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Abstract 

Objective 

The purpose of the present study is to design a model for the promotion of general 

welfare based on good governance. The current research is developmental and 

applied in terms of its purpose.  

  

Methods 

In the qualitative stage of the present study, the issue analysis method was used. The 

descriptive method was used in the validation phase. In the qualitative phase, in order 

to design the research model, Interviews were conducted with 20 academic and 

executive experts who were selected by purposive sampling. In the quantitative 

stage, to validate the research model, the employees of the Iranian Ministry of 

Cooperatives, Labor, and Social Welfare were asked for their opinions by answering 

a questionnaire. The gathered data were analyzed by structural equation modeling 



 
 

and Smart PLS software. The sample size included 216 people and was calculated 

using the Cochran formula. A subset of participants from the population was selected 

by the simple random method. 

  

Results 

According to the findings, three variable categories of propellants, strategies and 

consequences were identified for public welfare governance. 

  

Conclusion 

The results showed that the use of good governance principles can play a great role 

in promoting public welfare. Also, the strategies and characteristics of the Iranian 

Ministry of Cooperation, Labor and Social Welfare play a significant moderating 

role in improving the conditions of public welfare in society. 
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  1مقدمه
 پيدا عينيت زندگي در فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، عوامل تالقي از كه است منسجم و يكپارچه اي مقوله عمومي رفاه
 از .است عمومي رفاه وضعيت كشورها، بين در تمايز ايجادكننده عوامل از يكي ).2018، 2هانت و قاسم ،آتاال( كند مي

 يكي هدف، اين به حصول براي ها دولت توفيق ميزان و بوده كشورها ملي امنيت اركان از يكي عمومي رفاه تأمين ديرباز،
 شود مي محسوب ها دولت اصلي وظايف جزء خوب زندگي تحقق كه نحوي به ؛است شده تلقي آنها قدرت يها مؤلفه از
 سطح يها شاخص .كرد رييتغ به شروع يعموم رفاه سطح تيوضع ،19 كوويد يريگ همه ظهور با .)2010 ،3دونكن(

 كرديرو كه است يهيبد .شدند ظاهر يكي يكي ناپذير، اجتناب حوادث و نشده ينيب شيپ عوامل و تاليجيد يفناور ،يپزشك
 ،4همكاران و كوزلووسكي( است الزم ياعاجتم و ياقتصاد ديجد وضعيت در ياجتماع شرفتيپ درك يبرا يديجد

2021.(  
 يها شاخص از رفاه ازير شود؛ مي تلقي ضروري و مهم امري رفاه به انگذار سياست و مردان دولت هتوج جامعه، هر در
 وجوه و است چندوجهي يمفهوم رفاه .شود مي محسوب جامعه پيشرفت و رشد در كليدي عناصر جزء و است توسعه اصلي

 آن اساسي اهداف و گيرد مي قرار تأثير تتح ملي، توليد رونق يا ركود تناسب به كه دارد سياسي و اقتصادي ،اجتماعي
 جمعي و فردي يها زمينه در جامعه كليت توانمندي يارتقا و آن قبال در جامعه پذيري مسئوليت ،ها انسان نأش حفظ
 ضريب افزايش جامعه، و فرد نفس عزت و خاطر آرامش ايجاد باعث عمومي رفاه ).1399 ،لشكري و جاليي ،حري( است
 در بهتر جايگاه كسب و اجتماعي عدالت تحقق پايدار، توسعه و رشد تحقق براي مناسب زمينه كردن فراهم وري، بهره
 و شده مي محسوب كشورها ملي امنيت اركان از يكي گذشته از عمومي رفاه تأمين .شود مي كشورها براي جهاني جامعه
   ).2021 ،5وانگ و وانگ( شود مي تلقي هاآن قدرت هاي مؤلفه از يكي ،آن به دستيابي براي ها دولت موفقيت ميزان

 تا شود مي محسوب دولت تكاليف از ،اجتماعي رفاه برنامه و هستند عمومي رفاه جامع كنندگان تأمين ،ها دولت
 تيريمد در تفاوت ).1394 ،عربي و داوودي ،فر سليمي( شود فراهم جامعه در اجتماعي عدالت تحقق زمينه آن وسيله به

 يها انتخاب قيطر از ها دولت .دهد مي نشان را رفاه سطح در تفاوت ،يعموم خدمات متفاوت تيفيك و كشورها يدولت
 و ونقل حمل مسكن، ،ياتيمال استيس آموزش، ،يرفاه استيس ،يگذار قانون بودجه، صيتخص مانند يگذار سياست متنوع

 از حفاظت و ارتقا در يمهم نقش ها دولت .كنند يم اعمال يقو يقدرت ياقتصاد وضعيت و يگذار سياست در ره،يغ
 مفهوم در كه مختلف يها تيقابل قيطر از موجود ياستانداردها يارتقا ).2012 ،6هانت( دارند خود جامعه رفاه و سالمت

   ).2017 ،7فوسو( ستها تفاوت نيا كردن كن شهير يراهبردها از يكي است، شده منعكس رفاه
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .است تحقيقات و واحدعلوم، لتيدو مديريت گروه دكتري دانشجوي ياوريان احمد آقاي دكتري رساله از برگرفته مقاله اين .1
2. Atalla, Gasim & Hunt 
3. Duncan 
4. Kozlovskyi et al. 
5. Wang & Wang 
6. Hunt 
7. Fosu 
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 عوامل تأثير تحت ملي يا عمومي رفاه ارتقاي .است رفاه شاخص كشورها، بين تمايز كننده ايجاد عوامل از يكي
 ،پور كريم( است شده مطرح خوب حكمراني الگوي ملي، رفاه بهبود براي توسعه، جديد رويكردهاي در .است مختلفي
 بين در وبخ حكمراني كه داد نشان )1399( شهمكاران و پور كريم هاي يافته نتايج ).1399 ،عزيزخاني و عابديني

 تأثير اسالمي، همكاري سازمان عضو كشورهاي بين در هم و توسعه و اقتصادي همكاري سازمان عضو كشورهاي
 كه است مختلف جوامع در انگذار سياست اصلي يها دغدغه از يكي اجتماعي اهفر تأمين .دارد ملي رفاه بر مستقيمي
 اغلب شك، بي .است دهش تأكيد آن بر ،ايران راهبردي و كالن يها گيري جهت و نظام باالدستي اسناد در همواره
   ).1395 مهدوي،( است اجتماعي رفاه نهايت در و اقتصادي وضعيت بهبود راستاي در اقتصاد، در شده اتخاذ يها سياست

 طريق از ها دولت درنتيجه است؛ مردم رفاه افزايش ،امروز دنياي در ايران دولت جمله از ها دولت اهداف از يكي
 موفق هدفي چنين به دستيابي در نتوانند است ممكن اما ؛هستند هدفي چنين به دستيابي دنبال به اقتصاد در مداخالت

 سال در عمومي رفاه و حكمراني يها شاخص به توجه با لگاتوم مؤسسه بررسي در ).1396 مفتخري، و نادمي( باشند
 ساير به نسبت كشور در رفاهي بد وضعيت از اين و استكسب كرده  را 120 رتبه ،كشور 167 بين در ايران ،2020

 ،عمومي اعتماد فقدان كه دهد مي نشان تالعاطم همچنين، ).2020 ،1لگاتوم پژوهشي مؤسسه( كند حكايت مي كشورها
 كاهش روند اين بر متعددي لاليد .كشورهاست ديگر و توسعه حال در يافته، توسعه كشورهاي از بسياري فراروي مسئله

 به دولت، به اعتماد كه دارند اعتقاد بعضي .است مباحثه مورد امروز به تا افول اين علت و است مترتب عمومي تماداع
 در دولتي يها سياست ناكارآمدي ).1400 ،مبيني و جزني، رشيدي( دارد بستگي اداري نهادهاي يا دولتي تمقاما عملكرد
 در سيزدهم دولت مسئوالن با ديدار در رهبري معظم مقام كه است هبود حدي تا عمومي رفاه جمله از مختلف يها زمينه
 هم مردم اميد و مردم اعتماد احياي  مسئله« :كه فرمودند مردم، اعتماد ديدن آسيب بر تأكيد منض 1400 شهريور 6 تاريخ
 اسالمي جمهوري ياساس قانون در همچنين، .»است دولت  سرمايه ينتر بزرگ مردم اعتماد چون است؛ مهمي چيز بسيار
 اقتصاد اساسي، قانون 43 اصل يك بند جمله از :دارند اشاره اجتماعي تأمين و رفاه سياست بر متعددي اصول ايران

 مسكن، مانند مردم اساسي نيازهاي تأمين آنها از يكي كه سازد مي استوار ضوابطي اساس بر را ايران اسالمي جمهوري
 از همچنين، .است همه براي خانواده تشكيل براي الزم امكانات و پرورش و زشآمو درمان، بهداشت، پوشاك، خوراك،
 آنها اساسي نيازهاي و گردد فراهم شهروندان براي رفاهي امكانات حداقل كه است اين رفاه دولت مباني و اوليه اصول
 موضوع اين به خوبي به ،نيز ياساس قانون 43 اصل يك بند .كنند زندگي گذران ها حداقل همين با بتوانند تا شود تأمين
 از برخورداري :كه دارد مي مقرر اساسي قانون 29 اصل همچنين، .دارد تكيه نكته همين بر نيز 31 اصل و داشته اشاره
 به نياز و سوانح و حوادث ماندگي، راه در سرپرستي، بي افتادگي، كار از پيري، بيكاري، بازنشستگي، نظر از اجتماعي تأمين

 طبق است مكلف دولت همگاني، است حقي غيره، و بيمه صورت به پزشكي هاي مراقبت و درماني و اشتيبهد خدمات
 يك براي را فوق مالي هاي حمايت و خدمات مردم، مشاركت از حاصل درآمدهاي و عمومي درآمدهاي محل از قوانين
  ).1399 ،، مطلبي و گنجيامجدي( كند تأمين كشور افراد يك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Legatum Prosperity Index 
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 ارزي، هاي نوسان و تحريم مشكالت داليل آگاهي از به اقتصادي رفاه جمله از ،جامعه رفاه سطح كاهش به توجه با

 وزارت و در اين خصوص، داشته باشد بيشتري حساسيت رفاه زمينه در خود يگذار سياست براي بايد دولت .است نياز
 يها ويژگي همچنين و موجودوضعيت  به توجه باكه  است نياز رو، اين از .اي دارد ويژهنقش  اجتماعي رفاه و كار تعاون،
 ايفا را خود نقش عمومي رفاه ارتقاي در بتواند تا كند فراهم را راهبردهايي اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت كشور، بومي
 .ه استشد گرفته بهره خوب حكمراني مفاهيم و اصول از راهبردها تعريف براي پژوهش، اين در منظور بدين .كند
 باالدستي اسناد اساس بر هم است، محور دين و ساالر مردم نظامي ايران، اسالمي جمهوري اينكه به توجه با نين،همچ
 رو، اين از .شود فراهم مختلف جوانب از مردم عامه رفاه زمينه بايد دين، و شرع نظر از هم و اساسي قانون جمله از ،كشور
 يارتقا زمينه در تواند مي پژوهش نتايج و است روريض كامالً ديني اصول و باالدستي اسناد تأكيد نظر از پژوهش انجام
 بر مبني ،توسعه پنجم برنامه قانون )53( ماده الزام اساس بر اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت .باشد گشا راه عمومي رفاه

 در متولي اصلي دستگاه وزارتخانه اين .شد تشكيل وزارتخانه، سه ادغام از 8/4/1390 تاريخ در ،ها وزارتخانه تعداد كاهش
 گذشت با انقالب اسالمي .بپردازد عمومي رفاه به بايستي اهداف و مأموريت اصلي، وظايف در كه است عمومي رفاه زمينه

 ،دهي سازمان هدايت، ريزي، برنامه ي،گذار سياست گذاري، هدف دكترين،( مديريتي يها فعاليت در تولد خود، از چهاردهه
بر اساس  امااست؛  آورده دست به فراواني تجارب عمومي، رفاه حوزه در )ارزيابي و نظارت اجرا، و سازي پياده ي،هماهنگ

 نهايتاً، .است گسترش حال در فقر جامعه، شرايط اساس بر و نكرده اجرا و تدوين كامل و جامع الگويياين تجارب 
 گرفته قرار مدنظر عمومي رفاه ارتقاي مسئله خارجي، و اخليد هاي پژوهش از تعدادي در كه داد نشان محقق يها بررسي
 خأل زمينه اين در رو، اين از و است مند نظام و جامع الگوي يك فاقد ها پژوهش اين نتايج كه رسد مي نظر به اما است؛
 متولي عنوان به ،اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت نقش بررسي به مستقل پژوهشي تاكنون طرفي، از .دارد وجود يپژوهش
 اصلي سؤال شده، مطرح موارد به توجه با .دارد وجود پژوهشي خأل نيز زمينه اين در و است نپرداخته عمومي رفاه ارتقاي
 رفاه و كار تعاون، وزارت در خوب حكمراني رويكرد با عمومي رفاه يارتقا يالگو :شود مي مطرح گونه اين به پژوهش
  ؟است چگونه اجتماعي

 پژوهش ظرين پيشينه

 مختلف هاينيت با كشورها از بسياري توجه مورد اجتماعي، گذاري سياست محوري كانون عنوان به عمومي، رفاه بحث
 يها گام و يگذار سياست ريزي،برنامه رفاهي، الگوهاي و ها نظام خود، ايدئولوژي و مكاتب با متناسب كه است بوده
 در رفاه .است مدرن و عمومي مفهوم يك رفاه ).1396 وفا، زاهدي و موسوي( آورند مي فراهم را آن اجراي و سازي پياده

 مكاتب در و رويكردها با مفهوم اين .كرد پيدا ظهور امكان شد، شناخته رسميت به مدرن دوره در كه تمايزاتي چارچوب
 جمله از اجتماعي علوم يها رشته در رفاه ،عالوه به .است پيموده را خاصي مسير يك هر و گرفته قرار بحث مورد مختلف
  ).1398 زاده، حسين و طاهري( است به بحث گذاشته شده مختلف مفاهيم و تعاريف با شناسي جامعه و اقتصاد
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 را ديدگاه سه عمومي، رفاه كننده تأمين بازيگران بندي اولويت راستاي در اقتصادي مختلف يها نظريه كلي طور به
  :كنند مي مطرح
 اين در .دارد ريشه گرايانه جمع اصول و سوسياليستي مكتب در كهاست  محور دولت قتصاديا يها تئوري ،نخست 
  .است اجتماعي عدالت تحقق عين در رفاه، حداقل كننده تأمين دولت رفاهي نقش ،ها تئوري

 هيرفا نقش .ريشه دارد فردگرايانه اصول و كاپيتاليستي مكتب در است كه بازارمحور اقتصادي يها تئوري دوم،
  .است اجتماعي و فردي ثروت و كارايي افزايش ضمن عمومي، رفاه جامع كننده تأمين دولت

 عدالت تحقق بر كه آمد پديد نيز جريان سومين جريان، دو اين بسيار يها شكست و متعدد دستاوردهاي به توجه با
 بيورچ،( شود مي شناخته تركيبي رويكرد عنوان با و دارد تأكيد فردي رفاه و اجتماعي ثروت افزايش ضمن ،اجتماعي

 تئوري« عنوان با جديد نظري تحوالت برايند .شود مي تأكيد بازار و دولت زمان هم نقش به ،تركيبي رويكرد در ).1993
  .شد انتخاببراي پژوهش حاضر  آن جامعيت به توجه با رويكرد اين كه شود مي شناخته »بازار موافق دولت تركيبي

 هدف با مفهوم اين .دارد ها حكومت و ها دولت نقش پارادايم تغيير از نشان كه است يمفهوم خوب، حكمراني
 تجديد و حفاظت پايدار، رفاه و شغل ايجاد فقر، كاهش بر ،آن در كه است شده مطرح پايدار انساني توسعه به دستيابي
  ).1382 زاده، شريف( شود مي تأكيد زنان توسعه و رشد و زيست محيط حياط

 يكي ،بد يحكمران و كرده دايپ رواج توسعه اتيادب در اي هگسترد نحو به »خوب يحكمران« و »يحكمران« اصطالح
 يمال ينهادها كه است يحال در نيا .است شده يمعرف توسعه به يابيدست در يامروز جوامع يناكام ياساس علل از
 ياجرا متضمن كه اند كردهمعطوف  يطيشرا به ار خود يمال يها كمك و ها وام ،زين يجهان كنندگان كمك و يالملل نيب

 آن سطح به بسته و دارد قدمت يبشر تمدن اندازه به يحكمران مفهوم ،يخيتار لحاظ از .است خوب يحكمران يها مؤلفه
 ،گذارندتأثير يريگ ميتصم انيجر بر كه را يررسميغ و يرسم گرانيباز از اي همجموع )يحلم و اي همنطق ،يمل(

 ياقتصاد يعملكردها به آنها از يبرخوردار واسطه به دولت كه ييها مشخصه و ها يژگيو از دسته آن .رديگ ميدربر
 يمناف وجه چيه به راتييتغ نيا اما است؛ بوده همراه يراتييتغ با مختلف مطالعات برحسب ،است افتهي دست يمطلوب

 خوب، يحكمران يها يژگيو يبرا ياساس يمبنا .دترن كامل گريد يبعض به نسبت مطالعات از يبعض بلكه ؛ستندين گريديك
 ها شاخص نيا .است شده مطرح يجهان بانك و 1ملل سازمان توسعه برنامهدر  كه است اي هگان هشت هاي شاخص

  :از ندا عبارت بيترت به
 أثيرت مردم بر كه يهاي اقدام برابر در را دولت بتوانند مردم كه مفهوم اين به :2ييگو پاسخ و اظهارنظر حق 

  .كنند بازخواست گذارد، مي
 حيات تداوم احتمال درجه، آن رهبران و حاكم رژيم ثبات ميزان به شاخص اين :3خشونت عدم و سياسي ثبات 

 .پردازد مي فعلي مردان دولت و رهبران تغيير يا ومير مرگ صورت در جاري يها سياست تداوم و دولت مؤثر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. UNDP 
2. Voice and Accountability 
3. Political Stability and Violence 
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 ييها مقوله شامل كه سنجد را مي شده محول وظايف انجام در دولت مديآكار :1دولت اثربخشي و كارايي 

 و كارگزاران شايستگي و صالحيت، اداري نظام كيفيت يا عمومي خدمات تدارك و تهيه كيفيت همچون
 .است سياسي فشارهاي از همگاني خدمات استقالل

 خدمات عرصه در قرراتم و قوانين تسهيلگري و مثبت گذاريتأثير، بودن مناسب بر ناظر :2مقررات كيفيت 
 .است اقتصادي عملكرد و دولتي

 و وضع هدف با كه نهادهايي براي كشور يك شهروندان و مردان دولت عملي احترام ميزان :3قانون حاكميت 
  .اند شده ايجاد اختالف حل و قانون اجراي

 است شخصي منافع جهت در عمومي امكانات و قدرت از استفاده براي جلوگيري :4فساد كنترل. 

 و گويي پاسخ، قانون حاكميت نظير مثبتي يها ويژگي اندازه هر خوب، حكمراني از جهاني بانك پردازي مفهوم در
 جامعه آن در حكمراني، باشد كمتر سياسي ثباتي بي و اضافي مقررات، فساد و تربيش جامعه يك اجراي در دولت بخشياثر

  ).1389طين، كميجاني و سال( است تر مناسب توسعه به نيل براي

  پژوهش تجربي پيشينه
 دانايي .گردد مي بررسي ادامه در كه است شده پرداخته رفاه بحث به خارجي، و داخلي پيشين هاي پژوهش از تعدادي در
 پژوهش نتايج .پرداختند ملي رفاه يارتقا بر دولتي بخش در انساني يها سرمايه نقش بررسي به ،)1400( باباشاهي و فرد
 را ملي پذيري رقابت ظرفيت تواند مي متمايز، و توانمند انساني يها سرمايه از مندي بهره با دولتي بخش كه داد نشان آنها
 فراهم را ملي رفاه يارتقا زمينه، نهايت در و شود ميمنجر  خوب حكمراني يها شاخص تقويت به امر اين كه دهد ارتقا
 رفاه حكمراني بر مؤثر عوامل شناسايي به خود پژوهش در نيز، )1400( ، داداش كريمي و حجتياسكندري. كند مي

 عدالت توسعه رويكرد با عمومي رفاه حكمراني ابعاد نتايج، اساس بر. پرداختند اجتماعي عدالت توسعه رويكرد با عمومي
 شفافيت ،پذيري مسئوليت ،قانون حاكميت و تصويب اثربخشي، و كارايي ،ييگو پاسخ ،مشاركت ، عواملي همچوناجتماعي

 ملي رفاه بر خوب حكمراني تأثير مطالعه به خود، پژوهش در )1400( همكاران و پور كريم .شود را شامل مي عدالت و
 ،توسعه و اقتصادي همكاري عضو و اسالمي همكاري عضو كشورهاي در كه داد نشان آنها پژوهش هاي يافته .پرداختند

ارغند  و آبادي شاه پژوهش نتايج همچنين، .دارد وجود مستقيمي معنادار بستگي هم ملي رفاه و خوب حكمراني بين
 درآمد توزيع سرانه، درآمد افزايش رغم علي ،اقتصاد ترشدن پيچيده با توسعه حال در كشورهاي در كه داد نشان )1397(

 رفاه كاهش ،جموعدرم و بوده غالب سرانه درآمد افزايش بر درآمد توزيع شدن تر نامتعادل اثر و است شده تر نامتعادل
 جمهوري توسعه يها برنامه ارزيابي به خود پژوهش در )1395( نوايي لواساني و زاهدي .است داشته دنبال به را اجتماعي
 .پرداختند )توسعه پنجم برنامه بر تأكيد با( اجتماعي عدالت و رفاه يها نظريه كاربست و بازنمايي منظر از ايران اسالمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Government Effectiveness 
2. Regulatory Burden 
3. Rule of Law 
4. Control of Corruption 
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 نظري يها داللت برخي يا ها نظريه برخي با ييها هماهنگي توسعه، يها برنامه از ييها بخش اينكه با كه داد نشان نتايج
 برنامه مشخص طور به و توسعه يها برنامه در رفاه يها يگذار سياست ارزيابي دارد، اجتماعي عدالت حوزه در موجود
 نهايت،در  .است كشور عمومي مقياس در يرفاه عدالت مينأت زمينه در هدفمند و سنجيده نگرش نبود مبين پنجم،
 بيانگرهاي و ابعاد مورد در ايراني متخصصان نظر بررسي به اي مطالعه در )1394( محققي، سجادي و عباسيان ،رفيعي
 ترين مهم مسكن و آموزش ،سالمت ،اجتماعي تأمين ،اقتصاد ،اشتغال كه داد نشان نتايج .پرداختند ايران اجتماعي رفاه
 ،مسكن مالكيت ميزان ،تولد بدو در زندگي به اميد ،اجتماعي تأمين بيمه پوشش درصد ،بيكاري ميزان همچنين، و ابعاد

 ترين مهم ،سرانه ملي درآمد و تورم ميزان ،جيني ضريب ،مدرسه در نام ثبت ميزان ،سال 6 از باالتر افراد باسوادي ميزان
   .هستند ايران در اجتماعي رفاه بيانگرهاي
 مربوط ياجتماع رفاه به شهيهم ياقتصاد رشد كه داد نشان كلمبيا كشور در )2022( 1ويافارا و گومز ژوهشپ نتايج

 داريپا ياقتصاد توسعه يبرا مردم يذهن رفاه شيافزا كه دادند نشان خود پژوهش در ،)2021( همكاران و وانگ .شود ينم
 در نياوكرا در يعموم رفاه يابيارز به خود پژوهش در نيز، )2021( همكاران و كوزلووسكي .است مهم اريبس كشور كي

 دوران در نياوكرا در يعموم رفاه سطح كه داد نشان نتايج .پرداختند اقتصاد شدن يتاليجيد و 19كوويد  يريگ همه دوران
 در )2021( 2و همكاران ووكالتو .است يجهان ياستانداردها از تر نييپا حتي و نييپا اريبس سطح در 19كوويد  يريگ همه

 .دادند ارائه آنها به مربوط ابعاد نيهمچن و يشاد اي يذهن و ينيع رفاه ارزيابي براي متفاوت چارچوب دو خود، مطالعه
 ينيع يريگ اندازه ابعاد قيدق نييتع بر محققان ،نيبنابرا .است ياساس چالش بودن يچندبعد ليدل به عمدتاً 3»ينيع رفاه«
 ـ اجتماعي توسعه و سياست امنيت، زيست، محيط شغلي، يها فرصت سالمت، ابعاد شامل عيني رفاه .شدند متمركز آن

 ذهني، رفاه مورد در .است مردم يزندگ در يمحور ارزش كي، ذهني رفاه يعلم اصطالح ،4»يذهن رفاه« .است اقتصادي
 و زانيعز با ياجتماع روابط كه يحال در ؛هستند مدت كوتاه عوامل فراغت اوقات و عتيطب ورزش، كه داد نشان جينتا

 چگونه كه كند مي بيان )2020( 5كلنر و گروندلر پژوهش يها يافته .هستند بلندمدت كننده نييتع عوامل ها، موفقيت
 مهمي كننده بيني پيش فرهنگ كه داد نشان نتايج .گذارد مي تأثير رفاهي يها سيستم بر تنوع و فرهنگي پذيري جامعه
 رفاه تيريمد در دورانديشي و ييگو پاسخ بررسي به خود پژوهش در ،)2020( 6ماتي و بنيشو .ستا رفاهي يها دولت براي

 كه داد نشان نتايج .پرداخت نسلي بين عمومي رفاه و پايداري بين رابطه بررسي به اي همقال در )2015( 7فلوربِي .پرداختند
 از ملي ناخالص توليد سرانه و كل بيكاري زندگي، به اميد جمله از ،عمومي رفاه در پايداري يها شاخص توان مي چگونه
  .گيرد قرار تحليل و تجزيه مورد آموزشي يها شاخص بهبود طريق

 باباشاهي و فرد دانايي ،)1400( همكاران و پور كريم مانند يهاي پژوهش در كه داد نشان پيشين هاي پژوهش بندي جمع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Gomez & Viafara 
2. Voukelatou et al. 
3. Objective well-being 
4. Subjective well-being 
5. Grundler & Köllner 
6. Benish & Mattei 
7. Fleurbaey 
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 رفاه الگوي طراحي موضوع به پژوهشي تاكنون اما ؛است شده ييدتأ عمومي رفاه و خوب حكمراني بين رابطه )1400(

 تاكنون اين، بر عالوه .دارد وجود يهاي پژوهش خأل زمينه اين در رو، اين از و نپرداخته خوب حكمراني بر مبتني عمومي
 از گيري بهره با كشور، در عمومي رفاه متولي عنوان به اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت كه نپرداخته موضوع اين به پژوهشي

 ايران بومي شرايط اساس بر عمومي رفاه ابعاد پژوهش، اين در در ضمن، .را ارتقا دهد جامعه رفاه تواند مي راهبردهاي چه
 اصلي هدف شده، ذكر هاي پژوهش يها خأل به توجه با .است جديد كاري پژوهش نيز جهت اين از كه شد شناسايي
 رفاه و كار تعاون، وزارت محوريت با كه است خوب حكمراني رويكرد با عمومي رفاه ارتقاي الگوي طراحي حاضر پژوهش
 در پژوهش الگوي .شد گرفته بهره تم تحليل روش از موجود، پژوهشي خأل به توجه با همچنين، .شود مي انجام اجتماعي

  .شود مشاهده مي 1 شكل
  
  

  
  پژوهش ميمفهو چارچوب .1 شكل

  پژوهش شناسي روش
 اي ـ توسعه هدف نظر از حاضر، پژوهش .است خوب حكمراني بر مبتني عمومي رفاه الگوي طراحي پژوهش، اين هدف

 در .شده است انجام كمي و كيفي مرحله دو در پژوهش اين .است )تركيبي( آميخته هاي پژوهش زمره در و كاربردي
 براي ساختاري معادالت سازي مدل روش از دوم مرحله در و پژوهش مدل احيطر براي تم تحليل روش از اول مرحله

 رفاه ارتقاي مدل طراحي دنبال به پژوهش حاضر كه آنجا همچنين، .شود مي گرفته بهره شده طراحي مدل اعتبارسنجي
 به اكتشافي نوع از ،اند به اين موضوع پرداخته هاي اندكي دليل جديد و نوآورانه بودن موضوع، پژوهش و به است عمومي
 امكان عمومي، رفاه ارتقاي الگوي فقدان از گذشته زيرا است؛ استقرايي تحقيق اين رويكرد همچنين، .آيد مي حساب
 دادن قرار هم كنار از توان نمي و نيست مقدور موضوع زياد پيچيدگي دليل به آن، اساس بر كلي الگوي ارائه و قضاوت
 بررسي مختلفي سطوح در تحقيق موضوع بايد بنابراين، .يافت دست جديد الگويي يا هنتيج به ،بديهي و كلي مقدمات

 اين .سازد مي ميسر را امكان اين استقرايي رويكرد رو، اين از .يافت دست رفاه حكمراني كلي موضوع به بتوان تا شود

هاي رفاه  پيشران
 عمومي

 پيامدها و نتايج
رفاه عمومي مبتني 
 بر حكمراني خوب

راهبردهاي رفاه توسط وزارت 
 ماعيتعاون، كار و رفاه اجت
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 در كه است شده انجام اريساخت معادالت سازي مدل روش با كمي و تم تحليل روش با كيفي مرحله دو در پژوهش،

  .است شده بررسي مجزا طور به مراحل اين از هر ادامه

  كيفي مرحله
 و تحليل تعيين، براي روشي مت تحليل .شد استفاده تم تحليل روش از پژوهش، مدل طراحي منظور به  كيفي مرحله در

 ،كند مي توصيف جزئيات قالب در و دهي سازمان را ها داده ،خود در روش اين .هاست داده درون موجود )ها مت( الگوهاي بيان
 مرحله در .)2006 ،1كالرك و براون( كند تفسير را پژوهش موضوع مختلف هاي جنبه و رفته فراتر اين از تواند مي اما

 نهزمي در كه مختلف يها دستگاه اجرايي خبرگان از نفر 11 و دانشگاهي اساتيد از نفر 9 با ،مدل طراحي منظور به  كيفي،
 مدرك داشتن ضمن كننده، مشاركت دانشگاهي خبرگان .آمد عمل به مصاحبه ،دندار برعهده وظايفي و مأموريت رفاه

 خبرگان .بودند داده انجام پژوهشي يا داشتند مقاله رفاه زمينه در و بودند كرده تحصيل مديريت يها رشته در دكتري،
 و رفاه تعاون، وزارت در مديريت سابقه سال 10 حداقل داراي ارشد، كارشناسي مدرك حداقل داشتن ضمن نيز اجرايي
 به ها داده كه يافت ادامه آنجا تا ها مصاحبه و بود هدفمند نوع از كيفي، مرحله در گيري نمونه روش .بودند اجتماعي تأمين
 و كيفيت تا است دهكر زيادي دقت ها سؤال كردن مطرح شيوه در پژوهشگر ها، مصاحبه انجام زمان در .برسد اشباع حد

  .درج شده است 1 جدول در مصاحبه در كننده مشاركت خبرگان مشخصات .نشود دار خدشه مصاحبه موقعيت اعتبار

  مصاحبه در كننده مشاركت خبرگان مشخصات .1 جدول
  تعداد تحصيلي مدرك

  15  يدكتر
  5  ارشد كارشناسي
  تعداد  كاري سابقه

  5  سال 20 تا 10 بين
  12  سال 30 تا 20 بين

  3  سال 30 از بيش
  تعداد  خبره نوع

  11  اجرايي
  9  دانشگاهي

  
 .شد استفاده اعضا توسط بررسي و مثلثي روش دو از پژوهش، كيفي مرحله در نتايج روايي تأييد منظور به همچنين،

 اعضا هاي سيبرر و مثلثي هاي روش از ،پژوهش اين كيفي بخش دروني روايي براي ،)2009( 2مريام ديدگاه اساس بر
 در .شود مي گرفته كار به ظهور حال در هاي داده تأييد براي روش چند يا داده منبع چند ،3مثلثي روش در .گرديد استفاده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Braun & Clarke 
2. Merriam 
3. Triangulation 
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 دهند پاسخ نتايج بودن قبول قابل ميزان پرسش به تا شود مي خواسته كنندگان مشاركت از نيز، 1اعضا توسط بررسي روش

   ).2009 مريام،(

  كمي مرحله
 افزار نرم و ساختاري معادالت سازي مدل روش از كيفي، مرحله در شده طراحي مدل اعتبارسنجي منظور به  كمي، مرحله رد

 شاخص از گيري بهره با نمونه حجم كفايت ساختاري، معادالت سازي مدل انجام از قبل .شد استفاده اس ال پي اسمارت
KMO داد نشان نتايج كه شد آزمون اسميرنوف ـ وگروفمكول آزمون با ها داده بودن نرمال همچنين، و بارتلت آزمون و 
 اين در آماري نمونه .است مناسب ساختاري معادالت سازي مدل محاسبات انجام براي ها ه داد و است كافي نمونه حجم

 با نمونه جمح كمي، مرحله در .بودند اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت در متخصصان و مديران از نفر 216 مرحله،
 از ها، داده گردآوري منظور به  .بود تصادفي نوع از نيز گيري نمونه روش و گرديد محاسبه كوكران فرمول از استفاده
 نيز نامه پرسش پايايي همچنين، .به تأييد رسيد خبرگان از نفر 4 توسط آن روايي كه شد استفاده ساخته محقق  نامه پرسش

  .است شده ارائه 2 جدول در آماري نمونه مشخصات .و تأييد شد محاسبه 785/0 مقدار كرونباخ آلفاي روش با

  آماري نمونه مشخصات .2 جدول
  تعداد جنسيت
  171  مرد
  45  زن
  تعداد كاريسابقه

  42  سال 20 تا 10 بين
  155  سال 30 تا 20 بين

  19  سال 30 از بيش
 تعداد تحصيليمدرك

  83  كارشناسي
  113  ارشد كارشناسي

  20  يكترد
  تعداد سن

  38  سال 40 تا 30
  110  سال 50 تا 40

  68  سال 50 باالي

  پژوهش يها يافته
 منظور به  ،همچنين و شد حاصل ساختاريافته نيمه يها مصاحبه از كه كيفي يها داده تحليل و تجزيه براي  پژوهش، اين در

 براون ديدگاه اساس بر مدل طراحي منظور به  شده يط يها گام .گرديد استفاده تم تحليل روش از پژوهش، الگوي طراحي
  .است زير صورت به تم تحليل روش با )2006( كالرك و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Member checks 
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 محتوايمحقق  .پرداخت گرفته انجام يها مصاحبه بررسي به محقق مرحله اين در :ها داده با آشنايي - اول گام

 و بررسي به محقق ها، مصاحبه محتواي از برداري يادداشت از پس .نيفتد قلم از اي نكته تا شنيد دوباررا  ها مصاحبه
  .كرد بررسي دقيق طور به را آنها محتواي و پرداخت ها يادداشت چندباره بازخواني

 كدهاي شناسايي به محقق ها، مصاحبه محتواي دقيق بررسي از پس مرحله، اين در :اوليه كدهاي ايجاد - دوم گام
 از شده كدگذاري يها داده .رسد مي جالب تحليلگر نظر به كه نمايند مي معرفي را ها داده ويژگي يك كدها .پرداخت اوليه

 محتواي براي محقق كه بود شكل اين به كار روش ).2006 كالرك، و براون( هستند متفاوت )ها تم( تحليل واحدهاي
 كدهاي و احبهمص متن .كرد استخراج كد يك داشت، اشاره خاصي موضوع به كه شوندگان مصاحبه توسط شده بيان

 اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت توسط ارتقاي راهبردهاي همچنين، و رفاه متغير شده تشكيل اجزاي براي شده استخراج
  .شود مشاهده مي 4و  3هاي  جدول در

  جامعه در رفاه بعد براي شده استخراج كدهاي و مصاحبه متن نمونه چند .3 جدول

  )شاخص( كد مصاحبهمتن  رديف

 حـال  در متوسـط  طبقه و كرده زياد جامعه در را غني و فقير بين فاصله اقتصادي، مشكالت و ورمت  1
  جيني ضريب  .است رفتن بين از

  داخلي ناخالص توليد  .نيست نامطلوب خيلي ها تحريم و فشارها تمام وجود با داخلي ناخالص توليد رشد  2

 سـطح  بـه  بنـا  مختلف افراد بين شده ريافتد آموزش سطح فاصله پولي، آموزش رشد با سفانه،أمت  3
  آموزش به دسترسي  .كند تغيير تواند مي آنها درآمد

 مقـاالت  تعـداد  زمينـه  در مخصوصاً و بوده توجه قابل علم توليد رشد علمي، هاي پژوهش زمينه در  4
  پژوهشگران تعداد   .است كرده زيادي رشد كشور شده، چاپ

 رشـد  روبـه  شدت به جامعه مختلف اقشار بين در و دولتي شبخ كاركنان بين در تحصيالت سطح  5
  تحصيالت سطح  .است

 و تحصـيل  تـرك  نـرخ  امروز اما داشت زيادي رشد جامعه باسوادي سطح انقالب، از پس دوران در  6
  باسوادي نرخ  .است كننده نگران كار كودكان

 از و ندارند خواني كتاب براي تيفرص ديگر كه هستند رو روبه متعددي مشكالت با جامعه افراد نقدرآ  7
  كتاب مطالعه ميزان  .است نزول به رو جامعه جهت اين

 آنهـا  هنـوز  ولي شده، كم ها روزنامه مثل ديگر يها رسانه به مردم اقبال مجازي، يها رسانه رشد با  8
  مطبوعات فعاليت سطح  .دارند را خود خاص مخاطبان

  
 كدهاي شناسايي و ها مصاحبه متن بررسي حاصل كدها اين .شد شناسايي اهرف متغير براي كد 56 ها، يافته اساس بر
 كردند مي اشاره مشتركي مطالب به شوندگان مصاحبه توسط شده بيان مطالب موارد، از خيلي در البته، .بود آنها به مربوط

 راهبردهاي رفاه، متغير به مربوط كدهاي شناسايي بر عالوه همچنين، .داشت وجود ها مصاحبه در آنها به مربوط كد كه
  .است شده ارائه 4 جدول در اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت به مربوط
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 اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت راهبردهاي براي شده استخراج كدهاي و مصاحبه متن نمونه چند .4 جدول

  شاخص  مصاحبه متن  رديف

1  
 در امــا ؛دارد زيــادي اهميــت يكارشناســ نظــرات كــار، وزارت در مســائل از خيلــي در

  سازماني ساختار در تمركز كاهش  .شود مي لحاظ كمتر نظرات اين ها گيري تصميم

2  
 تـر  سـخت  شـرايط  و اسـت  تغييـر  حـال  در دائم جامعه رفاهي شرايط اينكه به توجه با

 بـراي  تـري  منعطـف  شـرايط  زيرمجموعـه  يها سازمان و وزارت در است نياز شود، مي
  .شود ايجاد شرايط اين با برخورد

 ساختار انعطاف ارتقاي و رسميت كاهش
  سازماني

3  
 سـازمان  بـراي  افـزوده  ارزش كه را ييها هزينه از خيلي توان مي دقيق، بررسي يك با

  زا هزينه يها پاش و ريخت كاهش  .كرد حذف ،ندارد

  اداري يها هزينه كاهش  .يابد ارتقا زائد يها هزينه كاهش با بايد كار وزارت در اداري يها هزينه كارايي  4

5  
 بـه  را زيـادي  مـالي  فشـار  كـه  است باال بسيار كار وزارت در خدمات شده تمام هزينه
  خدمات ارائه شده تمام قيمت كاهش  .دارد دنبال

6  
 توسـعه  را خـود  فعاليـت  و عملكـرد  اينكه جاي به ساليان طول در دولتي يها سازمان
  اداري تشكيالت كردن كوچك  .است موضوع همين از ها ناكارآمدي اين از سياريب و اند كرده تر بزرگ را خود دهند،

7  
 يهـا  شـركت  توسـط  اي هحاشـي  يهـا  فعاليت از خيلي امروزي، يها سازمان ساختار در

  .گيرد مي انجام خدمات سپاري برون صورت به بيروني
 خدمات و سپاري برون از يگير بهره

  مشاوران
  

 اشتراك هم با محتوايي نظر از و بود استخراج قبل مرحله از كه كدهايي مرحله، اين رد :ها تم يوجو جست -3 گام
   .دادند شكل را ها تم و شده ادغام محقق توسط داشتند،

 ها تم شناسايي نتايج با را كدگذاري نتايج و پرداخت ها تم مجدد بررسي به محقق مرحله، اين در :ها تم بازبيني -4 گام
   .دارد قبول قابل ساختاري داد نشان كه گرديد بررسي ها تم نقشه ن،همچني .داد انطباق

 گذاري نام به نسبت محقق شده، انجام بندي دسته و ها تم نقشه شدن نهايي از پس :ها تم گذاري نام و تعريف - 5 گام
 .كرد اقدام ها تم

درج شده  5در جدول  اجتماعي رفاه و ركا تعاون، وزارت راهبردهاي و رفاه متغير به مربوط تم تحليل از حاصل نتايج
رفاه اقتصادي، رفاه اجتماعي، رفاه فرهنگي، رفاه  مؤلفه 5شود، متغير رفاه از  مالحظه مي 5 جدولهمان گونه كه در  .است

يك جامعه كه از نظر شاخص رفاه وضعيت مطلوبي دارد، بايد در زمينه . تشكيل شده است) نشاط(سالمت و رفاه ذهني 
هاي اصلي و فرعي، راهبردهاي وزارت تعاون، كار  همچنين، پس از شناسايي تم. وضعيت مطلوبي داشته باشد لفهمؤ 5اين 

همان گونه كه . ارائه شده است 6كار گرفته شود، در جدول  تواند براي ارتقاي سطح رفاه جامعه به و رفاه اجتماعي كه مي
ها،  زارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي پس از مرحله استخراج تمبراي راهبردهاي و مؤلفه 27بعد و  9شود،  مالحظه مي

  . شناسايي شده است
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  رفاه متغير كدگذاري نتايج .5 جدول

  شاخص  مؤلفه

 ي،خارج تجارت تيوضع ي،تورم تيامن ،فقر شاخص ،سرانه درآمد ي،داخل ناخالص ديتول ي،نيج بيضر ي،كاريب  اقتصادي رفاه
  مردم ديخر قدرت و  )اقتصاد بودن باز( ياقتصاد يآزاد ،گرفته انجام يگذار هيسرما حجم ي،خارج يبده

  فرهنگي رفاه
 تيـ فعال سـطح  ،كتـاب  مطالعـه  زانيم ي،باسواد نرخ ،التيتحص سطح ،پژوهشگران تعداد ،آموزش به يدسترس

 ي،فرهنگـ  يهـا  تيـ فعال در مـردم  مشـركت  ، ) ... و يقيموس لم،يف( يفرهنگ محصوالت ديتول سطح ،مطبوعات
  فساد سطح و ينيد اصول و نيد تيحاكم زانيم

  سالمت رفاه

 سـرانه  ،كودكـان  ريـ وم مـرگ  ي،بهداشـت  خدمات به يدسترس ،درمان مهيب خدمات ،سالم هيتعذ ي،زندگ به ديام
 نظـام  تحـول  ،خانوار سبد در سالمت يها نهيهز سهم ي،ورزش مراكز سرانه ،سالمت خدمات دهنده ارائه مراكز

 يهـا  يمـار يب و سالمندان و خاص مارانيب يبرا خدمات به يدسترس ،سالمت هاي پژوهش و آموزش ،سالمت
  يروان

  اجتماعي رفاه
 ،هـا  خـانواده  يداريـ پا تيوضع ،تيامن ي،اجتماع يها يناهنجار و يبزهكار تيوضع ي،فرد يآزاد ،زنان يتساو
 تـأمين  مـه يب پوشش ،ستيز طيمح از حفاظت ،تيجمع رشد ي،عموم خدمات به يدسترس ،طالق و ازدواج نرخ

  يبازنشستگ از پس شتيمع تأمين و مسكن تيمالك ي،اجتماع

 هيسـرما  ي،اجتمـاع  يهـا  تيفعال در مشاركت ي،فرد يشاد ي،عموم اعتماد ،ندهيآ به ديام ،جامعه در نفس عزت  )نشاط( ذهني رفاه
  يروان آرامش و ياجتماع يها شبكه در مشاركت ي،مل و يمحل تيهو ي،اجتماع عدالت ي،معنو نشاط ي،اجتماع

  
  

  اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت راهبردهاي كدگذاري نتايج .6 جدول
 )كد( شاخص فرعيراهبرد   اصلي راهبرد

  شفافيت

  مالي شفافيت
 ي،مـال  منـابع  صيتخصـ  در تياولو اريمع و مبنا در تيشفاف ،دسترس در يمال منابع تيشفاف
 ،مسـتمر  يمـال  هـاي  گـزارش  ،رفـاه  يهـا  برنامـه  بـه  يمـال  منابع صيتخص زانيم تيشفاف

  يمال يآشكارساز و اي هدور يها يحسابرس

 تصميمات در شفافيت
  داخلي

 مـورد  اطالعـات  تيشـفاف  ي،ريـ گ ميتصـم  فرايند تيشفاف ،ندگانگير ميتصم بودن مشخص
 جامعـه  تيشفاف و ماتيتصم اهداف تيشفاف ،اطالعات منابع تيشفاف ،ماتيتصم در استفاده
    ماتيتصم هدف

  خارجي روابط در شفافيت
 منافع تيشفاف ي،طيمح ستيز يها تيمسئول تيشفاف ،جامعه به نسبت ها تيمسئول تيشفاف

 بـا  يمـال  مبـادالت  تيشفاف و ها نامه تفاهم و قراردادها تيشفاف ي،رونيب اننفع ذي با متقابل
  يرونيب اننفع ذي

  كارايي

  اداري تشكيالت كارايي
 ي،سـازمان  سـاختار  انعطـاف  يارتقـا  و تيرسـم  كـاهش  ي،سـازمان  ساختار در تمركز كاهش
 ارائـه  شـده  تمـام  متيق كاهش ي،ادار يها نهيهز كاهش ،زا نهيهز يها وپاش ختير كاهش
 ،مشـاوران  خـدمات  و يسـپار  بـرون  از يگيـر  بهره ي،ادار التيتشك كردن كوچك ،خدمات
  يافق يساختارها سمت به حركت و زائد مراتب سلسله حذف ي،سازمان يبوروكراس كاهش

  انساني منابع كارايي
 بـه  افـراد  قيتشـو  ،افـراد  مهـارت  و دانش توسعه و آموزش ،نخبه و ستهيشا يروهاين جذب
 و ها شبكه تيتقو ،افراد تخلفات و تعارضات با مقابله ،كاركنان ميتكر و احترام ي،اندوز دانش
  يانسان منابع يازهاين تأمين و يساالر ستهيشا ،سازمان افراد نيب يارتباط يها كانال

  هافرايند اصالح
 بـا  متناسـب  ،هافراينـد  مجـدد  يطراحـ  ي،سازمان افزوده ارزش فاقد و زائد يهافرايند حذف

 يهـا  تيفعال حذف ،هافرايند يگذار هدف ،هافرايند يطراح در يمدار يمشتر ،ديجد يازهاين
  مستمر بهبود و فرايند در ها نقش و ها تيمسئول نييتع ،هافرايند در افزوده ارزش فاقد
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  6ادامه جدول 

 )كد(شاخص  راهبرد فرعي  راهبرد اصلي 

  مشاركت

  مشاركت بسترسازي
 يها دغدغه و مسائل ييشناسا ،مشترك اهداف ميترس ،مختلف اننفع ذي انتظارات ييشناسا

 يرگـذا  اشـتراك  بـه  ،اننفعـ  ذي مشـاركت  يبـرا  يالتيتشك يبسترساز ،اننفع ذي مشترك
 يگير بهره و يمدن ينهادها و ها  NGO  تيظرف از يگير بهره ،تعارضات تيريمد ،ها تيظرف
  ريدرگ يها بخش ريسا و يخصوص بخش تيظرف از

  اجتماعي سرمايه تقويت

 يارتبـاط  بستر جاديا ،اننفع ذي دانش و يآگاه يارتقا ،مختلف اننفع ذي نيب اعتماد يارتقا
 توسـعه  ي،اجتمـاع  ارتباطـات  و تعـامالت  شيافـزا  ي،اجتمـاع  انسجام تيتقو ،اننفع ذي نيب

 بـر  تأكيـد  ي،دوسـت  انسـان  و يدوسـت  نـوع  حس يارتقا ،اننفع ذي نيب ياجتماع يها شبكه
  هنجارها به يبنديپا و يجمع منافع تحقق

  دموكراسي ارتقاي
 ي،رتبـاط ا يهـا  كانال جاديا ،مردم يها دغدغه و مسائل به دادن بها ،اننفع ذي از ينظرخواه

 بـر  يمبتن تعامل گسترش و انيب يآزاد شيافزا ،اننفع ذي يها تياولو و ها خواسته به توجه
  احترام

   دانش مديريت

  دانشي منابع توسعه و حفظ
ـ يب منـابع  از دانـش  اكتسـاب  ي،فعل كاركنان دانش يارتقا ،توانمند و نخبه افراد جذب  ي،رون
 بـا  ارتبـاط  ي،تخصصـ  موسسـات  بـا  ارتباط توسعه ،ها دانشگاه و انيبن دانش مراكز با ارتباط
 جـذب  تيـ ظرف تيتقو و ياطالعات يها ستميس توسعه ،كشورها ريسا و يالملل نيب ينهادها
  دانش

  دانش تسهيم
 ميتسـه  بـه  باتجربـه  و مـاهر  افراد قيتشو ،افراد نيب دانش انتقال يبرا يارتباط بستر جاديا

 جـو  بهبود ي،مشاركت تيريمد ي،ميت تيريمد ،شدان ميتسه يبرا يمجاز بستر جاديا ،دانش
  افراد نيب دانش مبادله و يسازمان

 ،خـالق  كاركنـان  از تيريمـد  تيـ حما ،هاشنهاديپ نظام ،خالقانه نظرات و ها دهيا از استقبال  دانش خلق
  رييتغ تيريمد و  مطلوب يها دهيا ياجرا ،كاركنان زشيانگ

  سازماني سالمت

  مداري قانون
 ،قـانون  نيتـدو  در يـي گرا واقـع  ،نيقـوان  ابهـام  عـدم  و وضـوح  ،قـانون  يجـرا ا از تيـ حما

 در ضيعـ يت بـا  مقابلـه  و قـانون  متن صراحت ،نيقوان از زيگر راه بستن ،نيقوان يرسانروز هب
  قانون ياجرا

  فساد با مقابله
 ي،ندمداروشـا يخو بـا  مقابلـه  ،قـدرت  يها گروه با مقابله ،روابط يجا به ضوابط كردن حاكم

 رفع و يستميس يها ضعف ييشناسا ي،بازرس و حراست تيتقو ،بستان بده و زدوبند با قابلهم
  فاسد افراد مقابل در مسامحه زيپره و آنها

   سازماني باور

  مداري اخالق
 نـه ينها ،شـئون  همـه  در اخـالق  تيـ رعا به دادن تياولو ي،اخالق اصول از تيريمد تيحما
 اصول تيرعا و يا حرفه اخالق اصول تيرعا ي،مانساز فرهنگ در ياخالق يها ارزش كرده
  انيمشتر به احترام و ياخالق

  محوري عدالت
ـ  روابـط  ميتنظـ  در عـدالت  تيرعا ،كار يروين از انتيص يي،گرا ضيتبع هرگونه با مقابله  نيب

 در عـدالت  تيرعا و ياجتماع تأمين خدمات پوشش در عدالت تيرعا ،كارفرما و كار يروين
  جامعه آحاد تمام به نسبت نيقوان ياجرا

  )معنويت( محوري دين
 تقـوا  بر تأكيد ي،اقتصاد صرفا اهداف از يرويپ عدم ي،نيد و ياسالم احكام و اصول تيرعا
 رانيمد عمل و گرفتار در صداقت ،كاركنان نيب در يدرست و يپاكدست بر تأكيد ي،خداترس و
  ينيد فرهنگ تيتقو و
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  6ادامه جدول 

 )كد(شاخص  هبرد فرعيرا  راهبرد اصلي 

 يگذار سياست
  اثربخش

  گرايي واقع

 جملـه  از يطـ يمح يهـا  شـاخص  شيپـا  ي،اقتصـاد  طيمح جمله از يطيمح راتييتغ شيپا
 در يعلمـ  يهـا  روش از يگير بهره ،موثق اطالعات و ها داده از يگير بهره ي،اقتصاد طيشرا
 و هـا  داده بـر  تمركـز  ، )يصـ شخ نظرات يجا به( اتيواقع اساس بر ها تياولو نييتع ،ليتحل

 نيتـدو  در نييپـا  بـه  باال كرديرو از زيپره و انيمجر نظرات از يگير بهره ي،دانيم اطالعات
  استيس

  هدف جامعه بر تمركز
 انتظـارات  از يآگـاه  ،انيـ كارفرما و كـار  يرويـ ن جملـه  از هدف جوامع يها دغدغه به توجه
ـ  فاهمت جاديا ي،رواقعيغ انتظارات ليتعد ،هدف جوامع  تـأمين  و هـدف  جوامـع  فعـاالن  نيب
   )برد -برد ياستراتژ( ها استيس نيطرف منافع

 ،هـا  استيس مناسب نگارش ،ها استيس بودن واضح و تيشفاف ،ها استيس يبرا يگذار هدف  سياست كيفيت
  ها استيس يوستگيپ و انسجام و ها استيس يعلم پشتوانه

  استراتژيك يگير جهت
 ،ها ضعف كردن مرتفع و ها تيظرف و قوت نقاط بر هيتك ،بلندمدت هدافا و انداز چشم فيتعر
 بـر  هيـ تك و هاديـ تهد بـا  مقابله و ها فرصت از يگير بهره ي،نگر ندهيآ ،بلندمدت ارزش خلق
  مشترك يها ارزش

 مسئوليت
 اجتماعي

  

 هاي آسيب با مقابله
 اجتماعي

  

 مفاسـد  بـا  مقابله ،ريپذ بيآس اقشار از تيحما ،دهيد بيآس افراد يبازپرور ،فقر خط به توجه
 راهبردهـا  و هـا  بيآسـ  از يريشگيپ ي،شتيمع مشكالت به توجه ي،كار بزه با مقابله ي،اخالق

  المنفعه عام و داوطلبانه

  جامعه منافع پيگيري
 تعامل ،جامعه يتعال به تعهد ،جامعه اهداف تحقق در مشاركت ،جامعه كالن اهداف به توجه

 بـه  كمك و شهروندان حقوق تيرعا ،ها تياقل يها خواسته به توجه ،امعهج مختلف اقشار با
  يمدن و ياجتماع ينهادها

 خاص اقشار از حمايت

  
 و نيمعلـول  بـه  توجـه  ،جوانان اشتغال به توجه ي،فرزندآور از تيحما ،هلأمت افراد از تيحما

 مشـاغل  از تيـ ماح و انييروسـتا  از تيـ حما ،افتـه ي توسعه كمتر مناطق از تيحما ،مارانيب
  آور انيز و سخت

 و نهادي توسعه
  سازماني

 سـاختار  رييـ تغ ،ها يتعاون يسامانده ،ها يتعاون نقش فيبارتعر ،تعاون بخش اهداف فيبازتعر  تعاون بخش بازآفريني
  كيالكترون يتعاون بخش توسعه و جامعه يها تياولو سمت به ها يتعاون تيهدا ،ها يتعاون

 تأمين سازمان تحول
  جتماعيا

 يسـودآور  ،اهـداف  فيبـازتعر  يي،اجرا ساختار اصالح ي،علم تيريمد ي،مال ساختار يبازساز
 و كـار  يرويـ ن توامـان  منـافع  تـأمين  و ديـ تول بخش از تيحما ،عملكرد يداريپا ،منفصفانه
  كارفرما

 و اجتماعي نهادهاي توسعه
  نهاد مردم

 ياجتمـاع  ينهادها تيظرف از يگير بهره ،نهاد مردم و ياجتماع ينهادها ليتشك از تيحما
 ينهادهـا  يهـا  يتوانمند توسعه و نهاد مردم و ياجتماع ينهادها با يفكر هم ،نهاد مردم و

  نهاد مردم و ياجتماع

  
 بر عالوه پژوهش مدل در .گرديد طراحي پژوهش مدل خبرگان، از نظرخواهي و تم تحليل از حاصل نتايج اساس بر
 در كه شده ارائه بود، شده اشاره آنها به ها مصاحبه در كه رفاه حكمراني از حاصل پيامدهاي فاه،ر متغير ابعاد و راهبردها

  .است مشاهده قابل 2 شكل
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  خوب حكمراني بر مبتني عمومي رفاه الگوي .2 شكل

 ها پيشران .است شده تشكيل وپيامدهاونتايج راهبردها ها، پيشران شامل اصلي جزء سه از 2 شكل در شده ارائه الگوي
 .كند مي ايجاب را عمومي رفاه زمينه در خوب حكمراني بر مبتني يها برنامه و اقدامات انجام كه هستند ييها محرك واقع در
 سالمت، فرهنگي، اقتصادي، رفاه دهد و را پوشش مي جامعه در رفاه بعد 5 ها پيشران حاضر، پژوهش يها يافته اساس بر

 مورد يها پژوهش ساير در شده شناسايي عمومي رفاه ابعاد پژوهش، اين در .شود ا شامل مير نشاط و ذهني رفاه و اجتماعي
 بومي عوامل ،ها شاخص بين در عمومي، رفاه ابعاد بين مناسب تفكيك يك ايجاد ضمن اما است، گرفته قرار توجه

 شاخص، ذهني رفاه بعد در اي و »ديني اصول و دين حاكميت« شاخص فرهنگي، بعد در براي مثال، .است شده گنجانده
 با حاضر، پژوهش در شده ارائه الگوي .است پژوهش الگوي در بومي يها شاخص وجود از ييها نمونه »معنوي نشاط«

 و كريا مك و )1394( همكاران و رفيعي ،)1397( همكاران و خستو پژوهش مانند عمومي رفاه يگير اندازه الگوهاي ساير
 رفاه« و »عيني رفاه« بعد دو حاضر، پژوهش الگوي همچنين، .دهد مي پوشش را آنها و است سازگار )2015( همكاران

 با بيشتر اجتماعي و سالمت اقتصادي، ابعاد و دهد مي پوشش را )2021( همكاران و ووكالتو توسط شده ارائه »ذهني
 )2020( و كلنر گروندلر توسط هشد مطرح متغيرهاي همچنين، .دارد سازگاري »ذهني رفاه« با سياسي وبعد »عيني رفاه«
 الگوي گفت، توان مي مجموع در .دارد سازگاري آن با و است شده داده پوشش پژوهش الگوي وسياسي اجتماعي ابعاد در

 الگوهاي به نسبت دارد، سازگاري آنها با و شده بنا عمومي رفاه زمينه در موجود الگوهاي پايه بر اينكه بر عالوه پژوهش
  .استتر  عملياتي وتر  جامع موجود،
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 برحكمراني مبتني عمومي رفاه زمينه در اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت راهبردهاي حاضر، پژوهش در همچنين،

 باورمداري، سازماني، سالمت دانش، مديريت مشاركت، ،كارايي شفافيت، شامل راهبردها اين .است شده شناسايي خوب
 مختلف يها جنبه شده شناسايي راهبردهاي .هستند سازماني  و نهادي توسعه و جتماعيا  مسئوليت اثربخش،  يگذار سياست
 سالمت الگو اين و دهد مي پوشش جامعه عمومي رفاه متولي عنوان به را اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت مأموريت
 به توجه با البته، .دهد مي پوششرا كارايي و )2020 ،2و هاج عمري( اثربخش يگذار سياست ،)2022 ،1كاركابا( سازماني
 عمومي رفاه ارتقادهنده راهبردهاي ارائه به اجرايي هم و علمي نگاه از هم پژوهش، در كننده مشاركت خبرگان اينكه

   .دارند را الزم اجرايي قابليت هم و علمي پشتوانه هم پژوهش، اين در شده ارائه راهبردهاي نظر اين از و پرداختند
 پايداري حاكميت، مشروعيت جمله از ارزشمندي پيامدهاي تواند مي خوب برحكمراني مبتني عمومي رفاه نهايتاً
 اقتصادي و معيشتي مسائل اخير ساليان در اينكه به توجه با .باشد داشته همراه به را كشور توسعه و رشد و اجتماعي
 رفاه زمينه در مطلوب يراهبردها انجام است، يافته كاهش مردم شادماني و نشاط سطح و داده رخ جامعه در متعددي
 مشروعيت زمينه در زيادي تأثير تواند مي ،اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت توسط خوب حكمراني بر تنيبم عمومي
 مشكالت همچنين، .دهد پوشش را شهروندان و حاكميت و دولت بين اعتماد سطح كاهش و باشد داشته حاكميت
 زمينه در اقدامات پژوهش يها يافته اساس بر كه شده زياد اخير ساليان طي جامعه سطح در فرهنگي و اجتماعي
 اين حكمراني زمينه در ها فعاليت تمامي غايي هدف نهايتاً، .دهد ارتقا را اجتماعي پايداري سطح تواند مي رفاه حكمراني

 گرفته انجام اقدامات كه است آن يايگو ها يافته نيز پژوهش اين در و كند حركت توسعه و رشد سمت به كشور كه است
 توسعه و رشد به منجر تواند مي اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت توسط خوب برحكمراني مبتني عمومي رفاه زمينه در

   .شود كشور
 تحليل نتايج منظور، بدين .شد استفاده اعضا يها بررسي و مثلثي يها روش از پژوهش اين كيفي بخش روايي براي

 تأييد مورد نتايج كه شد بررسي مصاحبه در كننده شركت اجرايي خبرگان از نفر 2 و دانشگاهي اساتيد از نفر 4 سطتو تم
 با كه گرفت قرار بررسي مورد جامعه رفاه هاي گزارش و موجود يها تئوري با پژوهش نتايج همچنين، .گرفت قرار آنها
 پژوهش، اين در شده انجام يها مصاحبه بين از نيز، كيفي رحلهم پايايي بررسي براي .داشت سازگاري تم تحليل نتايج
 .گرديد كدگذاري محقق توسط بار دو روز 14 زماني فاصله در كدام هر و شد انتخاب نمونه عنوان به مصاحبه 4 تعداد
 مشابه يكدها ،ها مصاحبه از يك هر در .شدند مقايسه هم با تك تك ها مصاحبه از هريك براي شده تعيين كدهاي سپس

 در پژوهش نتايج پايايي يا اعتماد قابليت .گرديد مشخص »توافق عدم« عنوان به غيرمشابه كدهاي و »توافق« عنوان به
، ميانگين كدها در 5/30شود، ميانگين كدها در مرحله اول  مي مالحظه جدولهمان طور كه در  .است داده نشان 7 جدول

درصد است كه با توجه به  5/88و پايايي كل  5/2ها  ، ميانگين عدم توافق5/27ها  ، ميانگين توافق25/31مرحله دوم 
   .شود مي تأييدباشد، پايايي  مي درصد 70اينكه باالتر از 

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Cárcaba  
2. Omri & Hadj 
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  پژوهش نتايج پايايي يا اعتماد قابليت .7 جدول

مرحلهدركدتعداد  مصاحبه
  اول

مرحلهدركدتعداد
  دوم

 تعداد
  توافقات

  تعداد
  پايايي درصد  توافقات عدم

1 28  32  25  3  83  
2 33  36  31  3  89 

3 32 30  28  2  90  
4 29 27  26  2  92  
  5/88  5/2  5/27  25/31  5/30  كل

  

 پژوهش مدل اعتبارسنجي

 مدل آزمون براي )PLS( جزئي مربعات حداقل روش پايه بر ساختاري معادالت سازي مدل روش از حاضر، پژوهش در
 از بايد مدل، اعتبارسنجي براي ابتدا در .شد استفاده اس ال پي اسمارت افزار نرم نظور،م بدين .شد استفاده رفاه حكمراني
 هاي روش .كرد حاصل اطمينان بود، اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت در خبرگان و مديران از نفر 215 كه 1نمونه كفايت

 صفر بين همواره آن مقدار كهاست  KMO شاخص آنها جمله از كه دارد وجود نمونه حجم كفايت بررسي براي متعددي
 كه هايي بستگي هم ماتريس اينكه بر مبني ها داده بودن مناسب از اطمينان براي ديگر، سوي از .است نوسان در يك تا

 شاخص مقدار به توجه با .گرديد استفاده )t( 2بارتلت آزمون از نيست، صفر با برابر جامعه در گيرد مي قرار تحليل پايه
KMO ها نمونه كفايت دهنده نشان نتايج است، 000/0 و 812/0 با برابر ترتيب به كه 3بارتلت آماره مقدار همچنين و 
   .است

 ارزيابي براي كالسيك معياري كرونباخ، آلفاي .گردد بررسي روايي و پايايي بايد نمونه، حجم كفايت تأييد از پس
 بيانگر ،7/0 از باالتر كرونباخ آلفاي مقدار .است )دروني سازگاري( دروني پايداري بررسي براي مناسب اي سنجه و پايايي
 نسبت تري مدرن معيار است، ها سازه پايايي تعيين براي سنتي روش يك كرونباخ آلفاي كه آنجا از .است قبول قابل پايايي

پايايي  برتري .شد معرفي )1974( 4، لين و يورسكوگورتس توسط معيار اين .رود مي كار به تركيبي پايايي نام به آلفا به
 تشانسؤاال بستگي هم به توجه با بلكه مطلق، صورت به نه ها سازه پايايي كه است اين در كرونباخ آلفاي به نسبت تركيبي

 آلفاي و تركيبي پايايي مقدار 8 جدول به توجه با ).مدل در متغير يك تسؤاال بستگي هم( شود مي محاسبه يكديگر با
 AVE معيار از گرا هم روايي بررسي براي همچنين، .هستند 7/0 از تر بزرگ زيرا شد، تأييد متغيرها همه براي كرونباخ

 و است خود هاي شاخص با سازه يك بستگي هم  ميزان  دهنده نشان كه گرديد استفاده )شده استخراج واريانس ميانگين(
 روايي سنجش براي را AVE معيار )1981( الركر و فورنل .است بهتر نيز برازش باشد، بيشتر بستگي هم اين چه هر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
2. Bartlett Test 
3. Bartlett's Test of Sphericity Sig 
4. Werts, Linn & Joreskog 
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 5/0 باالي همگي گون AVE شده محاسبه مقادير .كردند بيان 5/0 مقدار را آن براي بحراني مقدار و كردند ارائه گرا هم

  است مناسب پژوهش متغيرهاي يگرا هم روايي كه است اين دهنده نشان است،

  AVE و ركيبيت پايايي كرونباخ، آلفاي مقادير .8 جدول
 AVE تركيبي پايايي كرونباخآلفاي متغير

 71/0  89/0  86/0 رفاه حكمراني

 73/0 87/0 86/0 ها پيشران

 70/0 84/0 81/0  راهبردها

 68/0 84/0 79/0 پيامدها

  
 وقتي واگرا روايي الركر، و فورنل زعم به .است ساختاري هاي مدل برازش سنجش معيار سومين واگرا روايي

 و سازه آن بين اشتراكي واريانس از بيش سازه، هر براي شده استخراج واريانس ميانگين ميزان كه است قبول قابل
 است قبولي قابل حد در زماني واگرا روايي كه گفت توان مي 9 جدول به توجه با .باشد پژوهش مدل در ديگر هاي سازه
 .است متغيرها ساير با متغير آن بستگي هم از بيشتر متغير ره براي √ شده استخراج واريانس ميانگين جذر كه

  .است تأييد مورد پژوهش نامه پرسش هاي متغير رواگراي روايي بنابراين

  واگرا روايي به مربوط محاسبات .9 جدول
 پيامدها ها ويژگي و  راهبردها ها پيشران رفاه حكمراني متغير

    816/0 رفاه حكمراني

   825/0 315/0 ها پيشران

  785/0 316/0 248/0  راهبردها

 721/0 295/0 315/0 346/0 پيامدها

 

 تنها و ندارد نيازي آشكار متغيرهاي و ها پرسش به گيري، اندازه هاي مدل برخالف مدل ساختاري بخش همچنين،
 ضريب معيارهاي از استفاده با ساختاري مدل برازش پژوهش، اين در .شود مي توجه آنها ميان روابط و پنهان متغيرهاي به

   .گرفت انجام معناداري ضرايب و Q2، GOF معيار ،)R2( تعيين
 اگر .گيرد مي قرار بررسي مورد t معناداري اعداد ساختاري، معادالت هاي مدل در ها سازه بين  رابطه سنجش براي

 بود خواهد معنادار درصد 95 اطمينان سطح در گيرد، قرار +96/1 تا -96/1  بازه از خارج t  براي شده محاسبه آماره مقدار
 رد آن با متناسب فرضيه و نبوده معنادار شده برآورد مسير ضريب نتيجه در گيرد، قرار بازه اين درون t  آماره مقدار اگر و

  .دهد مي نشان ضرايب معناداري حالت در را پژوهش مفهومي مدل 3 شكل .شد خواد
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  داريامعن ضرايب حالت در تحقيق ساختاري مدل .3 شكل

  
  
  

  
  استاندارد حالت در تحقيق ساختاري مدل .4 شكل
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 زيرا .گرفت قرار تأييد پژوهش مفهومي مدل در شده تدوين روابط تمام 3 شكل در شده ارائه اطالعات با مطابق

 در ضمن، .است درصد 95 اطمينان سطح در 96/1 بحراني مقدار از بيشتر است، شده گزارش آنها براي كه t آماره مقدار
 متغيرها گذاريتأثير شدت شكل اين در .دهد مي نشان استاندارد ضرايب تخمين حال در را پژوهش مفهومي مدل 4 شكل

 وابسته متغير يك ميان را اي رابطه مستقيم، اثر هر ساختاري معادالت مدل يك درون در .است شده مشخص يكديگر بر
 و باشد مستقل متغير واندت مي ديگر مستقيم اثر يك در وابسته متغير يك اگرچه .كند مي بيان و مشخص مستقل، متغير و

  .برعكس
 .است داده نمايش ساختاري معادالت سازي مدل نتايج اساس بر را مدل اجزاي بين روابط 10 جدول همچنين،

 مدل در شده تعريف طرواب بنابراين، و هستند معنادار شده محاسبه مسير ضرايب كليه شود، مي مالحظه كه گونه همان
  .گرفتند قرار تأييد مورد پژوهش

  مسير تحليل نتايج .10 جدول
 نتيجه t-Value مسير ضريب مسير رديف

 تأييد 895/17 781/0 رفاه حكمراني ها پيشران 1

 تأييد 327/16 769/0 رفاه حكمراني   راهبردها 2

 تأييد 622/14 815/0 پيامدها رفاه حكمراني 5

  
 لذا است؛ 96/1 از تر بزرگ است، رفاه حكمراني به ها پيشران مسير t آماره مقدار ساختاري، معادالت جنتاي اساس بر
 .دارد وجود متغير دو اين بين مثبتي رابطه كه دهد مي نشان 781/0 مسير ضريب و است دار معني متغير دو اين بين رابطه
 واحد 781/0 راهبردها عوامل، ساير داشتن نگه ثابت شرط به يابد افزايش واحد يك ها پيشران اگر كه صورت بدين

 مقدار چون اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت هاي ويژگي و راهبردها مسير يمعنادار سطح مورد در .يافت خواهد افزايش
 رابطه كه رددا آن از نشان 769/0 مسير ضريب و باشد مي دار معني متغير دو بين رابطه لذا است، 96/1 از تر بزرگ t آماره
 داشتن نگه ثابت شرط به كند، پيدا افزايش واحد يك، راهبردها اگر كه صورت بدين .دارد وجود متغير دو اين بين مثبتي
 رفاه حكمراني عوامل مسير يمعنادار سطح مورد در نهايتا، .يافت خواهد افزايش واحد 769/0 رفاه حكمراني عوامل، ساير

 ضريب و باشد مي دار معني متغير دو بين رابطه لذا است، 96/1 از تر بزرگ t آماره مقدار اينكه به توجه با پيامدها به عمومي
 واحد يك رفاه، حكمراني اگر كه صورت بدين .دارد وجود متغير دو اين بين مثبتي رابطه كه دارد آن از نشان 815/0 مسير

 ضرايب كليه بنابراين، .يافت خواهد افزايش واحد 815/0 پيامدها عوامل، ساير داشتن نگه ثابت شرط به كند، پيدا افزايش
 ضريب همچنين، .گرفتند قرار تأييد مورد پژوهش مدل در شده تعريف روابط بنابراين، و هستند معنادار شده محاسبه مسير
 متغيرهاي وسيله به كه است مدل وابسته متغيرهاي از هريك در تغييرات ميزان دهنده نشان كه است معياري )R2( تعيين
 هاي سازه R2 مقدار هرچه .شود مي محاسبه مدل زاي درون متغيرهاي براي تنها R2 مقدار .شود مي تبيين مستقل
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 را 67/0 و 33/0 ،19/0 مقدار سه )1998( 1چين .بود خواهد مدل بهتر برازش از نشان باشد، بيشتر مدل زاي درون

 تعيين ضريب معيار وسيله به مدل ساختاري بخش برازش بودن ويق و متوسط ضعيف، مقادير براي مالك مقدار عنوان به
 قابل مقاديري كه گرديد محاسبه 610/0 پيامدها متغير براي و 654/0 رفاه حكمراني براي R2 مقدار .است كرده تعريف
  .هستند مناسب و قبول

 از .دهد مي نشان ار مدل بيني پيش قدرت شاخص، اين كه شد معرفي )1975( 2گيزر و استون توسط Q2 شاخص
 به مربوط هاي شاخص بيني پيش قابليت بايد هستند، مناسبي ساختاري بخش برازش داراي كه هايي مدل ،آنها ديدگاه
 باشد، صفر از كمتر يا و صفر زا درون  سازه يك مورد در Q2 مقدار كه صورتي در .باشد داشته را مدل زاي درون هاي سازه
 اصالح به نياز مدل و است نشده تبيين خوبي به زا درون  سازه آن و مدل ديگر هاي ازهس بين روابط كه دهد مي نشان
 و 15/0 ،02/0 مقدار سه زا درون هاي سازه مورد در بيني پيش قدرت شدت مورد در )2009( همكاران و 3هنسلر .دارد
 مقادير كه گرديد محاسبه 31/0 مقدار پيامدها و 33/0 مقدار رفاه حكمراني متغير براي Q2 معيار .كردند مشخص را 35/0

 محقق معيار، اين با كه معني بدين است؛ ساختاري مدل كلي برازش به مربوط نيز GOF معيار ،نهايتاً .هستند مناسبي
 سه .كند كنترل نيز را كلي برازش پژوهش، مدل ساختاري بخش و گيري اندازه بخش برازش بررسي از پس تواند مي

 براي 33/0 عدد حصول كه اند شده بيان GOF براي قوي و متوسط ضعيف، مقادير عنوان به 35/0 و 25/0 ،01/0 مقدار
  .دارد تحقيق مدل مناسب برازش از نشان مدل، اين

  گيري نتيجه و بحث
 حاضر، پژوهش كيفي مرحله در .است خوب حكمراني رويكرد با عمومي رفاه ارتقاي الگوي طراحي حاضر، پژوهش هدف

 الگوي طراحي منظور به  كيفي مرحله در .شد استفاده توصيفي روش از اعتبارسنجي مرحله در و تم لتحلي روش از
 هافرايند و آمد عمل به مصاحبه شدند، انتخاب هدفمند صورت به كه اجرايي و دانشگاهي خبرگان از نفر 20 با پژوهش،
 و مديران از پژوهش، الگوي اعتبارسنجي يبرا يكم مرحله در .يافت ادامه نظري عااشب به رسيدن تا ها مصاحبه

 معادالت سازي مدل روش با ها داده و شد نظرخواهي نامه پرسش با اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت در متخصصان
 و گرديد محاسبه كوكران فرمول با نفر 216 تعداد نمونه حجم .گرديد تحليل اس ال پي اسمارت افزار نرم و ساختاري
 پيامدها و ها ويژگي و راهبردها ها، پيشران متغير 3 ها، يافته اساس بر .شدند انتخاب ساده تصادفي روش با نمونه اعضاي
 و كار تعاون، وزارت راهبردهاي كد، 56 شده شناسايي يها پيشران تعداد .گرديد شناسايي عمومي رفاه حكمراني براي
 اقتصادي، بعد 5 شامل عمومي رفاه هاي پيشران .است كد 27 عمومي رفاه حكمراني پيامدهاي و كد 179 اجتماعي رفاه

 رفاه و كار تعاون، وزارت به مربوط هاي ويژگي و راهبردها همچنين، و )نشاط( ذهني رفاه و اجتماعي سالمت، فرهنگي،
 ش،اثربخ يگذار سياست مداري، ارزش سازماني، سالمت گرايي، دانش مشاركت، ،كارايي شفافيت، مورد 9 شامل اجتماعي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Chin 
2. Stone& Geisser 
3. Hensler 
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 در خوب حكمراني اصول از استفاده كه داد نشان پژوهش نتايج .است سازماني و نهادي توسعه و اجتماعي مسئوليت
 اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت هاي ويژگي و راهبردها همچنين، .باشد داشته زيادي نقش تواند مي عمومي رفاه ارتقاي

   .كند ايفا را مهمي  كننده لتعدي نقش جامعه در عمومي رفاه شرايط بهبود در
 واقع در ها پيشران .است شده تشكيل راهبردها ها، پيشران شامل اصلي جزء سه از پژوهش اين در شده ارائه الگوي

 بر .كند مي ايجاب را عمومي رفاه زمينه در خوب حكمراني بر مبتني يها برنامه و راهبردها انجام كه هستند ييها محرك
 سالمت، فرهنگي، اقتصادي، رفاه شامل كه هستند جامعه در رفاه بعد 5 شامل ها پيشران حاضر، هشپژو يها يافته اساس

 قرار توجه مورد ها پژوهش ساير در شده شناسايي عمومي رفاه ابعاد پژوهش، اين در .است نشاط و ذهني رفاه و اجتماعي
 شده گنجانده بومي عوامل ،ها شاخص بين در عمومي، رفاه ابعاد بين مناسب تفكيك يك ايجاد ضمن اما است، گرفته
 نشاط« شاخص، ذهني رفاه بعد در يا و »ديني اصول و دين حاكميت« شاخص فرهنگي، بعد در مثال، براي .است

 ساير با حاضر، پژوهش در شده ارائه الگوي .است پژوهش الگوي در بومي يها شاخص وجود از ييها نمونه »معنوي
 والتون ،كريا مك و )1394( همكاران و رفيعي ،)1397( همكاران و خستو پژوهش مانند عمومي هرفا يگير اندازه الگوهاي

 رفاه« و »عيني رفاه« بعد دو حاضر، پژوهش الگوي همچنين، .دهد مي پوشش را آنها و است سازگار )2015( 1لئونارد و
 با بيشتر اجتماعي و سالمت اقتصادي، دابعا و دهد مي پوشش را )2021( همكاران و ووكالتو توسط شده ارائه »ذهني

 2ندلراگر توسط شده مطرح متغيرهاي همچنين، .دارد سازگاري »ذهني رفاه« با ذهني رفاه و فرهنگي ابعاد و »عيني رفاه«
 مجموع در .دارد سازگاري آن با و است شده داده پوشش پژوهش الگوي فرهنگي و اجتماعي ابعاد در )2020( كلنر و

 سازگاري آنها با و شده بنا عمومي رفاه زمينه در موجود الگوهاي پايه بر اينكه بر عالوه پژوهش الگوي ،گفت توان مي
  .استتر  عملياتي وتر  جامع موجود، الگوهاي به نسبت دارد،

 شناسايي عمومي رفاه حكمراني زمينه در اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت راهبردهاي حاضر، پژوهش در همچنين،
 يگذار سياست، سازماني باور سازماني، سالمت، دانش مديريت مشاركت، ،كارايي شفافيت، شامل راهبردها اين .است هشد

 مأموريت مختلف يها جنبه شده شناسايي راهبردها .هستند سازماني  و نهادي توسعه و اجتماعي  مسئوليت اثربخش، 
 شناسايي تاكنون كه آنجا از و دهد مي پوشش جامعه عمومي فاهر متولي عنوان به را اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت

 توجه با البته، .نيست ها پژوهش ديگر نتايج با مقايسه قابل شده حاصل نتايج نشده، بررسي ها پژوهش ساير در راهبردها
 عمومي رفاه دهنده ارتقا راهبردهاي ارائه به اجرايي هم و علمي نگاه از هم پژوهش، در كننده مشاركت خبرگان اينكه به

  .دارند را الزم اجرايي قابليت هم و علمي پشتوانه هم پژوهش، اين در شده ارائه راهبردهاي نظر اين از و پرداختند
 و ها سياست از بسياري اينكه به توجه با كه گفت بايد حكمراني مهم ابعاد از يكي عنوان به شفافيت مورد در 

 تأثير جامعه زندگي بر و دارد سروكار جامعه آحاد با اجتماعي رفاه و كار تعاون، زارتو در عمومي رفاه با مرتبط تصميمات
 پژوهش، اين در كه هستند زيادي موارد شامل شفافيت مختلف ابعاد .باشد برخوردار الزم شفافيت از است نياز گذارد، مي

 شفافيت ايجاد بر همگي كه است هشد مطرح خارجي روابط در شفافيت و داخلي تصميمات در شفافيت مالي، شفافيت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Mc-Crea, Walton & Leonard 
2. Grundler & Köllner 
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 كه راهبرد ديگر .گذارندتأثير عمومي رفاه زمينه در تصميمات و ها سياست كيفيت بر همچنين و ها خرج و دخل نحوه

 تعاون، وزارت كه منابعي محدوديت به توجه با .است كارايي راهبرد شود، مي مشاهده حكمراني يها مدل اكثر در معموال
 اين در كارايي راهبرد .گيرد انجام موجود منابع از برداري بهره حداكثر كه دارد ضرورت دارد، اختيار در عياجتما رفاه و كار

 و انساني منابع اداري، تشكيالت سطح در است آن دنبال به و شده متمركز وزارت دروني ساختار بر بيشتر پژوهش
  .شود استفاده درست موجود منابع از و باشد داشته وجود اييكار از بااليي سطح عمومي، رفاه با مرتبط سازماني هايفرايند

 بخش دولت، جمله از متعددي اننفع ذي عمومي رفاه زمينه در اينكه به توجه با گفت بايد مشاركت مورد در
 و كار تعاون، وزارت توسط آنها مشاركت بستر مناسبي شكل به كه است نياز هستند، درگير مدني نهادهاي و خصوصي

 شرايطي و شود فراهم مختلف اننفع ذي بين اجتماعي سرمايه سطح كه است نياز رو، اين از .شود فراهم اجتماعي رفاه
 ديدگاه گنجاندن و اننفع ذي حداكثري مشاركت و اظهارنظر زمينه بيان، آزادي و دموكراسي سطح افزايش با گردد فراهم

 گفت بايد سازماني سالمت راهبرد با رابطه در همچنين، .ددگر فراهم عمومي رفاه يها سياست مورد در مختلف ساليق و
 مناسبي سازماني سالمت از است، جامعه آحاد رفاه سطح ارتقاي آن اصلي مأموريت كه اي هوزارتخان است مهم بسيار كه

 ممكن حداقل رد آن در وبند زد و فساد شود، مي اجرا درستي به عمومي رفاه با مرتبط قوانين اينكه ضمن و باشد برخوردار
 سالمت فقدان نتيجه كند، مي تأمين را افراد از خاصي عده منافع كه تصميماتي و ها ناكارآمدي از بسياري قطعا، .باشد
 سالمت نظر از بايد دولت، بدنه در عمومي رفاه سطح ارتقاي متولي عنوان به اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت و است

  .باشد نمونه و الگو سازماني
 زمينه در شده تدوين يها سياست اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت در است نياز اثربخش، يگذار سياست مورد رد

 صحيح، كارشناسي و علمي مباني از يگير بهره با همچنين و باشد جامعه عمومي شرايط واقعيات با متناسب عمومي رفاه
 درست شناسايي ضمن و كند تمركز هدف جامعه بر كه است الزم ها سياست همچنين، .باشند برخوردار الزم كيفيت از

 پيوسته موضوع يك رفاه مقوله اينكه به توجه با نهايتا، .شود تدوين آنها منافع تأمين جهت در ان،نفع ذي انتظارات و نيازها
 زمينه در ها سياست دارد ضرورت رو، اين از .شود انجام استراتژيك يگير جهت از يگير بهره با است نياز است، بلندمدت و

 و وظايف انجام بر عالوه اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت همچنين، .است برخوردار مطلوبي اثربخشي از عمومي، رفاه
 و دولتي نهادهاي تمام اگرچه البته، .باشد داشته فعالي حضور نيز اجتماعي مسئوليت زمينه در خود، يها مسئوليت
 وزارت ناپذير خدشه وظيفه جامعه آحاد قبال در مسئوليت اما كنند، مي دنبال را ردمم به خدمت نهايي هدف حاكميتي
 افراد كليه منافع و اهداف پيگيري اجتماعي، يها آسيب رفع و پيشگيري زمينه، اين در .است اجتماعي رفاه و كار تعاون،
 رفاه و كار تعاون، وزارت كه تندهس اجتماعي يها مسئوليت جمله از پذير، آسيب و خاص اقشار از حمايت و جامعه

  .كند دنبال را آنها بايد ويژه طور به اجتماعي
 است نياز عمومي رفاه زمينه در ها برنامه و يها سياست براي علمي پشتوانه داشتن و كيفيت ارتقاي براي طرفي، از

 حفظ ضمن رو، اين از .گيرد رقرا اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت در امور پايه و مبنا تخصص و دانش مديريت كه
 انتظارات تغيير اساس بر دائما و گردد فراهم دانش گذاري اشتراك به زمينه شود تالش بايد موجود، تخصص و دانش
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 و دانش بر مبتني يگذار سياست زمينه و گردد خلق جديد دانش عمومي، رفاه متغيرهاي شرايط همچنين و اننفع ذي

 در اخالقي اصول و مباني نياز كه دانست ارزشي حوزه يك را عمومي رفاه حوزه توان مي ،ضمنا .گردد فراهم علمي مباني
 تبعيض يگذار سياست با توان نمي است، جامعه آحاد هاي دغدغه ترين مهم از يكي رفاه اينكه به توجه با .گردد لحاظ آن
 مبتني باورسازماني دارد ضرورت رو، اين از .درسي مطلوب نتيجه به ان،نفع ذي منافع تأمين در عدالت به توجه عدم و آميز
 وزارت در عمومي رفاه با مرتبط اقدامات و تصميمات كليه مبناي محوري دين و محوري عدالت محوري، اخالق بر

 داخل در هم را سازماني و نهادي توسعه بايد اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت نهايتا، .باشد اجتماعي رفاه و كار تعاون،
 اجتماعي نهادهاي و اجتماعي تأمين سازمان تعاون، بخش جمله از خود فعاليت با متربط يها بخش در هم و زمانسا

 و باشد عمومي رفاه سطح ارتقاي ساز زمينه تواند مي ها زمينه از هريك در بهبود و توسعه كه دهد قرار مدنظر را نهاد مردم
  .كند محقق را زمينه اين در متعالي اهداف

 و اجتماعي پايداري حاكميت، مشروعيت جمله از ارزشمندي پيامدهاي تواند مي عمومي رفاه حكمراني ايت،نه در
 در متعددي اقتصادي و معيشتي مسائل اخير ساليان در اينكه به توجه با .باشد داشته همراه به را كشور توسعه و رشد

 عمومي رفاه حكمراني زمينه در مطلوب راهبردها نجاما است، يافته كاهش مردم شادماني و نشاط سطح و داده رخ جامعه
 سطح كاهش و باشد داشته حاكميت مشروعيت زمينه در زيادي تأثير تواند مي اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت توسط
 طي جامعه سطح در فرهنگي و اجتماعي مشكالت همچنين، .دهد پوشش را شهروندان و حاكميت و دولت بين اعتماد
 را اجتماعي پايداري سطح ندتوا مي رفاه حكمراني زمينه در راهبردها پژوهش يها يافته اساس بر كه شده زياد اخير ساليان
 و كند حركت توسعه و رشد سمت به كشور كه است اين حكمراني زمينه در ها فعاليت تمامي غايي هدف نهايتا، .دهد ارتقا
 تعاون، وزارت توسط عمومي رفاه حكمراني زمينه در گرفته انجام بردهاراه كه است آن گوياي ها يافته نيز پژوهش اين در
  .شود كشور توسعه و رشد به منجر تواند مي اجتماعي رفاه و كار

  پيشنهادها
 .گردد طراحي خوب حكمراني رويكرد با عمومي رفاه ارتقاي براي كاربردي و جامع الگويي تا شد تالش پژوهش اين در

  :است زير صورت به ژوهشپ كاربردي هايپيشنهاد
 ارائه زير هايپيشنهاد ،اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت در »اثربخش يگذار سياست« نمودن كاربردي راستاي در .1

   :شود مي
 ؛شود انجام علمي يها روش و واقعي يها داده اساس بر سازمان در يگذار سياست  
 ؛شود انجام فهد جامعه واقعي نيازهاي اساس بر سازمان در يگذار سياست  
 باشند؛ قبولي قابل كيفيت داري مانساز در شده تدوين يها سياست  
 شود مي تدوين بلندمدت و استراتژيك برنامه اساس بر سازمان مسير.  

  :كه گردد مي پيشنهاد اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت در »اجتماعي مسئوليت« راستاي در .2
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 ؛باشد پذير مسئوليت جامعه در فقير و پذير آسيب قشرهاي به نسبت اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت 

 ؛كند پيگيري جامعه اهداف راستاي در را خود اهداف اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت 

 باشد متعهد ناتوان و خاص اقشار به نسبت اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت. 

  :كه گردد مي پيشنهاد اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت در »مشاركت« راستاي در .3
 ؛اشدب داشته وجود اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت در مختلف اننفع ذي مشاركت براي مناسبي بستر  
 باشد؛ مطلوب اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت كاركنان بين بستگي هم و اعتماد  
 باشد داشته وجود اعياجتم رفاه و كار تعاون، وزارت در آن پيگيري و نظر ابراز براي مناسبي زمينه.  

  :كه گردد مي پيشنهاد اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت در »شفافيت« ارتقاي راستاي در .4
 ؛باشد شفاف اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت مالي امور كليه  
 شوند اتخاذ ابهام بدون و شفاف كامالً اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت هاي تصميم.  
 مشخصي اهداف و شود مي تنظيم شفافي قواعد اساس بر اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت بيروني روابط كليه 

  .كنند دنبال را
  :كه گردد مي پيشنهاد اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت در »سازماني و نهادي توسعه« راستاي در .5

 ؛شود مطلوب تعاون بخش براي اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت در يگذار سياست 

 ؛دهد قرار خود اهداف راستاي در را اجتماعي تأمين سازمان يها فعاليت اجتماعي، رفاه و كار تعاون، وزارت 

 كند استفاده نهاد مردم يها سازمان ظرفيت از مناسبي شكل به اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت. 

  :كه گردد مي پيشنهاد اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت در »سازماني باور « راستاي در .6
 باشند؛ متعهد اخالق رعايت به نسبت اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت كاركنان  
 ؛شود رعايت مطلوبي شكل به اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت در عدالت  
 باشند متعهد سازمان در ديني قواعد رعايت به نسبت اجتماعي، رفاه و كار تعاون، وزارت كاركنان.  

  :كه گردد مي پيشنهاد اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت در »ييكارا« راستاي در .7
 ؛باشد منابع اتالف حداقل با و اكار ،اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت اداري تشكيالت  
 باشند؛ داشته مطلوبي عملكرد و يزهانگ اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت انساني منابع  
 شود انجام منابع حداقل با و بوده مشخص اهداف راستاي در، جتماعيا رفاه و كار تعاون، وزارت هايفرايند.  

 :گردد مي پيشنهاد اتي يها پژوهش براي همچنين

 ؛بپردازند بررفاه آن تأثير و جامعه در اجتماعي مشاركت نقش بررسي به آتي يها پژوهش  
 ؛پردازندب بررفاه آن تأثير و جامعه در دولت اعتبارووجهه نقش بررسي به آتي يها پژوهش  
 و كشور اي توسعه اهداف كردن دنبال براي جامعه در موجود انساني نيروي نقش بررسي به آتي يها پژوهش 

  بپردازند؛ رفاه بر آن تأثير
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 بپردازند؛ رفاه بر آن تأثير و مختلف امور در اخالقي قواعد رعايت نقش بررسي به آتي يها پژوهش  
 بپردازند؛ رفاه بر آن تأثير و المللي بين محيط در كشور بمطلو جايگاه نقش بررسي به آتي يها پژوهش  
 تأثير و آينده يها نسل حقوق نظرگرفتن در با و كشور جانبه همه توسعه مسير نقش بررسي به آتي يها پژوهش 

  .بپردازند رفاه بر آن

  منابع
 توسـعه  رويكرد با عمومي رفاه حكمراني بر مؤثر عوامل شناسايي ).1400( عبداهللا حجتي، و يحيي كريمي، داداش ؛نيهها  اسكندري،

  .308-299 ،)2(14 ،پرورش و آموزش شناسي جامعه انجمن .كيفي پژوهش يك :اجتماعي عدالت

 احمـدي  يها دولت در رفاهي ـ اجتماعي يها سياست اي مقايسه تحليل ).1399( قربانعلي گنجي، و مسعود مطلبي، ؛حوريه ،امجدي
  .191-177 ،)47( 12 ،ايران اجتماعي عهتوس مطالعات .روحاني و نژاد

 .ايـران  در اقتصـادي  رفـاه  شـاخص  بـر  تجـاري  هاي چرخه تأثير بررسي ).1399( مريم لشكري، و عبدالمجيد جاليي، ؛حميد حري،
 .172-149 ،)82(25 ،ايران اقتصادي يها پژوهش

 عـدالت  رويكـرد  بـر  تأكيـد  بـا  شـهري  نواحي در اجتماعي رفاه يها شاخص ارزيابي و تحليل ).1397( مرضيه ياحقي، مريم؛ خستو،
   .315 -297 ،)2( 50 ،انساني جغرافياي هاي پژوهش ).قزوين شهر 1 منطقه نواحي :موردي ي مطالعه(

 ايرانـي  مجلـه  گـذارد؟  مـي  تـأثير  ملـي  رفاه بر دولتي بخش انساني يها سرمايه چگونه ).1400( جبار باباشاهي، و حسن ،فرد دانايي
  .496-486 ،)3( 14 ،مديريت مطالعات

 بـر  تأكيد با ايران دولتي هاي سازمان به عمومي اعتماد بهينه مدل طراحي ).1400( محمد مبيني، و نسرين جزني، سياوش؛ رشيدي،
 .410-371 ،)41(11 ،ملي امنيت فصلنامه .رجوع ارباب نوع و سازمان نوع

 و ابعاد مورد در ايراني متخصصان نظر ).1394( مهدي رهگذر، و اهللا عزت عباسيان، ؛حميرا سجادي، ؛حسين محققي، حسن؛ رفيعي،
 .136-121 ،)58(15 ،اجتماعي رفاه مجله .دلفي مطالعه يك :ايران اجتماعي رفاه شاخص بيانگرهاي

 كاربست و بازنمايي منظر از ايران اسالمي جمهوري توسعه يها برنامه ارزيابي ).1395( محمود لواساني، نوايي و محمدجواد زاهدي،
-43 ،)1( 95 .ايـران  در اجتمـاعي  تحقيقات و مطالعات .)توسعه پنجم برنامه بر تأكيد با( اجتماعي عدالت و رفاه يها نظريه

78.  

 .ايـران  در رفـاه  يهـا  شـاخص  بـر  دولـت  اي بودجـه  تركيب تأثير بررسي ).1394( اديب عربي، و آزاده داوودي، ؛مصطفي فر، سليمي
  .180-153 ،)12( 3 ،اقتصادي راهبرد فصلنامه

 .توسـعه  حال در منتخب كشورهاي در اجتماعي رفاه بر )ECI( اقتصادي پيچيدگي تأثير ).1397( نيهها  ارغند، و ابوالفضل آبادي، شاه
  .122-89 ،)89( 23  بازرگاني، پژوهشنامه

   .110 -93 ،)5( 4 ،سازماني فرهنگ مديريت .دولت نقش و خوب حكمراني ).1382( اله رحمت پور، قلي و فتاح زاده، شريف

 هـاي  بررسي  مجله .جهاني استاندارد هاي شاخص اساس بر ايران در رفاه وضعيت تحليل ).1398( مريم زاده، حسين و سعيد طاهري،
   .281 -237 ،)1( 30 ايران، رسمي آمار
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 :مطالعـه  مـورد ( عمـومي  رفـاه  در خوب حكمراني كيفيت نقش مطالعه ).1400( اقباله عزيزخاني، و صمد عابديني، عيسي، پور، كريم

  .47-27 ،)51( 13 ،شناسي جامعه مطالعه .توسعه و اقتصادي همكاري سازمان و السامي همكاري سازمان كشورهاي

 .OECD و OPEC منتخـب  كشـورهاي  گـروه  در رشداقتصـادي  بر خوب حكمرانيتأثير ).1389( پروانه ،سالطين و كبرا كميجاني
   .24-1 ،)2(2 ،اقتصادي سازي مدل فصلنامه

 از اسـتفاده  بـا  خانوارها رفاه و تقاضا بر انرژي يها حامل قيمت اصالح از حاصل درآمد مجدد توزيع اثرات ).1395( اهللا روح مهدوي،
  .36-21 ،)22( 6 ،اقتصادي توسعه و رشد يها پژوهش .محاسبه قابل عمومي تعادل الگوي

 محتوي تحليل اساس بر عمومي، رفاه راهبردي الگوي ساز جهت اركان تبيين و ارائه ).1396( محمد وفا، زاهدي ميرهاشم؛ موسوي،
  .235 -205 ،)32( 8 ،اجتماعي توسعه و رفاه ريزي برنامه فصلنامه ).ره( خميني امام يها انديشه و آرا

 رويكـرد  :1391 -1354 هاي سال طي ايران در اجتماعي رفاه و دولت هاي فعاليت بهينه حد ).1396( علي ري،مفتخ و يونس نادمي،
   .35 -9 ،)67( اجتماعي، رفاه نشريه .غيرخطي زماني سري
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