و معیاري که بتواند به
هایی است که بتواند سیاسـتگذار را در دسـتیابی   کامیابی در تدوین و اجراي سیاستکند الزمه

به هدف مذکور کمک کند.  
گیري رفاه دو رویکرد متفاوت به کار گرفتـه شـده اسـت. آنچـه در     به طور کلی براي اندازه

تـرین  اي عینـی اسـت. مهـم   هگیري رفاه در قالب شاخصبیشتري دارد، اندازهعلم اقتصاد سابقه
اي از ایـن رویکـرد از سـوي    هـا، شـاخص درآمـد سـرانه اسـت. انتقادهـاي فزاینـده       این شاخص

هـاي زیـادي هـم بـراي جـایگزینی آن بـا       شـود و تـالش  اقتصاددانان و سیاستمداران بیان مـی 
1تر صورت گرفته است.هایی کاملشاخص

یابی رفاه فردي و اجتمـاعی، رویکـرد رفـاه ذهنـی     گیري و ارزرویکرد جایگزین براي اندازه
کنـد.  هاي شـادکامی و رضـایت از زنـدگی ارزیـابی مـی     است. این روش، رفاه را در قالب شاخص

با «شود تا با پاسخ به سؤاالتی نظیر هرساله از صدها هزار نفر در نقاط مختلف جهان خواسته می
با در نظر «یا » از زندگی خود راضی هستید؟در نظر گرفتن همه چیز، در حال حاضر تا چه حد

گرفتن همه چیز، شما این روزها: بسیار خوشحال هستید، تا حدي خوشحال هسـتید یـا اساسـاً    

)2009(استیگلیتز، سن و فیتوسی: به عنوان نمونه رجوع کنید به.1
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هاي به دست آمـده از سـؤال اول   رفاه خود را ارزیابی کنند. معموالً به پاسخ» خوشحال نیستید؟
شود؛ به ایـن دو  شادکامی اطالق میهاي سؤال دوم شاخصشاخص رضایت از زندگی و به پاسخ

گویند.  هاي رفاه ذهنی میهاي مشابه، شاخصشاخص و دیگر شاخص
اقتصاد شادکامی رویکردي براي ارزیابی رفاه است کـه در آن ترکیبـی از ابزارهـاي دانـش     

رجیحات را از اند که تگیرد. اقتصاددانان نوعاً آموختهشناسی مورد استفاده قرار میاقتصاد و روان
کـه رفـاه را بـر مبنـاي     شده افراد استنباط کنند؛ اما، رفاه ذهنی به جاي آنهاي مشاهدهانتخاب

گیـري  افراد انـدازه 2گیري کند، آن را از طریق ترجیحات بیان شدهاندازه1ترجیحات آشکارشده
نگرند؛ تا این که بـه  دهند، میکند. به عبارت دیگر، اقتصاددانان بیشتر به آنچه افراد انجام میمی

).  2006، 4و مک کالو3گویند، گوش دهند (دي تالآنچه آنها می

شادکامیکنندهعوامل تعیین 2.2.
یکی از سؤاالتی کـه پیوسـته مـورد عالقـه پژوهشـگران علـوم اجتمـاعی مختلـف بـوده اسـت،           

ــان     ــایت انس ــحالی و رض ــر خوش ــذار ب ــل تأثیرگ ــناخت عوام ــدگی  ش ــا از زن ــت.  ه ــوده اس ب
هاي رفـاه ذهنـی عـالوه بـر ارزیـابی افـراد از رفـاه خـود، شـامل اطالعـاتی پیرامـون            پرسشنامه

ــادات      ــت، اعتق ــه حکوم ــاد ب ــزان اعتم ــتغال، می ــل، وضــعیت اش ــد، ســن، ســالمتی، تاه درآم
ــرایش  ــذهبی، گ ــات     م ــن اطالع ــتفاده از ای ــا اس ــتند. ب ــز هس ــیالت نی ــی و تحص ــاي سیاس ه

ل مـذکور را بـه طـور تجربـی مـورد بررسـی قـرار دهنـد. لـذا رفـاه           توانند سـؤا پژوهشگران می
ــادي،       ــیتی، اقتص ــاگون شخص ــل گون ــا عوام ــا ب ــاط آنه ــف و ارتب ــع مختل ــراد جوام ــی اف ذهن

اند.هاي بسیاري بودهشناسی موضوع پژوهشاجتماعی، فرهنگی و حتی زیست
ادکامی در شــشــده پیرامــون عوامــل مشخصــه) مطالعــات انجــام2009(5کــارل گراهــام

ــی   ــرور م ــان را م ــف جه ــاط مختل ــام نق ــات انج ــر مطالع ــد. اکث ــه  کن ــه ب ــن زمین ــده در ای ش
ــه مطالعــاتی در حــوزه   ــایی و آمریکــا اختصــاص دارد، اگرچــه وي ب آمریکــاي کشــورهاي اروپ

هـاي وي، از  کنـد. یافتـه  التین، روسـیه، آفریقـا، آسـیاي مرکـزي و افغانسـتان هـم اشـاره مـی        
ــداد ق  ــازگاري تع ــادي  س ــاي اقتص ــوجهی از متغیره ــل ت ــاب ــؤثر در  ـ ــی م ــاعی و جمعیت اجتم

ــین جوامــع مختلــف حکایــت مــی  کنــد. تفــاوت میــان عوامــل مشخصــه تعیــین شــادکامی ب

1. Revealed preferences
2. Expressed preferences
3. Rafael Di Tella
4. Robert MacCulloch
5. Carol Graham
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ــه زیرســاخت   ــف، بیشــتر ب ــاطق مختل ــاوت در ســاختار  شــادکامی در من ــاي اقتصــادي و تف ه
شود.بازار کار و آموزش مربوط می

ــر مطالعــات حیافتــه ــؤثر  هــاي اکث ــزایش شــادکامی م ــد کــه ازدواج در اف ــت از آن دارن کای
شــود. امــا اسـت؛ بیکــاري باعـث کــاهش و ســالمت فـردي باعــث افـزایش شــدید شــادکامی مـی     

تأثیر متغیرهـایی نظیـر جنسـیت، آمـوزش و نیـز نـوع شـغل بـر شـادکامی در جوامـع مختلـف،            
ــاوت  ــن تف ــاالً ای ــاوت اســت. احتم ــاوت زیرســاخت متف ــا ناشــی از تف ــع  ه ــاعی جوام ــاي اجتم ه

ــازدهی آمــوزش و نیــز    مختلــف اســت. تفــاوت حقــوق زن و مــرد در جوامــع مختلــف، تفــاوت ب
ــف، از       ــورهاي مختل ــتخدامی در کش ــا اس ــتغالی ی ــوع خوداش ــاغل از ن ــداري مش ــاوت در پای تف
عوامل ثاثیرگـذار بـر چگـونگی اثـر ایـن عوامـل بـر شـادکامی مـردم آن کشورهاسـت. سـالمت و            

دیگــري هســتند کــه بــه طــور کلــی در جوامــع مختلــف در مــورد اثــر آنهــا   بیکــاري از عوامــل
اتفاق نظر وجود دارد.  

همان طور که اشـاره شـد، مطالعـات مختلفـی بـراي تعیـین عوامـل مـؤثر بـر شـادکامی           
براي کشورهاي مختلف انجام شـده اسـت و مـا در ایـن مقالـه بـراي اولـین بـار بـا اسـتفاده از           

ــه کشــور ا داده ــوط ب ــاي مرب ــرده  ه ــی را شناســایی ک ــاه ذهن ــر رف ــؤثر ب ــل م ــران، عوام ــم. ی ای
هــاي جنســیتی مختلــف را همچنــین، تفــاوت تأثیرگــذاري هــر یــک از ایــن عوامــل بــر گــروه 

ایم.بررسی کرده

هادادهتوصیف .3
در این مقاله مشابه بسیاري از مطالعات اقتصاد شادکامی، رفاه ذهنی بر اساس شـاخص رضـایت   

تی در اختیار ما پاسخ افراد است. شاخص رضایت از زندگی در بانک اطالعااز زندگی تفسیر شده 
» با در نظر گرفتن همه چیز، در حال حاضر تا چه حد از زندگی خود راضی هسـتید؟ «ال به سؤ

بیـانگر  1انـد. عـدد   را انتخاب کـرده 10تا 1باشد. افراد در پاسخ به سؤال مذکور عددي بین می
بیانگر رضایت کامل بوده است.10نارضایتی کامل و عدد 

هاي مورد استفادهمنابع داده 1.3.
هــاي جهــان بررســی ارزشهــاي مــورد نیــاز در ایــن تحقیــق از بانــک اطالعــاتی مؤسســهداده

ــه   ــت. مؤسس ــده اس ــتخراج ش ــه اس ــذکور مؤسس ــبکه م ــکل از ش ــاعی و متش اي از اي غیرانتف
ــوم اجتمــاعی     ــه پژوهشــگران عل ــا هــدف کمــک ب ــوم اجتمــاعی اســت کــه ب پژوهشــگران عل
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هــاي ارزشــی  لــف در درك بهتــر نگــرش  مختلــف و نیــز سیاســتگذاران کشــورهاي مخت   
ــه در       ــلی مؤسس ــر اص ــت. دفت ــغول اس ــت مش ــه فعالی ــان ب ــطح جه ــود در س ــاگون موج گون

استکهلم سوئد واقع است.
ــه داده  ــن مؤسس ــی  ای ــا ویژگ ــرتبط ب ــاي م ــدگاه  ه ــاعی، دی ــی، اجتم ــاي شخص ــاي ه ه

ــاجتمــاعی ــف را جمــع  ـ ــا کشــورهاي مختل ــرتبط ب ــاه ذهنــی م ر آوري و منتشــسیاســی و رف
80دوره پیمـایش کـه مجموعـاً در بـیش از     پـنج هـاي ایـن مؤسسـه بـر مبنـاي      کنـد. داده می

اند. کشور جهان صورت گرفته است، استخراج شده
مزیت مهم بانک اطالعاتی مذکور در مقایسه بـا کارهـاي مشـابه گسـتردگی آن در سـطح      

شده در موج چهارم پیمایشجهان و تنوع کشورهاي مورد بررسی است. ایران در بین کشورهاي 
است. در هـر سـال بـالغ بـر     2005و 2003هاي ها مربوط به سالو پنجم حضور دارد. این داده

انـد. در  نفر از مناطق مختلف کشور و در سنین مختلف به سؤاالت مورد نظـر پاسـخ داده  2500
روش .ه باشـند هـا معـرف کـل جامعـ    ها سعی شده اسـت تـا در حـد امکـان نمونـه     گیرينمونه
هـاي ایـن مؤسسـه از طریـق سـایت      ها مصاحبه چهره به چهره بوده اسـت. داده آوري دادهجمع

1رسمی آن قابل دسترسی است.

مربوط به ایرانسطح خردهايتوصیف داده.2.3
هاي سـطح خـرد   در این قسمت و پیش از معرفی مدل تحقیق و تخمین آن، توصیفی از داده

نی در ایران ارائه خواهیم کرد. میانگین شاخص رضایت از زندگی ایران براي مربوط به رفاه ذه
است. توزیـع پاسـخ بـه    43/6و 38/6) به ترتیب 2005و 2003ها (هاي موجود در دادهسال

نشان داده 1- 3هاي مورد بررسی در جدول و شکل سؤال مربوط به رضایت از زندگی در سال
شده است:

(درصد)رانیادریزندگازتیرضاشاخصعیتوز) 1ـ3ل (جدو

انحراف معیارمیانگینرضایت23456789عدم رضایت

20039/32/33/64/86/147/113/159/157/91138/642
20058/39/34/47/6176/134/148/145/87/1243/64/2
8/35/33/55/78/157/129/144/151/99/114/64/2مجموع

1. www.worldvaluessurvey.org
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های در ایران براي مجموع دادهزندگازتیرضاشاخصعیتوز) 1ـ3(شکل

شود شاخص رضایت از زندگی در طول دوره مـورد بررسـی افـزایش    همان طور که مالحظه می
مربوط باشد. درآمد سـرانه  یافته است. شاید بخشی از این افزایش شادکامی با افزایش در درآمد سرانه 

هـاي ثابـت   بر اساس شاخص برابري قدرت خرید و بر مبناي قیمت2005و 2003هاي ایران در سال
دالر در سال بـوده اسـت کـه    9314و 8730طبق گزارش بانک جهانی به ترتیب معادل 2005سال 

اي کـه  د در راسـتاي مسـأله  تواندهد. این واقعیت میدرصد را نشان می7/6در مجموع رشدي معادل 
اي از مطالعـات (بـه عنـوان نمونـه:     عـده در ادبیات موضوع وجود دارد و بـر مبنـاي آن طبـق نتیجـه    

)، افزایش درآمد در سطوح ابتـدایی توسـعه موجـب افـزایش رفـاه      2008، 2و فري2007، 1بلنچفالور
هـزار دالر براسـاس   10حـدود  شود، اما بعد از رسیدن به سطح مشخصی از درآمد سـرانه ( ذهنی می

)، افزایش درآمد اثر چندانی بر رفاه جوامـع  2000هاي ثابت سال شاخص برابري قدرت خرید و قیمت
این تفسیر باید بسـیار محتـاط بـود چـرا کـه در اختیـار داشـتن        ندارد، قابل تفسیر باشد. اما در ارائه

چنین تفسیري نیست.ارائهي مطلوبی برايهاي مربوط به تنها دو سال مبناداده
هاي شخصی مختلفـی از بانـک اطالعـاتی مـذکور اسـتخراج شـده و مـورد        در این مقاله ویژگی

هاي مورد نظر عبارتند از: درآمد، سـالمت، جنسـیت، وضـعیت اشـتغال،     اند. ویژگیاستفاده قرار گرفته
وضعیت تاهل، میزان مذهبی بودن، اقلیت مذهبی بودن و سن.

1. Blanchflower
2. Bruno Frey
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هاي تحقیقیافتهمدل و .4
شده بر رفاه در ادبیـات ذکـر شـده    هاي اثرگذاري مختلفی براي تأثیر عوامل اشارهدالیل و کانال

علت ایجاد فرصت به دست آوردن کاالهاي مورد خواست بشـر و  است. به طور مختصر، درآمد به
تواند موجب افزایش رفاه شود. نیز به علت کسب شأن و جایگاه اجتماعی باالتر می

هاي متعـدد دیگـري نیـز بـر     تواند از جنبهافراد فارغ از تفاوت درآمدي، میوضعیت شغلی
رفاه تأثیرگذار باشد. بیکاري اثرات مخرب روحی و جسمی متفاوتی در پی دارد. از جملـه اثـرات   

توان به افسردگی، تشویش و نگرانی، از دست رفتن اعتماد به نفس و کنتـرل روانـی   بیکاري می
عالوه، بیکاري از طریق فشارهاي اجتماعی ناشـی از ارزش شـمرده شـدن کـار در     شاره کرد. بها

).2008اجتماع نیز بر رفاه فرد بیکار مؤثر است (فري، 
توان انتظـار داشـت   شود، میسالمت جسمی موجب تقویت رفاه ذهنی و شادکامی فرد می

). در 2009ته باشند (گراهـام،  افراد بیمار در مقایسه با افراد سالم رضایت کمتري از زندگی داش
تغییر رفاه ذهنی در طول عمـر افـراد بـا کنتـرل نسـبت بـه سـایر عوامـل،         رابطه با سن و نحوه

). توجیه این 2008، 1شکل حکایت دارند (للکسUاي مطالعات اقتصاد شادکامی از کشف رابطه
پذیر است. نتجربی نیز با تغییر ترجیحات افراد در طول دوران زندگی امکاپدیده

تاهل و زندگی در کنار همسر نیز از طریق مشارکت عاطفی، احساس امنیت، تقسیم کار 
تواند باعث افزایش رفاه شـود. مـذهب نیـز از    هاي انسانی میو فرصت بهتر براي رشد سرمایه

و جون 2عوامل دیگري است که در ادبیات بر نقش آن در افزایش رفاه تأکید شده است. (کنه
) احســاس امنیــت و اثــر 2009و کــالرك و للکــس، 2008، کــالرك و للکــس، 2003، 3یــان
گونه مذهب در مقابل حوادث نـاگوار زنـدگی از جملـه دالیلـی هسـتند کـه بـراي ایـن         بیمه

اثرگذاري ذکر شده است.

معرفی مدل پایه. 1.4
ه، در ایـن مقالـه رفـاه    با توجه به متغیرهاي موجود در بانک اطالعاتی و بر مبناي مطالعات مشاب

=شود:ذهنی تابعی به صورت زیر فرض می ( , , ℎ, , , , , , )
1. Orsolya Lelkes
2. Greene Kenneth
3. Bong Joon Yoo



35 رانیدر ایعوامل مؤثر بر رفاه ذهنییشناسا

شـود. در  گیـري مـی  در این تحقیق با شاخص رضایت از زندگی انـدازه (SWB)رفاه ذهنی 
بـا در نظـر   «است که از پاسخ افراد به پرسـش  10تا 1عددي بین واقع متغیر وابسته مدل فوق 

به دست آمده اسـت.  » گرفتن همه چیز، در حال حاضر تا چه حد از زندگی خود راضی هستید؟
بیانگر رضایت کامل بوده است. از آنجا کـه متغیـر وابسـته   10بیانگر عدم رضایت و عدد 1عدد 

براي تخمین مدل مذکور از رویکـرد رگرسـیون پرابیـت    مدل فوق از نوع کیفی و ترتیبی است، 
شود.استفاده می1ترتیبی

اختیـار  10تـا  1بیانگر درآمد است که بر اساس پرسشنامه در اختیـار عـددي بـین    Incمتغیر 
کند. عدد مذکور براي هر فرد نشانگر حضور خـانوار وي در آن گـروه درآمـدي اسـت. درآمـدهاي      می

و به ترتیب از کمترین تا بیشترین گـروه بـا   فاصله درآمدي مساوي تقسیم شده10رایج در جامعه به 
اند.  گذاري شدهشماره10تا 1اعداد 

هـاي  دهد. افراد حاضر در پیمایش یکـی از وضـعیت  وضعیت شغلی فرد را نشان میEmpمتغیر 
دار، شـغل آزاد یـا   شـجو، خانـه  ساعت کار در هفتـه)، دان 30وقت (کمتر از وقت، پارهشغلی بیکار، تمام

اند.  سایر را انتخاب کرده
امه در اختیـار،  ننشانگر وضعیت سالمت فرد است. این متغیـر بـر اسـاس پرسشـ    Healthمتغیر 

بیـانگر وضـعیت   4بیانگر وضـعیت بـد سـالمتی و عـدد     1کند. عدد را اختیار می4تا 1یکی از اعداد 
گیري شده است.ذهنی و بنابر اظهار خود فرد اندازهبسیار خوب است. این متغیر به صورت 

Relاي از میزان مذهبی بودن فرد تلقی و با شاخص حضور در مراسـم مـذهبی   به عنوان سنجه
بـار بـه مسـجد    هر چنـد وقـت یـک   «شود. این شاخص بر مبناي پاسخ افراد به سؤال گیري میاندازه

بـار یـا   سـالی یـک  «براي پاسخ 1کند. عدد اختیار می3تا1شود و عددي بین ساخته می» روید؟می
اي هفتـه «براي پاسخ 3و عدد » هاي خاص)بار یا در مناسبتگهگاه (ماهی یک«براي 2، عدد »کمتر
در نظر گرفته شده است.  » بار یا بیشتریک

Age معرف سن فرد وMar         نشـانگر وضـعیت تاهـل اسـت. افـراد حاضـر در پیمـایش یکـی از
اند.  گرفته، زندگی جدا از هم، بیوه یا مجرد را انتخاب کردههاي متأهل، طالقوضعیت

Genderهاي زنان و مردان در پاسـخ بـه   معرف جنسیت است. حضور این متغیر در مدل تفاوت
کند. ورود ایـن متغیـر بـه مـدل بـه صـورت متغیـري        سؤال مربوط به رضایت از زندگی را کنترل می

کند.  ها عدد صفر اختیار میو براي زن1دودویی است که براي مردها عدد 

1. Ordered Probit
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Minهاي مذهبی است. ممکن است استدالل شود کـه  معرف عنصر حضور در گروه اقلیت
طریـق توزیـع   هاي مذهبی از جهت ایجاد احساس در اقلیت بـودن، یـا از   حضور در گروه اقلیت

کمتر کاالهاي عمومی در مناطق محل زندگی این افراد و یا از هر طریق دیگري موجب کـاهش  
رفاه نسبت به سایرین خواهد شد. وجود این متغیر در مدل، به ما قابلیت آزمون ایـن فرضـیه را   

بـراي  و1هاي مذهبی عـدد  براي ایران خواهد داد. این متغیر نیز، دودویی است که براي اقلیت
کند.سایرین عدد صفر اختیار می

در اختیـار قـرار دارد و ایـن    2005و 2003هاي مربوط به دو مقطع از آنجا که براي ایران داده
انـد، بـه منظـور کنتـرل     گیري مستقل در دو مقطع زمانی بـه دسـت آمـده   ها در واقع از دو نمونهداده

اند و در این مدت تغییـر  افراد که در مدل وارد نشدهمتغیرهاي تأثیرگذار بر شاخص رضایت از زندگی
2005هـاي سـال   در مدل وجود دارد که بـراي داده (Time)اند، یک متغیر دودویی به نام زمان کرده
کند.  عدد صفر اختیار می2003و براي سال 1عدد 

تخمین مدل و نتایج تحقیق.2.1.4
شـود. بـدین   ه مـی ئـ شده براي ایـران ارا کننده رفاه ذهنی گزارشدر این قسمت عوامل مشخص

شده در قسمت قبل با استفاده از رویکرد پروبیـت ترتیبـی و بـا    منظور در گام اول، معادله مطرح
خرد (که اطالعات تمام متغیرهاي مورد نظـر در مـورد آنهـا وجـود دارد)     داده4620استفاده از 

نشـان داده شـده   2ها در جـدول  تخمینشود. نتایجمیبراي مجموع دو سال ایران تخمین زده
است. در گام دوم براي آزمون فرضیه عدم تقارن واکنش رفاه ذهنـی مـردان و زنـان بـه عوامـل      

ایـم. نتـایج   مورد بررسی، تصریحی مشابه گام اول را به طور مجزا براي زنان و مردان تخمین زده
نشان داده شده است. 2این تخمین نیز در جدول 

مـدل، تمـام   در تفسیر و شفافیت معناي ضرایب بر اساس تصریح حالت پایهبراي سهولت
هاي مختلف متغیرهاي مورد بررسی (به استثناي سن و مجذور آن) به صـورت متغیرهـاي   گروه

ایـم. تنهـا   اند. براي هر یک از متغیرها یک حالت پایه نیز در نظـر گرفتـه  دودویی وارد مدل شده
هاي دوم و سوم حضور متغیر مرد بودن در معادلـه اول  تفاوت معادله رگرسیون اول با رگرسیون

اول بـه  هاي مرد و زن حاضر در رگرسـیون هاي دوم و سوم به ترتیب براي دادهوناست. رگرسی
طور مجزا به دست آمده است. 

ضریب متغیر مرد بودن در مدل اول منفی و معنادار است. مردان در ایران در مقایسه با زنان بـه  
مطالعاتی کـه در کشـورهاي   اند. این نتیجه با طور معناداري رضایت کمتري از زندگی را گزارش کرده
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) بـراي  2001تـال و دیگـران (  یافته انجام شـده اسـت، منطبـق اسـت (بـه عنـوان نمونـه: دي       توسعه
) براي کشور سوئیس).2000کشورهاي اروپایی، فري و اشتوتزر (

دهد ضریب متغیر زمان، مثبت و معنادار است. لذا رضایت از زنـدگی مـردم   نتایج مدل نشان می
تـوان بـا   بیشتر بوده است. در ارتباط با علت این تغییر نمی2003نسبت به سال 2005ال ایران در س

قطعیت اظهار نظر کرد، اما ممکن است عواملی نظیـر رشـد درآمـد سـرانه در آن موضـوعیت داشـته       
توان ادعا کرد که عامل یـا عـواملی موجـب    باشد. به هر حال با داشتن محدودیت تعداد سال، تنها می

انـد. ضـمناً   شده2003نسبت به سال 2005ایش معنادار سطح رضایت از زندگی در ایران در سال افز
این تأثیر براي هر دو گروه جنسیتی معنادار است.

هاي مادي در اختیار افراد درآمد باال فرصت و توانمندي بیشتري براي دستیابی به خواسته
نند کاالها و خدمات بیشتري بخرند و از این طریق رفـاه  توادهد. افراد با درآمد بیشتر میقرار می

توانـد از طریـق کسـب شـأن و     بیشتري به دست آورند. عالوه بر این سطوح باالي درآمدي مـی 
احترام اجتماعی باال، موجب ارتقاي سطح رفاه ذهنی افراد شود. مطالعـات بسـیاري بـا موضـوع     

کشـورهاي مختلـف حکایـت از شـادتر بـودن      ارتباط بین شادکامی و درآمد در مقاطع زمـانی و 
اي ثروتمندان نسبت به فقرا در یک کشور (به طور میانگین) دارد. این نتیجه بـه عنـوان نتیجـه   

عمومی و پایدار شاخته شده است. مطالعات مختلف در کشورهاي مختلف و با استفاده از اشکال 
اي معنـادار و معمـوالً   استفاده، رابطـه هاي موردشده و انواع رگرسیونهاي تصریحگوناگون مدل

). 2008اند (فري، قوي میان درآمد با رفاه ذهنی گزارش کرده
دهد که مطابق با سـایر کشـورها در ایـران نیـز سـطح درآمـد       تخمین مدل تحقیق نشان می

گونه کـه در قسـمت قبـل بیـان    فردي تأثیر مثبت و معنادار بر سطح رضایت از زندگی دارد. همان
اند. در حالت پایـه فـرض شـده    شد، سطوح درآمد فردي به صورت متغیرهاي دودویی تصریح شده

ترین سطح درآمدي) است، لذا تفسیر ضریب هـر متغیـر   است که سطح درآمد در گروه اول (پایین
دودویی بدین صورت خواهد بود که در صورت افزایش درآمد فردي از حالـت پایـه (گـروه اول) بـه     

گونـه کـه   نظر به چه میزان رضایت از زندگی افراد تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. همـان گروه مورد
(بـه جـز گـروه دوم)    هاي درآمديشود، ضرایب متغیرهاي مربوط به گروهمالحظه می2در جدول 

شـود. بـه   مثبت و معنادار هستند. همچنین با افزایش گروه درآمـدي، ضـریب مربـوط بـزرگ مـی     
رایب متغیرهاي مذکور بـا افـزایش گـروه درآمـدي سـیري اکیـداً صـعودي دارنـد.         عبارت دیگر، ض

بنابراین، درآمد اثري مثبت بر رضـایتمندي افـراد در زنـدگی دارد و بـا انتقـال افـراد از هـر گـروه         
گونـه کـه در نتـایج    یابد. بـه عـالوه، همـان   درآمدي به گروه درآمدي باالتر رضایتمندي افزایش می
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شود، واقعیت مربوط به تأثیر درآمد بر رفاه ذهنی در دو گـروه  م و سوم مالحظه میتخمین مدل دو
هـاي  درصد، براي گروه زنـان حضـور در گـروه   90مشابه است با این تفاوت که در سطح معناداري 

دوم و سوم درآمدي و براي گـروه مـردان حضـور در گـروه دوم درآمـدي موجـب تفـاوت معنـادار         
ه با حضور در گروه اول نشده است. اما به هر حال افـزایش درآمـد بـه طـور     رضایتمندي در مقایس

کلی باعث افزایش رضایتمندي از زندگی شده است.  
قوي میان درآمد و رفاه ذهنی برقرار اسـت، امـا تفـاوت درآمـدي تنهـا      البته اگرچه رابطه

عنـوان نمونـه همبسـتگی    دهد، بـه  نسبت کوچکی از تفاوت میان رفاه ذهنی افراد را توضیح می
). ایـن  2001درصد اسـت (اسـترلین،   20هاي کشور آمریکا ساده میان این دو متغیر براي داده

درصد است. این نکته نشانگر اهمیـت  26/24هاي مورد استفاده در این مقاله شاخص براي داده
یـر بیکـاري و   عواملی دیگر در کنار درآمد براي توضیح رفاه است. عوامـل اقتصـادي دیگـري نظ   

هاي شخصیتی نیز بر رفاه مؤثر هستند و تنها بخشی عوامل غیراقتصادي نظیر سالمتی و ویژگی
از رفاه ذهنی با درآمد قابل توضیح است.

اي قوي و مثبت میان رفـاه ذهنـی و سـالمت فـردي گـزارش      اتفاق رابطهمطالعات شادکامی به
تـر ارزیـابی فـرد از    بهبود وضع سالمت فردي (بـه طـور دقیـق   اند. به طور مشابه، انتظار داریم با کرده

شـود کـه ضـرایب    سطح سالمت خود) سطح رضایتمندي از زنـدگی نیـز بهبـود یابـد. مشـاهده مـی      
به وضعیت متوسـط و خـوب سـالمتی در مـدل مثبـت و معنـادار هسـتند. حالـت         مربوط متغیرهاي 

شود که ضـرایب ایـن   . همچنین مالحظه میسالمتی بد به عنوان حالت پایه در نظر گرفته شده است
دهـد بهبـود   یابند. بنابراین، مـدل نشـان مـی   متغیرها با بهبود سطح سالمتی به طور اکید افزایش می

وضعیت سالمت افراد به طور مستقیم بر رفاه ذهنی آنها مؤثر است. این نتیجه با نتایج سایر مطالعـات  
اي قـوي و  اتفاق رابطـه کند که مطالعات شادکامی بهن می) بیا2009شادکامی منطبق است. گراهام (

اند. همچنین، این واقعیـت تأکیـدي بـر اهمیـت     مثبت میان رفاه ذهنی و سالمت فردي گزارش کرده
هایی است که به بهبود نظام سالمت و ارتقاي سطح سـالمت جامعـه کمـک    سالمت و سیاستحوزه

) را که بیـانگر اثـر تغییـر    62/0ضریب متغیر وضعیت سالمتی خوب (توان کند. به عنوان نمونه میمی
وضعیت سالمت فرد نمونه از حالت بد (حالت اول) به حالت خوب (حالت سوم) است با ضریب متغیـر  

) که بیانگر تغییر گروه درآمد فرد از گـروه اول بـه گـروه ششـم     53/0حضور در گروه ششم درآمدي (
شود اثر تغییر مذکور در وضـع سـالمت از ارتقـاي پـنج     که مشاهده میگونهاست، مقایسه کرد. همان

سالمت و نقش مهـم  اي وضع درآمدي بیشتر است. این مقایسه بار دیگر بر اهمیت توجه به مسألهپله
ها ضرایب مربـوط بـه سـالمت    ارتقاي آن در بهبود رفاه جامعه تأکید دارد. به عالوه در تمام رگرسیون
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دار هستند. بنابراین متغیر سالمت صرف نظر از جنسیت اثري مثبـت و معنـادار بـر رفـاه     مثبت و معنا
تر بر رفـاه  تر است. به عبارت دیگر، بهبود سالمت اثري قويذهنی دارد، اما این اثر براي مردان کوچک

تر است.  ذهنی زنان در مقایسه با مردان دارد و رفاه زنان به عنصر سالمتی حساس
ونه که توضیح داده شد، پاسخ افراد به سؤال مربوط به شاخص حضور مذهبی (هر چنـد  گهمان

بـار یـا   بار یا کمتر)، متوسط (ماهی یکروید؟) را در سه گروه کم (سالی یکبار به مسجد میوقت یک
لی اول (سـا ایـم. دسـته  بنـدي کـرده  بار یا بیشـتر) دسـته  اي یکهاي خاص) و زیاد (هفتهدر مناسبت

بار یا کمتر) به عنوان حالت پایه در نظر گرفته شده است و دو حالـت دیگـر در قالـب متغیرهـاي     یک
اند. نتایج تخمین مدل اول گویاي آن است که ضریب متغیر مربـوط بـه حضـور در    دودویی وارد شده

بـه  گروه دوم شاخص حضور مذهبی معنادار نیست اما حضور در دسته سوم (مشارکت مذهبی زیـاد)  
طور کلی تأثیري مثبت و معنادار در رضایتمندي از زندگی دارد. به عبارت دیگر افراد داراي مشـارکت  

انـد.  زیاد مذهبی در مقایسه با افرادي که مشارکت مذهبی کم دارند، رضایت بیشتري را اظهـار کـرده  
بر رفـاه ذهنـی جوامـع    این نتیجه نیز سازگار با سایر مطالعاتی است که درباره تأثیر اعتقادات مذهبی

یافته بـوده اسـت. تمـام مطالعـات     هاي کشورهاي توسعهانجام شده است. تمرکز این مطالعات بر داده
، کـالرك و  2003، 2و جون یـان 1مثبت میان مذهب و رفاه ذهنی تأکید دارند (گرینمذکور بر رابطه

).  2009و کالرك و للکس، 2008، 3للکس
90دهند که این اثر بین مردان و زنان متقارن نیسـت. در سـطح   هاي دوم و سوم نشان میمدل

هاي دوم و سوم مشارکت مذهبی تأثیري مثبت و معنادار دارنـد در  درصد در بین زنان حضور در گروه
حالی که براي مردان هیچ یک از این متغیرها معنادار نیستند.  

گزارش شده است کـه  Uاي به شکل سن و رفاه ذهنی در ادبیات اقتصادي رابطهدر مورد رابطه
). در ایـن تحقیـق نیـز،    2009و گراهام، 2008سالگی است (للکس، 40حداقل آن حدود سن نقطه

طـول  تغییر رفاه ذهنـی ایرانیـان در   ضریب سن و توان دوم آن معنادار هستند. در واقع در مورد نحوه
Uاي توان مشابه سایر مطالعات اقتصاد شـادکامی رابطـه  عمر با کنترل نسبت به سایر عوامل مؤثر، می

اسـت. از نتـایج   3/46شکل تصریح کرد. نقطه حداقل این نمودار در ایران طبق مدل اول حدود سـن  
شکل دارد و اثـر  Uآید که سن تنها براي زنان اثري هاي رگرسیون دوم و سوم این گونه برمیتخمین

سن و مجذور آن در رضایتمندي مردان معنادار نیست.

1. Greene Kenneth
2. Bong Joon Yoo
3. Orsolya Lelkes
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وقت به عنـوان حالـت پایـه در    براي بررسی اثر وضعیت شغلی افراد بر رفاه ذهنی نیز شغل تمام
ها نیز متغیـري دودویـی در مـدل حضـور دارد. از بـین حـاالت       نظر گرفته شده و براي سایر وضعیت

درصـد معنـادار هسـتند و    90هاي بیکاري و شـغل آزاد در سـطح   وضعیتمختلف در مدل اول، تنها 
ضریب هر دو آنها نیز منفی است. تأثیر منفی بیکاري فرد بر سطح رضایتمندي وي با مبانی تئوریـک  
و نیز سایر مطالعات مربوط سازگار است. مطالعات فراوان به اثر قـوي بیکـاري بـر کـاهش رضـایت از      

). امـا  2008هاي مختلف اذعان دارند (فـري،  هاي کشورهاي مختلف در زمانادهزندگی با استفاده از د
تأثیر منفی شغل آزاد (خوداشتغالی) بر رضایتمندي در ایران قابل تامل اسـت. ایـن نتیجـه در مقابـل     

کنـد. در  ) براي کشورهاي آلمان، سوئیس و انگلستان گزارش مـی 2008اي قرار دارد که فري (نتیجه
پذیري و تا حدي امنیت شغلی براي ارجحیت شـغل آزاد  وي به دالیلی نظیر استقالل، انعطافمطالعه

در کشورهاي مذکور اشاره شده است. اما ظاهراً ایـن عوامـل نوعـاً بـراي داشـتن شـغل آزاد در ایـران        
صادق نیستند. در مقابل، نبود امنیت شغلی و ناپایـداري ایـن دسـته مشـاغل در کنـار عـدم پوشـش        

توان از دالیل احتمالی کمتـر بـودن رضـایت    هاي اجتماعی براي صاحبان این گونه مشاغل را مییمهب
این افراد از زندگی برشمرد.

شود که در مدل مربوط بـه مـردان مشـابه مـدل اصـلی،      در رابطه با وضعیت شغلی مالحظه می
دل مربوط به زنان هیچ یـک از  ضرایب متغیرهاي بیکاري و شغل آزاد معنادار و منفی هستند اما در م

هاي شغلی اثر معناداري بر رضایت از زندگی ندارند. بنابراین بیکاري در مـردان و زنـان اثـري    وضعیت
یابد در حـالی کـه   گذارد. رفاه مردان در قبال بیکاري به طور معناداري کاهش میمتفاوت بر جاي می

کنـد. ایـن مسـأله از طرفـی بـا توجـه بـه سـاختار         یرفاه زنان در اثر بیکاري کاهش معناداري پیدا نم
ایران و مسئولیت مردان در تامین معاش خانواده و نیز انتظاري که جامعـه از مـردان   اجتماعی جامعه

هـاي آلمـان   ) نیز بـا اسـتفاده از داده  2008براي کار کردن دارد، قابل توجیه است. کالرك و دیگران (
که اثر بیکاري بر رفاه مردان بیش از رفاه زنان است.  اند این مسأله را نشان داده

انـد. حالـت پایـه    حاالت مختلف وضعیت تاهل نیز به صورت متغیرهاي دودویی وارد مدل شـده 
گونـه کـه   براي این مولفه، وضعیت تاهل (زندگی در کنار همسر) در نظـر گرفتـه شـده اسـت. همـان     

گرفتـه (و یـا زنـدگی جـدا از     هاي مجرد، طالقضعیتشود، ضرایب متغیرهاي مربوط به ومشاهده می
هاي مذکور در مقایسه با وضـعیت  هم) و بیوه در مدل اصلی منفی و معنادار است. یعنی تمام وضعیت

عبـارت دیگـر، ازدواج و زنـدگی    دهند. به پایه (تاهل) به طور معناداري رضایت از زندگی را کاهش می
فاه افراد دارد.، اثري مثبت در ردر کنار همسر
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هـاي  ، منفـی و معنـادار اسـت. اقلیـت    (Min)هـاي مـذهبی   ضریب عامل حضور در میان اقلیت
انـد. ایـن   مذهبی در ایران به طور معناداري رفاه ذهنی کمتري را در مقایسه با دیگران گـزارش کـرده  

تـر امکانـات عمـومی در    تواند از عوامل متعددي ناشی شده باشد. به عنوان نمونه، توزیع کمپدیده می
تواند باعـث  بودن، میهاي مذهبی در آن ساکن هستند و یا صرف احساس در اقلیتمناطقی که اقلیت

هـا بیشـتر   که عوامل محیطی بر کاهش رفاه ذهنـی اقلیـت  اینکاهش رفاه ذهنی شود. قضاوت درباره
ا به هر حال فرضیه اثر منفـی حضـور در   تأثیر دارند یا عوامل درونی، نیاز به اطالعات بیشتري دارد. ام

توان رد کرد. این عامل براي هر دو گـروه اثـري   هاي مذهبی در ایران بر رفاه ذهنی را نمیگروه اقلیت
منفی و معنادار دارد، اما اثر آن براي مردان شدیدتر است.

1- 4جدول 

زنانتخمین مدل برايتخمین مدل براي مردانهاتخمین مدل براي کل داده
462024112209تعداد مشاهدات
آمارهضریبمتغیر Zآمارهضریب Zآماره ضریب Z

-61/3-140/0مرد بودن
146/040/4142/014/31366/075/2زمان
066/067/0019/014/01253/082/0گروه دوم درآمدي

271/099/2381/020/31/071/0وم درآمديسگروه 
314/064/3360/018/3228/069/1چهارم درآمديگروه 

475/055/5499/044/4418/012/3گروه پنجم درآمدي
527/006/6553/080/4472/050/3گروه ششم درآمدي
622/082/6627/016/5583/016/4گروه هفتم درآمدي
868/061/8940/073/6769/012/5گروه هشتم درآمدي

935/033/6825/097/3993/064/4نهم درآمديگروه 
176/158/5169/182/3092/171/3گروه دهم درآمدي
222/035/3178/001/2301/099/2وضعیت سالمتی متوسط 
617/096/9531/049/6748/080/7وضعیت سالمتی خوب
050/015/1002/004/0107/072/1مشارکت مذهبی متوسط
122/063/2091/043/1156/028/2مشارکت مذهبی زیاد
-02/4-0419/0-30/0-0027/0-21/3-0213/0سن
00023/004/300005/046/00004/055/3مجذور سن
081/062/0-40/2-133/0-85/1-093/0بیکاري
-27/0-023/0-61/2-183/0-32/2-124/0شغل آزاد

-03/0-003/0-82/0-063/0-82/0-050/0وقتشغل پاره
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-63/0-116/0-49/0-053/0-53/0-049/0بازنشستگی
021/030/0-21/0-060/0-79/0-041/0دارخانه

011/013/0027/029/0-01/0-0007/0دانشجو
-71/4-327/0-21/2-139/0-08/5-232/0مجرد 

-64/0-134/0-82/2-699/0-62/2-413/0گرفتهطالق
-26/3-018/006/0479/0-22/3-407/0بیوه
-80/1-177/0-92/2-253/0-37/3-218/0اقلیت مذهبی 

بندي. جمع5
هاي رفاه ذهنی مبتنی بـر  اي نوین از علم اقتصاد است که با تکیه بر دادهاقتصاد شادکامی حوزه

بهبـود درك سیاسـتگذاران از آثـار    وسـیله کنـد تـا بـه   سعی میهاي گسترده از جوامع پیمایش
گیري رفاه هاي بهتر کمک کند. این رویکرد یعنی اندازهها بر رفاه مردم به اتخاذ سیاستسیاست

تري در علم اقتصاد که سعی در تفسیر رفـاه  هاي ذهنی در مقابل جریان باسابقهدر قالب شاخص
گیـرد. ایـن روش بـه    عینی نظیر درآمد و یا مصرف سـرانه دارد، قـرار مـی   هاي شاخصدر قالب

دهد و در مقابل ترجیحات آشکارشده بر مفهوم ترجیحـات  قضاوت انسان از رفاه خود اصالت می
کند. شناخت عوامل مؤثر بر رفاه از طریـق تجزیـه و تحلیـل    ها تکیه میوسیله انسانبهشدهبیان
تري از مفهوم مطلوبیت و گسترش نگاه رایج که بـا بیـان   اوالً به درك جامعهاي رفاه ذهنیداده

وابستگی آن به عواملی معدود نظیر درآمد و فراغت از سایر عوامل احتمالی اثرگذار بر آن غفلـت  
توان سیاسـتگذاران را از طریـق تبیـین    کند و ثانیاً بر اساس این شناخت میورزد، کمک میمی

ها آن را رفاه تر به آنچه انسانکه بر اساس آن بتوان با حداکثرسازي کمیتی نزدیکتوابع ارزشی 
ها امیدوارتر کرد.پندارند به اثربخشی سیاستمی

هاي رفاه ذهنی و شناخت عوامل مؤثر بـر آن گـامی کوچـک    این تحقیق با تجزیه و تحلیل داده
این تحقیق بررسی عوامل مـؤثر بـر   عمدهدارد. هدفدر جهت غناي دید سیاستگذاري در کشور برمی

هاي مربوط بـه  رفاه ذهنی در ایران بوده است. بدین منظور عوامل مؤثر بر رفاه ذهنی ایرانیان را با داده
ایم تفاوت اثـر ایـن   فرد براي مجموع دو پیمایش در اختیار تحلیل کردیم. همچنین سعی کرده4620

نیز بررسی کنیم.  عوامل بر دو گروه زنان و مردان را 
هاي تحقیق حکایت از آن دارد، که:به طور خالصه یافته

شود و به طور میانگین افـراد  درآمد بیشتر باعث افزایش رضایتمندي افراد از زندگی می)1
کنند. با درآمدهاي بیشتر سطح رضایتمندي باالتري از زندگی را گزارش می
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تـر، تصـور فـرد از سـطح سـالمتی خـود)       ارتقاي سطح سالمت فردي (یا به طور دقیق)2
شود، اندازه تأثیر این عامل بر رفاه بزرگ و قابل توجه موجب افزایش سطح رضایت از زندگی می

شود امـا رفـاه   است. اگرچه سالمت براي زنان و مردان از عوامل مهم در تعیین رفاه محسوب می
دهد.  امل حساسیت بیشتري نسبت به مردان نشان میزنان به این ع

گیري شـده اسـت) موجـب ارتقـاي     مذهبی بودن (که بر اساس حضور در مسجد اندازه)3
بـار در  اي یـک اند الاقل هفتـه ویژه این اثر براي افرادي که اعالم کردهشود. بهرفاه ذهنی فرد می

شوند، قابل توجه است. مسجد حاضر می
نفسـه  گذارد، فییکار بودن فارغ از اثر منفی که از طریق کاهش درآمد بر رفاه افراد میب)4

شود. ایـن اثـر در ایـران بـراي مـردان معنـادار اسـت ولـی         موجب کاهش رضایت از زندگی می
معناداري آن براي زنان قابل تایید نیست. به عبارت دیگر، رفاه ذهنی مـردان و زنـان ایرانـی بـه     

دهد.  بیکاري به شکل غیرمتقارن واکنش میپدیده
اثر داشتن شغل آزاد بر رفاه مردان شاغل در ایران، منفی و معنادار است. این نتیجه در )5

یافته به دست آمده است قرار دارد. اي که در مطالعات مشابه براي کشورهاي توسعهمقابل نتیجه
ود چتـر  بـ عواملی نظیر عدم ثبات و امنیت شغلی و یـا ن توان در دالیل احتمالی این پدیده را می

وجو کرد.هاي اجتماعی از صاحبان این دسته از مشاغل جستحمایتی بیمه
شود. زندگی مشترك و حضور در کنار همسر موجب ارتقاي سطح رضایت از زندگی می)6

گرفتـه و یـا   مجرد، طـالق افرادي که به پیوندي خانوادگی تعهد دارند نسبت به سایر افراد (افراد 
اند) از رفاه ذهنی باالتري برخوردارند. افرادي که همسر خود را به علت فوت از دست داده

انـد.  مردان در ایران به طور میانگین سطح رضایت کمتري نسبت به زنان گزارش کرده)7
این نتیجه با نتایج مطالعات مشابه در کشورهاي در حال توسعه سازگار است.  

شکل بر رفاه ذهنـی دارد کـه بـر    Uسن، با کنترل نسبت به سایر عوامل اثرگذار، اثري )8
سالگی است.46هاي ایران حداقل آن حدود اساس داده

تـري از رفـاه ذهنـی    هـاي مـذهبی در ایـران نسـبت بـه سـایرین سـطح پـایین        اقلیت)9
اند.  را گزارش کرده

بوده است. 2003بیش از 2005لمیانگین رفاه ذهنی ایرانیان در سا)10
اي براي مطالعـات بعـدي تلقـی شـود. گسـترش      تواند به عنوان مقدمههاي این تحقیق مییافته

هـاي اطالعـاتی   مطالعات مرتبط با این حوزه از ادبیات در کشور تا حد زیادي وابسته بـه وجـود بانـک   
توان به تـداوم مطالعـات   بیشتر باشد، میغنی است. هر چه تعداد و عمق این گونه اطالعات در کشور 
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هـاي مـؤثرتر در بهبـود رفـاه     مرتبط با اقتصاد شادکامی و در نتیجه راهگشایی براي تـدوین سیاسـت  
هـا و منـافع اجتمـاعی اعمـال     تواند در مقایسـه هزینـه  امیدوارتر بود. در واقع مطالعات این چنینی می

اي جدیـد و مـؤثر بـراي    ون که علم اقتصاد بـه شـیوه  هاي مختلف راهگشا باشد. امیدواریم اکنسیاست
هاي فزاینده آن دست یافته است، متخصصان داخلی نیـز بـا   گیري رفاه و تدوین سیاستارتقاي اندازه

توجه به این حوزه از ادبیات به گسترش دانش مرتبط و انجام مطالعات کاربردي روي آورند. ایـن امـر   
ربط است.  هاي ذيسترده با کمک دستگاههاي اطالعاتی گمستلزم تهیه بانک
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