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مقدمه
تعریف و اندازهگیری فقر همواره یکي از دغدغههای اقتصاددانان بوده و تاکنون تعاریف و
شاخصهای متعددی برای آن ارائه شده است؛ اما طبق نظر بسیاری از متفکران روشهای
معمول اندازهگیری فقر به کمک شاخصهای عیني مثل درآمد ،تولید ناخالص ملي سرانه،
محاسبه خط فقر و تعیین حداقل میزان کالری در روز تمام ابعاد فقر را نشان نميدهند (نیلي

و بابازاده خراساني ،7037 ،ص .)03در بسیاری از موارد پیش ميآید که یک فرد عليرغم
داشتن درآمد باال احساس فقر کند ،از زندگي خود رضایت نداشته و احساس شادکامي
نميکند .در چنین وضعیتي ممکن است فرد از نظر شاخصهای عیني فقیر نباشد ولي
احساس فقر کند؛ به چنین حالتي «فقر ذهني» گفته ميشود.
در نیمه دوم قرن بیستم تحقیقات گستردهای در حوزه رفاه ذهني صورت گرفت .وسمن
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(7390م) و استرلین (7311م) از اولین کساني بودند که رفاه ذهني را در اقتصاد مورد مطالعه
قراردادند ،در آن هنگام ادبیات فقر ذهني هنوز امکان ورود به بدنه اصلي علم اقتصاد را

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی /سلیمانی ،کیانی و عابدی

نیافته بود (نیلي ،بابازاده خراساني و شادکار ،7031 ،ص .)00با توجه به فضای رکود و
افسردگي پس از جنگ جهاني دوم ،سؤاالت اصلي اقت صاددانان این بود که آیا رشد درآمد
ملي کشورها با میزان شادکامي آنها رابطه دارد؟ و آیا با افزایش درآمد ملي کشور ،مردم آن
کشور شادتر خواهند شد؟
از طرف دیگر در برخي کشورهای شرقي نیز حکومتها تحت تأثیر فرهنگ و تاریخ
خود به شادکامي مردم اهتمام بیشتری ورزیدند؛ مثالً جیگم دوری وانگچاک ،پادشاه کشور
بوتان (7390-7310م) در یک فرمان سلطنتي در سال 7390م به کمیته برنامهریزی کشور
دستور داد بر اساس معیار میزان شادکامي مردم ،دستاوردهای برنامه پنجساله ششم ( 6th

 )Five Year Planرا ارزیابي کنند؛ یعني ارزیابي شود آیا پس اجرای برنامه توسعه ،مردم از
شادی و راحتي بیشتری برخوردارند یا خیر؟ ()Nishimizu, 2008, p.2؛ لذا ميبینیم ادبیات
فقر ذهني در کشورهای دیگر نیز مورد توجه واقع شد .در پي همین توجهات و
نظریهپردازیها ،از سال 0270م شبکه راهحل توسعه پایدار (Sustainable Development

) Solutions Networkبه کمک برخي از نویسندگان زیر نظر سازمان ملل متحد گزارشي از
رتبهبندی شادکامي در  799کشور جهان ارائه کرد ()World Happiness Report 2017؛

همچنین لیارد بیان ميکند «اقتصاد نیازمند تحولي انقالبگونه است که در نتیجه آن ارتقای
رفاه ذهني هدف تمام سیاستگذاریها قرار گیرد» (لیارد ،0229 ،به نقل از نیلي و بابازاده

خراساني ،7037 ،ص.)09
امروزه با گذشت شش دهه از ورود شاخصهای ذهني به علم اقتصاد ،اقتصاد شادکامي
) (Economics of happinessتا حدودی جایگاه خود را در جریان اصلي اقتصاد پیدا کرده
است ( .)Graham, 2005, p.41در پژوهشهای متأخر ،ادبیات فقر ذهني بسیار گسترش
یافته و به بررسي ارتباط عوامل مختلفي از جمله مذهب ،دینداری ،جنسیت ،سن،
تحصیالت ،اعتماد اجتماعي ،شهرنشیني و سالمت با فقر ذهني ميپردازد.
در بین این عوامل ،باورها و فرایض دیني ميتواند به کمک معنابخشي و هدفمندکردن
زندگي ،دریچه نگرش به زندگي را تغییر دهد ،دنیا را تبدیل به معبری برای زندگي اخروی
کند ،به زندگي اهدافي متعالي ببخشد ،حرص و طمع انسانها را کاسته و با پررنگکردن
زندگي آن جهاني ،احساس فقر را در متدینان کاهش دهد؛ مثالً باور به تأثیر تقوا و عمل 157

ایجاد کنند .ازآنجاکه میزان و کیفیت دینداری نشاندهنده عمق باورهای دیني در افراد
است ،بخشي از تحقیقات به بررسي اثر عمق دینداری بر فقر ذهني پرداختهاند.
در ادامه مدل فقر ذهني این پژوهش توصیف شده و اثر اعتماد اجتماعي ،درآمد،
تحصیالت ،جنسیت ،سالمت و دینداری بر فقر ذهني تبیین ميشود و با استفاده از نرمافزار
« »PLS-SEMمیزان اثرگذاری آنها ارزیابي خواهد شد.

 .1سابقه پژوهش
پژوهش های رفاه اقتصادی در حوزه رفاه عیني و ذهني متمرکز هستند .رفاه ذهني
( )Subjective Well- Beingو مفهوم متناظر با آن ،فقر ذهني ( )Subjective Povertyاز
جهت مفهوم و مصداق بسیار نزدیک به یکدیگرند.
برخي از پژوهشهای مهم این حوزه بهصورت مختصر بررسي ميشود:
ویتر (7399م) از اولین کساني بود که به بررسي رابطه بین فقر ذهني و دین در
بزرگساالن اقدام کرد .نتایج تحقیق وی نشان ميدهد فعالیت مذهبي (حضور در کلیسا)
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صالح در افزایش روزی یا باور به مقسومبودن رزق ،ميتوانند آرامش ذهني برای افراد

نسبت به دینداری و مذهبيبودن رابطه قویتری از دین و رفاه ذهني را توضیح ميدهد؛
همچنین تأثیر عمق عقاید مذهبي و اعمال فردی روی فقر ذهني در طول زمان کاهش پیدا
کرده است .در مجموع ميتوان گفت دین در بزرگساالن نسبت به جوانان در کاهش فقر
ذهني مؤثرتر بوده است.
نکته قابل توجه این است که رابطه بین رفاه ذهني و دینداری در پژوهشهای متقدم
بیشتر در بین میانساالن و افراد مسن بررسي ميشد؛ زیرا بهزعم ویتر این افراد بیشتر در
معرض فقر ذهني هستند و از سوی دیگر در این دسته سني ،دین عامل کاربردیتری برای
حل معضل فقر ذهني است.
الن و جین (7332م) نشان دادهاند علي رغم تحقیقات صورت گرفته در کانادا مبني بر
رابطه مثبت مشارکت دیني و شادکامي ،در بریتیش کلمبیا ،جایي که سطوح مشارکت
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مذهبي کمتر از سایر نقاط کانادا است این رابطه تضعیف یا حتي معکوس شده؛ لذا باور به
مثبتبودن این رابطه در تمام نقاط جهان ،تلقي غلطي است.
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الیسون (7337م) تأثیر دینداری بر فقر ذهني را غیر مستقیم و مثبت معرفي ميکند؛ ولي
میزان این تأثیر در افراد باایمان عمیقتر ،بیشتر گزارش شده است .نتایج نشان دادند افراد
باایمان قویتر ،رضایت از زندگي و شادکامي باالتری دارند و اثرات روانشناختي حوادث
بد زندگي ،کمتر در آنها اثرگذار بوده است؛ همچنین رابطه رضایت از زندگي و دینداری
بسیار قویتر از شادکامي و دینداری است.
کِراس (0220م) به کمک مصاحبه با یک گروه از بزرگساالن سفیدپوست و سیاهپوست
در پي یافتن رابطه بین معنای زندگي از طریق دین و تأثیر آن بر رفاه ذهني در گروههای
مختلف بود .به همین جهت مفاهیم و عوامل دیني را که معنابخشي به زندگي را ارتقا
ميدهند شاخص دین داری در نظر گرفت و همچنین سه شاخص رضایت از زندگي ،عزت
نفس و خوش بیني را شاخص رفاه ذهني در نظر گرفت و تأثیر این دو را بر هم بررسي
کرد .نتایج نشان دادند .7 :افراد مسنتر که به سبب دینداری ،معناداری زندگیشان بیشتر
شده است ،رفاه ذهني بیشتری نیز دارند .0 .سیاهپوستان آفریقایي ـ آمریکایي بیشتر در پي
یافتن معنای زندگي از طریق دین هستند تا سفیدپوستان.

بِراون و تیِرني (0223م) به کمک دادههای نظرسنجي از افراد مسن چیني نشان دادند
رابطه فقر ذهني و دین در این گروه بهشدت منفي است؛ درحاليکه بیشتر پژوهشها این
رابطه را مثبت ارزیابي کردهاند؛ همچنین عليرغم نتایج اکثر تحقیقات تأثیر دین در افزایش
رفاه ذهني برای مردان بیش از زنان است.
الن و بوند (0270م) سعي کردند از طریق شاخصهای مختلف دین و رفاه ذهني رابطه
بین این دو را از طرق مختلف و به کمک دادههای پیمایش ارزشهای جهاني (The World

) Values Survey Associationبررسي کنند .نتایج آنان نشان داد در فرهنگهایي که دین
امری اجتماعي است و عقاید مذهبي شیوع زیادی دارند ارتباط مثبت عمیقي میان رفاه
ذهني و عقاید دیني وجود دارد و در مقابل ،فرهنگهایي که در آنها عقاید مذهبي رواج
کمتری دارند ،ارتباط میان عقاید مذهبي و رفاه ذهني منفي است؛ لذا ميتوان چنین استنتاج
کرد که برخي مطالعات حاکي از رابطه منفي بین دینداری و فقر ذهني است و مطالعات
مختلف یک نتیجه واحد برای همه افراد و جوامع ندارد.
پاسداران متأهل ،به روش پسرویدادی از نوع همبستگي ،بررسي کردند .این اثر مثبت
ارزیابي شد؛ یعني هرچه بر دینداری افزوده ميشود رضایت از زندگي (به عنوان شاخص
فقر ذهني) بیشتر خواهد شد.
نیلي و بابازاده خراساني ( )7037با مشاهده  1002نمونه در دو سال  0220و ،0229
عوامل مؤثر بر فقر ذهني ایرانیان را استخراج و تقارن تأثیر این عوامل را به تفکیک جنسیت
محاسبه کردند .نتایج نشان داد عواملي مثل درآمد ،وضعیت شغلي ،سالمت فردی ،اعتقادات
مذهبي ،روابط و پیوندهای خانوادگي ،سن و جنسیت بر سطح رفاه ذهني ایرانیان
اثرگذارند .یکي از نتایج مهم مقاله تأیید رابطه مثبت بین مذهبيبودن و رفاه ذهني بود.
ساقیان ( ) 7030از منظر قرآن و روایات به واکاوی مفهوم احساس فقر ،عوامل پیدایش
آن و راهکارهای تربیتي ـ اخالقي برای رفع آن پرداخته است .نظام تربیتي اسالم شامل
عناصری هم چون باور به برکت ،قناعت ،رضایت ،شکر ،مذمت دنیاپرستي ،سادهزیستي،
پرهیز از حسد و  ...است .این نظام ميتواند به منزله مکمل برای توزیع ثروت مادی عمل
کند و مانع بروز بحرانهای اجتماعي ،آثار سوء شکاف طبقاتي و احساس فقر شود.
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حاتمي ،حبي و اکبری ( )7099تأثیر دینداری بر رضایت از زندگي را در بین  012نفر از
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مطابق بیشتر تحقیقات ،تأثیر عمق عقاید دیني ،مشارکت دیني و دینداری بر رفاه ذهني
(شادکامي) مثبت است .البته در تحقیقات محدودی نیز این اثر منفي ارزیابي شده و علت
آن به عدم وجود فرهنگ دیني عمیق در یک منطقه خاص از آن کشور برميگردد .معموالً
در همین تحقیقات به این موضوع اشاره شده است که برای مثال در سایر مناطق این رابطه
مثبت بوده است (.)Brown & Tierney, 2009, p.311
مطابق مطالب بیانشده مطالعات متعددی اثر دینداری بر فقر ذهني را در کشورهای
مختلف بررسي کردهاند؛ اما در کشور ما پژوهشهای محدودی در این زمینه انجام شده
است و تحقیقاتي هم که این اثر را مطالعه کردهاند اشکاالتي دارند؛ از جمله اینکه برای
دینداری شاخص های فراگیر ترکیبي در نظر گرفته نشده و صرفاً ابعاد محدودی از
دینداری مدنظر قرار گرفته است؛ همچنین از آمارهای رسمي و نمونههای بزرگ استفاده
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نشده است.
در این پژوهش برای رفع نواقص قبلي چهار گام مهم برداشته شده:
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 .7شاخص دینداری با توجه به شرایط ایران و آموزههای اسالمي طرح شده است.
 .0به کمک ادبیات و شاخصهای موجود ،شاخص فقر ذهني متناسب با ایران ساخته
شده است.
 .0برای سنجش این رابطه از دادههای تولیدشده در پیمایش رسمي با حجم نمونه
باال استفاده شده است.
.1

این پژوهش روش  PLSرا متناسب با موضوع و متفاوت از تحقیقات قبلي به کار
برده است.

 .2ادبیات موضوع
مفهوم و شاخصهای فقر ذهني
فقر ذهني را نوعي احساس ،ادراک یا باور به فقر ميدانند که به علل مختلفي در افراد ظاهر
مي شود و ممکن است توأم با فقر عیني یا بدون آن باشد .محققین فارغ از این تعریف کلي
و مورد توافق ،تلقيهای متفاوتي از جزئیات فقر ذهني دارند (شیاني و زارع ،7030 ،ص)70؛

مثالً طبق تحقیقات مختلف ،شـادکامي ،کیفیـت زنـدگي ،رضایت از زندگي ،رضایت
محیطي و حداقل درآمد کافي ميتواند فقر ذهني و یا خط فقر ذهني را آشکار سازد.
اندازهگیری فقر ذهني به علت اینکه واقعیت خارجي ( )Objectiveنیست و با
ویژگيهای دروني ) (Subjectiveافراد ـ مثل باورها ،احساسات و خواستهها ـ سروکار دارد
از سختي و خطای بیشتری نسبت به فقر عیني برخوردار است .پرسشنامه ،مصاحبه و
استفاده از ترجیحات آشکارشده روشهای معمول برای اندازهگیری فقر ذهني است؛ زیرا
شاخصهای فقر ذهني مثل بهزیستي ،بیچارگي ،رضایتمندی و شادکامي ،اموری ذهني
هستند که در اعمال ،رفتار ،گفتار ،واکنشها ،توجـه و حافظه افراد ظـاهر ميشوند (همان،

ص )71و بهترین راه آشکارسازی امور ذهني به کمک خوداظهاری انجام ميشود .به همین
دلیل ،روش رایج ،استفاده از پرسشنامه و مصاحبه است.
الف) حداقل درآمد کافي یا مخارج
یکي از روشهای اندازه گیری خط فقر ذهني سؤال درباره حداقل درآمد کافي برای
مثالً «به نظر شما حداقل میزان درآمد ،برای پاسخگویي به نیازهایتان چقدر است؟» یا سؤال
دیگری که راوالیون ( )0270طرح کرده بدین صورت است «آیا از میزان مصرف فعلي خود
راضي هستید؟»؛ که در این پرسش به جای درآمد افراد ،مخارج مصرفي آنان مدنظر قرار
گرفته است.
ب) رضایت از زندگي )(Life Satisfaction
تعریف واحد رضایت از زنـدگي آسـان نیست؛ زیرا جوامع ارزشهای مختلفي دارند و
«رضایت از زندگي به فرآ یند ارزیـابي کیفیـت زنـدگي بر اساس معیارهـای منتخـب فـرد
اشـاره دارد» ؛ مثالً برخـي رضایت از زندگي را در داشتن تحصیالت دانـشگاهي ،ازدواج،
تندرستي ،موفقیت شغلي ،داشتن فرزندان موفق و سالم ،انجام فعالیتهای روزانه و روابط
اجتماعي با دیگران ميدانند .سنجش رضایت از زندگي در هر فرد بهصورت مقایسه با
وضع زندگي استاندارد مدنظر خودش صورت ميگیرد؛ مثالً برای سنجش این امر ميتوان
از مقیاس « (Satisfaction with Life Scale) »SWLSاستفاده کرد (شیاني و زارع،7030 ،
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برآورده کردن نیازهاست؛ به این معني که کمتر از این میزان ،انتظارات را برآورده نميسازد؛
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ص .)79این شاخص معموالً شامل پرسشهایي در مورد رضایت از دوستان ،فامیل،
سالمتي ،موقعیت خانه و اوقات فراغت است .رضایت از زندگي شاخص مناسبي تلقي
ميشود؛ زیرا تعداد سؤال ها بیشتر از یک پرسش است .این امر تحت تأثیر احساسات
قرارگرفتن و پاسخ اشتباهدادن را کمتر ميکند (.)Colón-Bacó, 2010, p.1
ج) کیفیت زندگي ()Quality of Life
طبق تعریف سـازمان جهـاني بهداشـت کیفیـت زندگي یعني «درک و آگاهي فرد از
جایگاهش در زندگي کـه در قالب فرهنگ و نظام ارزشيِ محل زندگي وی شکل ميگیرد».
کیفیـت زنـدگي همه ابعاد زیستي مثل رضایت مادی ،نیازهـای حیـاتي ،توسعه فـردی،
خودشناسـي و بهداشت اکوسیستم را پوشش ميدهد .این شاخص در سطح خرد از معیار
ادراک کیفیت زنـدگي ،ارزش های فردی ،رفـاه ،خوشـبختي ،میزان درآمد ،اشتغال ،مسکن،
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آموزش و پرورش و سـایر شرایط زندگي و محیطي به دست ميآید؛ همچنین بهطور
مستقیم سؤاالتي در مورد معناداری و هدفمندی زندگي ،روابط اجتماعي ،داشتن حمایت
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دیگـران ،داشتن فعالیتهای مورد عالقه روزانه ،خوشبیني به آینده ،احساس آسایش و
امنیت و رضایت از گذران اوقات فراغت نیز در این سنجش به کار رفته است (Costanza
)et al, 2007, pp.267-269

د) رضایت محیطي ()Environmental Satisfaction
رضایت محیطي به قضاوتهای افـراد در مورد اندازه رضایتشان در حوزههای مهم زندگي
مانند سالمت جسمي ـ روحي ،کار ،فراغـت ،روابـط اجتماعي و خانواده اشاره دارد.
وضعیت ایدئال هر حـوزه ،مقدار لذتبردن از تجربههای هر حوزه ،میزان عالقه به تغییـر
در یک حـوزه ،احساس بیچـارگي ماننـد احساسات مثبت و خالصانه به همسایهها و
جامعه و احـساسات تشویق کننده در کــار از جمله عوامل رضایت محیطي است .سؤاالت
آن شامل سنجش میزان امکانات موجود در خانواده ،جامعه و محل سکونت ،دسترسي به
محیط های تفریحي ،دسترسي به مراکز بهداشتي و سهولت استفاده از وسایل نقلیه عمومي
است (شیاني و زارع ،7030 ،ص.)79

ه) شادکامي )(Happiness
به گفته ریو ،شادی احساسي مثبت است که زندگي را شیرین ميکند .فرد شاد بهطور مکرر
احساسات مثبتي مانند شادی ،عالقه و افتخار را تجربه ميکند؛ همچنین غم ،اضطراب و
خشم را بهندرت احساس ميکند (مهدیزاده و زارع غیاثآبادی ،7030 ،ص .)1شادکامي
بهطورکلي از طریق یک پرسش از احساس شادی در زندگي مشخص ميشود(Colón-

) .Bacó, 2010, p.1البته شرکت در مراسم عقیدتي مذهبي ،رفتن به تئاتر و سینما،
ورزشکردن ،همصحبتي با پدر و مادر ،معاشرت با دوستان و همساالن و رفتن به
کالسهای هنری نیز ميتواند جزء عوامل مؤثر بر شادی در نظر گرفته شود (محسنپور،

 ،7093ص)1؛ همچنین بازی کارکردهای مختلفي دارد که از جمله آنها ميتوان به ایجاد
شادی و نشاط اشاره کرد (بهشتي و منطقي ،7032 ،ص .)37بر اساس تحقیقات ارتباط با
دوستان ،خوردن غذا و نوشیدني ،قدمزدن در طبیعت ،بازی ،فعالیتهای فرهنگي و
تـفریحي نیز موجب شادی و نشاط ميشوند (پناهي ،7099 ،ص)01؛ لذا ميتوان شادی را از 163

عوامل را برای اندازهگیری فقر ذهني بررسي نمود.
در مورد اهمیت سنجش فقر ذهني باید گفت :اوالً؛ اندازهگیریهای فقر ذهني راه
مناسبي برای برآورد حداقل استاندارد زندگي افراد است؛ زیرا ابزارهای اندازهگیری متداول،
حداقل استانداردها را بهطور کامل و دقیق نمایش نميدهند ( Franziska Buttler, 2013,

)p.2؛ لذا توجه به فقر ذهني منجر به بهبود و تکمیل ابزارهای اندازهگیری و نظریات فقر
ميشود.
ثانیاً؛ هرچند فقر ذهني لزوماً با فقر عیني در ارتباط نیست؛ اما ميتواند مشابه و حتي
شدیدتر از فقر عیني ،در اجتماع بحرانهای بزرگ ایجاد کند؛ لذا اندازهگیری آن ما را در
شناخت ،پیشگیری و مقابله با بحرانها کمک ميکند.
ثالثاً؛ فقر ذهني مفهوم چندوجهي و دخیل در حوزههای مختلف زندگي است؛ لذا
ميتوان گفت از اهمیت باالتری نسبت به فقر عیني برخوردار است ( Ferrer-i-Carbonell
.)& Praag, 2008, p.2
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سطح پرسش مستقیم در مورد شادکامي ،به عوامل مؤثر بر شادی گسترش داده و همه این

 .3بسترهای تأثیر دینداری بر فقر ذهني
در متون دین اسالم نیز فقر ذهني مورد توجه است برای نمونه امام علي  7در غررالحکم

باب فقر ميفرمایند« :رُبَّ غَنیٍّ اَفْقَرُ مِنْ فَقِیر» (آمدی ،7019 ،ص :)090چهبسا توانگری که
فقیرتر از مستمند است.
و در سخن دیگری ميفرمایند:
«رُبَّ فَقرٍ عادَ بِالغِنَى الباقی رُبَّ غِنىً أورَثَ الفَقرَ الباقِیَ» (همان) :بسا فقری که به توانگرى
جاودان انجامد و بسا توانگرىای که فقرِ همیشگى بر جاى نهد.
مثالً مي توان گفت فقری که مالزم با صبر و ایمان باشد احساس فقر را از بین ميبرد؛
یعني ممکن است فردی فقیر باشد ولي به جهت برخورداری از روحیه استغنا و قناعت
احساس فقر نکند و البته بر خالف همین حالت ممکن است افراد توانگر به علت داشتن
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روحیه تکاثرگرایي ،حرص و طمع احساس فقر کنند (ساقیان ،7030 ،ص.)709
این مقاله بهطور خاص به اثر دینداری بر فقر ذهني تأکید ميکند؛ لذا در ادامه بسترهای
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تأثیر دینداری بر فقر ذهني را بر اساس تحقیقات صورتگرفته بررسي ميکنیم.
بررسي رابطه بین دین و فقر ذهني حداقل به نوشتههای دورخیم در سال 7379
برميگردد ( )Barkan & Greenwood, 2003, p.117و بعد از آن محققان دیگری به
بررسي این رابطه پرداختهاند .از بستر مطالعه آنها ميتوان چنین استنباط کرد که دینداری از
طرق مختلفي بر فقر ذهني تأثیرگذار است که به ترتیب عبارتاند از:

معنا و هدفبخشي به زندگي
جنبههای اجتماعي دین و عمق باورهای مذهبي به کمک فراهمکردن معنا و هدف برای
زندگي ،موجب افزایش شادکامي و کاهش فقر ذهني ميشوند (.)Colón-Bacó, 2010, p.1

دینداری ميتواند یک زندگي معنادار ،هدفمند ،لذتبخش ،شاد و مورد رضایت را فراهم
کند؛ مذهب مي تواند بسیاری از نیازهای روحي انسان را برآورده کند .دین ميتواند
خألهای اخالقي ،عاطفي و معنوی انسان را پر کند ،به او امید و قدرت دهد و پایگاه بسیار
محکمي برای انسان در برابر مشکالت ،مصائب و محرومیتهای زندگي ایجاد کند.

گیرتس معتقد است دین ميکوشد تجربههای بشر در زمینه نابرابری و بيعدالتي را
توجیه کند؛ مثالً باور به اینکه بيعدالتي ها در این جهان با دادگری در جهان دیگر جبران
خواهند شد ،ميتواند موجب افزایش رضایت از زندگي شود (مهدیزاده و زارع غیاثآبادی،

 ،7030ص)1؛ همانطورکه بسیاری از پژوهشها نشان ميدهند هرچه بر دینداری افزوده
شود رضایت از زندگي نیز بیشتر ميشود (حاتمي و همکاران ،7099 ،ص.)00

بهبود متغیرهای سالمت روان
بسیاری از متغیرهای سالمت روان به وسیله باورهای مذهبي تبیین ميشوند؛ یعني مذهب
کمک ميکند انسان معنای حوادث دردناک زندگي را که اضطرابانگیز هستند بفهمد و
موجب دلگرمي و خرسندی مطبوعي در روح و روان او شود (عبداهللپور و همکاران،7032 ،

ص .)711از سوی دیگر ،پژوهشهایي که در زمینه تأثیر دین بر برخي مؤلفههای
روانشناختي انجام شده است ،نشان مي دهد دین تأثیر مثبت بر بهداشت جسماني و رواني 165

دارد .مثل تأثیر مثبت دینداری بر رفتارهای مقابلهای سالم ،کاهش افسردگي ،کاهش

ارتباط شخصي با خداوند
مردم روابط معنوی خود را برای رسیدن به آرامش گسترش ميدهند .این ارتباط باعث
ميشود که اوالً؛ بسیاری از حوادث و بحرانها به کمک یک منبع ماوراءالطبیعي توجیه،
مدیریت و کنترل شوند و ثانیاً؛ سبک زندگي سالمي همراه با وفاداری ،رفتار نوعدوستانه و
اجتماع خواه ،اعتدال در تغذیه و عدم مصرف مشروبات الکلي به وجود آید (مهدیزاده و

زارع غیاثآبادی ،7030 ،ص.)100

افزایش شادکامي
گزاره های دین اسالم برای کاهش فقر ذهني بسیار غني است .در بسیاری ادیان الهي یا
بشری ،شادی و نشاط جایگاه خاصي دارد .اندکي درنگ در تعالیم ،آداب ،اعمال و
آموزههای ادیان ،این نکته را روشن ميسازد که در همه آنها ،دستورها و سفارشهایي برای
شادی و نشاط بشر در زندگي مادی بیان شده است (خبازی ،7032 ،ص .)9برای نمونه
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نگراني ،افزایش عزت نفس ،باالرفتن کیفیت زندگي و هویتیافتن (همان ،ص.)0

اسالم شادی را ستوده و حتي روزهای خاصي را برای شادماني معرفي کرده است .اسالم
اعمال خیر ،گره گشایي از کار مؤمنان ،مسافرت ،پرهیزکاری ،کار ،بوی خوش ،لباس روشن،
سحرخیزی ،دعا به هنگام شب ،استفاده از رنگهای شاد و صبر و تسلیم در برابر رضای
خداوند را از عوامل مؤثر در شادماني معرفي ميکند (مرداني ،7037 ،ص.)02-92
در همین موضوع امام رضا 7خطاب به ابنشبیب فرمودند:
«ان سرّک ان تکون معنا فی الدرجات العلی من الجنان فاحزن لحزننا و افرح لفرحنا» (مجلسي،

7019ق ،ج ،01ص :)090اگر دوست داری در درجات عالي بهشت با ما باشي با حزن ما
محزون و با شادی ما شاد باش.

همچنین امام رضا  7ميفرمایند:
کوشش کنید اوقات روز شما چهار قسمت باشد .ساعتي برای عبـادت و خلـوت بـا خـدا،
ساعتي برای تأمین معاش ،ساعتي برای معاشرت با برادران مورد اعتماد و کساني که شما را
166

به عیبهایتان واقف ميکنند و در باطن به شما خلوص و صفا دارند و ساعتي را هم بـرای
تفریحات و لذایذ خود اختصاص دهید و از طریـق مسـرت و شـادی در سـاعات تفـریح،
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نیروی انجام وظایف وقتهای دیگر را تأمین کنید (همان ،ص.)032

بهطورکلي تأکیداتي که در آموزههای اسالم مبني بر فقیربودن در مقابل خداوند،
رزاقیت ،از بیننرفتن پاداش کارهای نیک ،وجود سنت غیر قابل اجتناب امتحانات الهي
برای همه و اهمیت و جایگاه صبر وجود دارد ،شخصیت افراد را بهگونهای شکل ميدهد
که در مقابل سختيها مقاومت بیشتری داشته باشند .از سوی دیگر تأکید اسالم بر برقراری
روابط اجتماعي پیوسته (صله رحم ،تعامل با همسایگان ،مدارا با افراد و  )...موجب ایجاد
یک شبکه اجتماعي سازنده ميشود که ميتواند در شادکامي افراد مؤثر باشد.
پژوهشهای مختلف نیز نشان ميدهند از دو طریق شرکت در فعالیتهای اجتماعي ـ
دیني ميتوان شادکامي در افراد را افزایش داد:
الف) بُعد معنوی دین به افراد کمک ميکند در مقابله با مشکالت و استرسها به کمک
قدرت ایمان ،امید ،بخشش و شادی یک روحیه قوی و با اعتماد به نفس پیدا کنند؛
همچنین دین سبک زندگي سالمتری را از طریق کاهش رفتارهای ریسکي مثل رابطه

جنسي ناایمن ،قمار و مصرف الکل و تنباکو ترویج ميکند؛ لذا در مجموع دینداری
ميتواند رفاه بیشتری را به ارمغان آورد (.)Barkan & Greenwood, 2003, p.118

ب) معابد فرصتي برای تعامل بین افرادی است که ارزشهای مشترک دارند ،مسلمانان
ميتوانند از حمایت یک شبکه اجتماعي غیر رسمي بزرگ و قابل اعتماد از طریق مساجد،
حسینیهها و سایر عبادتگاهها بهرهمند شوند؛ مثالً از طریق نمازگزاران مسجد به فرد کمک
مادی یا حمایت معنوی شود (مهدیزاده و زارع غیاثآبادی ،7030 ،ص.)100

سایر عوامل مؤثر بر فقر ذهنی
مطابق مطالعات ،عالوه بر دین برخي از متغیرهای دیگر نیز بر فقر ذهني اثرگذارند .برخي
از آنها مانند میزان درآمد افراد ،قابل مشاهده و اندازهگیری هستند؛ ولي برخي مانند باورها،
احساسات ،هیجانات و خواستههای دروني فرد غیر قابل مشاهده هستند .برای دسته دوم
معموالً آمار رسمي وجود ندارد و به کمک پرسشنامه ميتوان آنها را استخراج کرد .در این
مقاله از هر دو نوع متغیر استفاده شده که در ادامه تشریح ميگردد:
اعتماد اجتماعي شاخصي از سرمایه اجتماعي و یکي از عناصر اصلي برقراری تعامل
اجتماعي است که افراد و گروهها از طریق پیوند با یکدیگر به دست ميآورند .اعتماد
اجتماعي تبادل اجتماعي را در شرایط عدم اطمینان و ریسک تسهیل ميکند و در تحقق
نظم اجتماعي در زندگي روزمره عنصری ضروری به شمار ميآید .پژوهشها نشان
ميدهند اعتماد به طور مستقیم از طریـق کمک به یافتن شغل جدید و افزایش درآمد و
بهطور غیر مستقیم از طریق افزایش مصرف ،رفاه ذهني افراد را افزایش ميدهد (نجارزاده و

سلیماني ،7037 ،ص.)79
 .2سالمت
در تحقیقات مختلف ،سالمت به عنوان عامل مؤثر بر فقر ذهني معرفي شده است .بهطور
خاص تصور از سالمت فردی بهخصوص در زنان بیش از مردان بر فقر ذهني اثرگذار است
(نیلي و بابازاده خراساني ،7037 ،ص .)10در اسالم سالمت به عنوان یکي از دو نعمت بزرگ
معرفي ميشود .پیامبر اکرم  6در این رابطه ميفرمایند« :نِعْمَتَانِ مَکْفُورَتَانِ الْأَمْنُ وَ الْعَافِیَةُ»
(صدوق ،7090 ،ج ،7ص )01و افرادی که از سالمت بیشتری برخوردار باشند امکان استفاده
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 .1اعتماد
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از مواهب مادی و معنوی باالتری را دارا هستند؛ لذا ميتوانند بهتر و بیشتر از افراد غیر
سالم کار کنند ،درآمد کسب کنند ،به تفریح و شادی بپردازند ،از هزینههای درمان بکاهند و
رضایت از زندگي را به میزان باالتری احساس کنند که در این صورت رفاه ذهني بیشتری
خواهند داشت (.)Locker & et al ,2000, p.971
 .3درآمد
پژوهشگراني همچون باتلر ( )0220و راوالیون ( )0270رابطه فقر ذهني و درآمد را مورد
سنجش قرار داده و آن را منفي برآورد کردهاند؛ زیرا معموالً درآمد باال فرصت و توانمندی
بیشتری برای دستیابي به خواستههای مادی در اختیار افراد قرار ميدهد .افراد متمولتر
ميتوانند کاالها و خدمات بیشتری مصرف کنند و از این طریق رفاه بیشتری به دست
آورند؛ همچنین سطوح باالی درآمدی مي تواند از طریق کسب شأن و احترام اجتماعي باال،
168

موجب ارتقای سطح رفاه ذهني افراد شود (نیلي و بابازاده خراساني ،7037 ،ص)09؛ اما در
صورتي که افراد گروهي را به عنوان لنگر یا معیار قرار داده و درآمد خود را در مقایسه با
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آن گروه مدنظر قرار دهند در این صورت رابطه بین درآمد و فقر ذهني ،ميتواند مثبت
باشد و علي رغم افزایش درآمد ،به دلیل اینکه فرد خود را در مقایسه با دیگران تعریف
ميکند فقر ذهني افزایش یابد.
کاستیال (0272م) و راوالیون (0270م) در پژوهشهای خود درآمد را نسبت به گروههای
معیار در نظر گرفتهاند .راوالیون نشان ميدهد در مورد برخي کشورهای توسعهیافته مثل
آمریکا درآمد شخصي به درآمد دیگر اقشار جامعه مثالً همسایگان وابستگي ندارد.
 .4تحصیالت
در بسیاری از تحقیقات میزان تحصیالت به عنوان یکي از مؤلفههای شاخص توسعه انساني
بر فقر ذهني اندازهگیری ميشود (افشاری و دهمرده  ،7030ص )09و این اثر مثبت ارزیابي
شده است (نجارزاده و سلیماني ،7037 ،ص .)79بهطور خاص بر اساس برخي پژوهشها در
زنان افزایش تحصیالت منجر به افزایش رفاه ذهني ميشود؛ ولي در مردان این رابطه
بهصورت معنادار اثبات نشده است (مدیری و آزاد ارمکي ،7030 ،ص .)009پس افزایش
سطح تحصیالت از طریق ایجاد امید برای یافتن شغل بهتر و درآمد بیشتر منجر به کاهش
فقر ذهني ميشود.

 .5جنسیت
رابطه جنسیت با احساس شادکامي و رضایت از زندگي در مقاالت مختلف اندازهگیری
شدهاند (نیلي و بابازاده خراساني ،7037 ،ص .)02انتظار ميرود فقر ذهني در بین مردان به
دلیل ضرورتداشتن پرستیژ اجتماعي بیشتر نسبت به زنان پایینتر باشد (مدیری و آزاد

ارمکي ،7030 ،ص .)012از قضا پژوهش های تجربي نیز مؤید این نظر است که زنان رفاه
ذهني بیشتری نسبت به مردان دارند (نجارزاده و سلیماني ،7037 ،ص .)71توجیهات اصلي
ارائهشده به علل روانشناختي مربوط به زنان در حوزه مثبتاندیشي ،اعتماد و تمایالت
دیني اشاره دارند.
 .6شهرنشینی
با رشد شهرنشیني و تقسیمکار بهرهوری افزایش و رفاه کل جامعه نیز افزایش ميیابد .مردم
شهر با استفاده از امکانات شهری ميتوانند زندگي شادتر و رضایتمندتری تجربه کنند .پس
با افزایش میزان شهرنشیني سطح رفاه ذهني افزایش چشمگیری خواهد داشت ( 169 Easterlin,

(0223م) نشان دادهاند فقر ذهني در مناطق شهری باالتر برآورد ميشود ،مسبب این اتفاق
باالتررفتن توقع شهرنشینان ،وجود و درک تضاد طبقاتي و نابرابری باالتر است .آنها نشان
دادند در فیلیپین خط فقر ذهني که مردم شهر انتظار دارند ،تقریباً دو برابر روستاست.

 .4شاخصهای مورد استفاده و دادهها
دادههای این پژوهش از «طرح بررسي و سنجش شاخصهای فرهنگ عمومي کشور» که
به سفارش شورای فرهنگ عمومي کشور آخرینبار در اردیبهشتماه سال  7037به اجرا
درآمده ،اخذ شده است .این گزارش موج چهارم از سنجش فرهنگ عمومي است که با
حدود  71222نمونه آماری انجام و نتایج آن برای  07استان منتشر شده است .جامعه
آماری این پژوهش جمعیت شهری و روستایي باالی  70سال است و نمونههای این تحقیق
از میان ساکنان  009شهر و حدود  7122روستا از سراسر کشور انتخاب گردیده و نتایج آن
به تفکیک استانها منتشر شده است (شورای فرهنگ عمومي کشور.)7037 ،

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی /بررسی اثرات بالقوه دینداری بر فقر ...

 .)Angelescu & Zweig, 2011, p.1در مقابل برخي پژوهشها مثل خاندکر و هاتن

فقر ذهني به عنوان متغیر وابستهی این تحقیق از یک شاخص ترکیبي ساخته شده است.
با توجه به تعاریف و شاخص هایي که در ادبیات تحقیق وجود دارد؛ شش سؤال از موج
چهارم شاخصهای فرهنگ عمومي ( )7037به عنوان مبنای محاسبه شاخص فقر ذهني
لحاظ گردید .یکي از این سؤاالت بیان ميدارد «کدامیک از موارد وضعیت اقتصادی
خانواده شما را بهتر توصیف ميکند؟» و در پاسخ میانگین تعداد جواب به گزارههایي مثل
«خانواده ما برای تأمین مواد غذایي از نظر مالي با مشکل مواجه است» تا «خانواده ما تقریباً
قادر به تهیه تمام چیزهایي که ميخواهیم هست» مطرح شده است .پاسخ به این سؤال تلقي
ذهني فرد از وضعیت خود ـ به عنوان یکي از نماگرهای فقر ذهني ـ را بیان ميکند .از
سوی دیگر  1سؤال نیز برای تعیین میزان شادکامي و شادی ـ به عنوان یکي دیگر از
نماگرهای فقر ذهني ـ مبنا قرار گرفت که به میزان تفریحات مردم اشاره داشتند؛ سؤال آخر
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نیز در مورد وام داشتن و پرداخت اقساط وام هست که در برخي از پژوهشها به عنوان
شاخص فقر ذهني به کار گرفته شده است .در نهایت میانگین این سه نماگر به عنوان
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شاخص نهایي فقر ذهني مورد استفاده قرار گرفته است.
برای متغیرهای مستقل نیز شاخصهای زیر در نظر گرفته شده است :برای شاخص
دینداری پاسخ به  9سؤال مربوط به وفای به عهد (میزان ناپسندی بدعهدی نزد فرد)،
صلهرحم ،حضور در نماز جماعت ،حضور در نماز جمعه ،روزهداری ،پرداخت کمکهای
مالي (صدقه ،نذر و خیرات) ،میزان مطالعه قرآن و ادعیه و میزان مطالعات دیني ـ به جز
قرآن و ادعیه ـ مبنا قرار گرفت .برای شاخص سالمت از میانگین وزني پاسخ به میزان
ورزش و پاسخ عدم استفاده از دخانیات ـ به عنوان شاخصهای پیشیني سالمت ـ تعیین
شدند .برای متغیر اعتماد از پاسخ به  77سؤال مربوط به میزان اعتماد به گروهها و اقشار
مختلف ـ شامل اعتماد به نیروی انتظامي ،پزشکان ،قضات ،نمایندگان مجلس و  ...ـ
استفاده شده است .برای متغیر درآمد از دادههای درآمد سرانه مرکز آمار ایران به تفکیک
استان ها استفاده گردیده و شاخص تحصیالت و جنسیت و شهرنشیني نیز از پاسخ به
سؤاالت مستقیم در مورد این آیتمها استخراج و کدگذاری شده است.

 .5روش تحقیق :منطق روش حداقل مربعات جزئي )(PLS
به طورکلي دو رویکرد برای برآورد پارامترهای یک مدل معادالت ساختاری وجود دارد.
اولین رویکرد مبتني بر کوواریانس بوده و دیگری مبتني بر واریانس است .رویکرد مبتني بر
کوواریانس سعي در کاهش تفاوت بین کوواریانس نمونه و کوواریانسي که توسط مدل
نظری پیشبیني شده ،دارد (اماني ،خضری آذر و محمودی ،7037 ،ص)19؛ اما برخالف آن،
روش حداقل مربعات جزئي یا همان  PLSسعي دارد واریانس متغیرهای وابستهای که
توسط متغیرهای مستقل پیشبیني ميشوند را بیشینهسازی کند.
در روش  PLSبخش ساختاری ،مدل دروني ( )Inner Modelو بخش اندازهگیری ،مدل
بیروني ( )Outer Modelنام دارد .در این رویکرد ،ابتدا مقادیر محاسبه ميشود.
حداقل مربعات جزئي= مدل دروني  +مدل بیروني
جهت نیل به این مقصود متغیرهای پنهان بهصورت ترکیب دقیق خطي نشانگرهای
تجربي خود برآورد ميشوند .سپس روش  PLSاز این نمایندگان جانشینهای کاملي برای
در ابتدا نسبت های وزني که نشانگرها را به متغیرهای پنهان مورد نظرشان مربوط ميکند
برآورد ميشود ،سپس با در نظرگرفتن نسبتهای وزني به عنوان ورودی ،مقادیر موردها
برای هر متغیر پنهان بر اساس میانگین وزني نشانگرهایش محاسبه ميشود .در نهایت از
این مقادیر موردها در معادالت رگرسیون استفاده کرده تا پارامترهای روابط ساختاری تعیین
شود (همان ،ص.)10-19
در این مقاله ،جهت اجرای مدل مفهومي و تحلیل نتایج از نرمافزار  PLS-SEMنسخه
 0.0استفاده شده است.

 .6تخمین مدل و نتایج
شکل  7مدل مفهومي و نتایج حاصل از رگرسیون و همبستگي میان متغیرها را نمایش
ميدهد که در ادامه تحلیل خواهد شد .همانطورکه در شکل نیز مشاهده ميشود ،متغیرهای
مستقل (آشکار) عبارتاند از :جنسیت ،سالمت ،دینداری ،شهرنشیني ،درآمد ،تحصیالت و
اعتماد اجتماعي .متغیر وابسته (پنهان) نیز فقر ذهني است .دادههای مربوط به هر متغیر
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متغیرهای پنهان استفاده ميکند؛ بنابراین بهطور خالصه رویکرد  PLSاینگونه عمل ميکند:
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مستقل با رنگ زرد مشخص شده و به آن متصل است .اعداد روی خطوط میان متغیرهای
مستقل (دایره آبي کوچک) و دادههایي که به رنگ زرد مشخصشده ،نمایانگر میزان
اثرگذاری دادهها بر متغیرهای مستقل است .اعداد روی خطوط میان متغیرهای مستقل
(دایره آبي کوچک) و وابسته (دایره آبي بزرگ) نیز میزان و جهت اثرگذاری متغیرهای
مستقل بر متغیر وابسته را نشان ميدهند؛ همچنین عالمت مثبت نشانه اثرگذاری در جهت
مستقیم و عالمت منفي نمایانگر اثرگذاری در جهت عکس است.
در ادامه تحلیل نتایج حاصل از رگرسیون میان متغیرهای مستقل و وابسته بیان خواهد
شد.
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شکل ( -)7شمای کلي متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق در نرمافزار PLS-SEM

ضریب تعیین ()R2
رایجترین شاخص برای ارزیابي مدل ساختاری ،ضریب تعیین ( )R2است .ضریب تعیین
هر متغیر پنهان ،نشان ميدهد چند درصد از واریانسهای موجود آن متغیر پنهان قابل تبیین
است .هرچه میزان ضریب تعیین به عدد یک نزدیکتر باشد ،مدل از دقت اندازهگیری
باالتری برخوردار است .در مدل حاضر ،متغیر پنهان (فقر ذهني) دارای ضریب تعیین به
بزرگي  2.111است که نشان از تبیین خوب مدل ساختاری مورد استفاده در این تحقیق
دارد.

محاسبه روایي واگرا بین متغیرها به روش فرنل
روایي واگرا در یک مدل ساختاری ،بر همبستگي اندک میان متغیرهایي که میان آنها
رابطهای در نظر گرفته نشده ،تأکید دارد .روش فرنل به عنوان یکي از شاخصهای برآورد
روایي واگرا محسوب مي شود .این شاخص در واقع جذر میانگین واریانس استخراجشده را
برای هر متغیر محاسبه کرده و در قطر اصلي ماتریس همبستگي میان متغیرها قرار ميدهد؛ 173

جدول  ،0روش فرنل برای مدل ساختاری نشان ميدهد روایي واگرا در مدل بهکاررفته در
این پژوهش برقرار است؛ چراکه اعداد موجود در قطر اصلي ماتریس همبستگي میان
متغیرها که جذر  AVEآن متغیر را نشان ميدهند ،از سایر اعداد بزرگترند.
جدول ( )0روایي واگرا بین متغیرها (منبع :یافتههای تحقیق).
درآمد

آموزش

نام متغیر

سالمت

سالمت

0.731

درآمد

0.224

1.000

آموزش

0.155

-0.010

1.000

جنسیت

0.145

0.168

0.360

دینداری

-0.110

-0.509

-0.041

جنسیت

دینداری

فقر ذهني

اعتماد

شهرنشیني

1.000
-0.143

0.475

فقر ذهني

0.330

0.167

0.101

0.357

-0.638

0.712

اعتماد

-0.084

-0.175

-0.295

0.012

0.194

0.261

1.000

شهرنشیني

0.303

0.266

0.438

0.503

-0.303

0.153

-0.258

1.000
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لذا اعداد موجود در قطر اصلي ،باید از سایر اعداد در آن ستون بزرگتر باشند .مطابق

محاسبه برازش مدل
مهم ترین شاخص برازش ،خطای جذر میانگین مربعات یا  RMSاست .این شاخص،
اختالف میان مدل ساختهشده با دادههای تجربي را نشان ميدهد .در صورتي که مقدار این
شاخص بزرگتر از  2.29باشد ،برازش قابل قبول است و اگر باالتر از  2.7باشد ،برازش
خوب است (سبحانيفرد ،7039 ،ص .)001طبق این معیار ،میزان برازش مدل  2.019ارزیابي
شده و ازآنجاکه باالتر از  2.7است پس مدل از برازش خوبي برخوردار است.
جدول ( )0برازش مدل منبع (یافتههای پژوهش حاضر)

عنوان

میزان برآورد

rms Theta

0.248

نتایج بررسي پذیرش فرضیههای مدل
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درباره داوری نهایي در مورد متغیرها و پذیرش یا عدم پذیرش فرضیههای موجود در
تحقیق ،باید به گزارش های حاوی اطالعات در مورد میزان احتمال متغیرها و نحوه
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قرارگیری آنها نسبت به فاصله اطمینان ،رجوع نمود .نرمافزار  PLS-SEMاین گزارش
توسط  Bootstrapفراهم شده و در مورد ثبات برآورد ضرایب و متغیرها اظهارنظر
مينماید .فاصله اطمینان ،دامنه ای است که در آن پارامتر واقعي جامعه با فرض سطح معیني
از اطمینان در آن قرار ميگیرد (هیر و همکاران ،7039 ،ص.)711

ازآنجاکه در نرمافزار  PLS-SEMمیزان خطای نمونه بهصورت پیشفرض  2.29در نظر

گرفته ميشود ( ،)= 2.29فاصله اطمینان  39درصد است .حال با توجه به فاصله اطمینان،
برای پذیرش یا عدم پذیرش فروض مدل ،ميتوان از هر کدام از معیارهای )7( :مقایسه
مقدار آماره  tو ( )0سنجش میزان احتمال ( )P-valueاستفاده نمود.

ازآنجاکه میزان خطای استاندارد نمونه  2.29در نظر گرفته ميشود ،مقادیر آماره  tنباید
در بازه ( )-7.30 ،+ 7.30قرار بگیرند؛ بنابراین چنانچه مقادیر آماره  tعددی در این بازه
باشند ،فرضیه مورد پذیرش قرار نميگیرد و اگر مقادیر  tاعداد بزرگتر از  7.30یا
کوچکتر از  -7.30باشند ،فرضیه تحقیق پذیرفته ميشود (بازه اطمینان  39درصد) .جدول
 1مقادیر برآوردشده توسط آماره  tو میزان احتمال آن را نشان ميدهد؛ همچنین ضرایب
مسیر که نمایانگر میزان تأثیر متغیر مستقل (آشکار) بر متغیر وابسته (پنهان) هستند ،ارائه

شدهاند .با توجه به مجموعه اطالعات بیانشده ،مشاهده ميشود ازآنجاکه متغیرهای درآمد،
دینداری و اعتماد دارای احتمال کمتر از  2.29بوده و مقدار آماره  tدر آنها خارج از بازه
( )-7.30 ،+7.30قرار دارد؛ بنابراین فرضیههای مدل مبني بر اثرگذاری اعتماد ،درآمد و
دینداری بر فقر ذهني مورد پذیرش قرار ميگیرند.
از طرف دیگر ،متغیرهای سالمت ،آموزش ،جنسیت و شهرنشیني دارای احتمال باالتر
از  2.29بوده و مقدار آماره  tآنها در بازه ( )-7.30 ،+7.30قرار ميگیرد؛ بنابراین
فرضیههای مدل مبني بر تأثیرپذیری فقر ذهني از متغیرهای سالمت ،جنسیت و آموزش
مورد پذیرش قرار نميگیرند.
جدول ( )1نتیجه پذیرش فرضیهها (( )7منبع :یافتههای پژوهش)
پذیرش/عدم

میزان احتمال

مقدار آماره

ضرایب مسیر
(Path
)coefficients

عدم پذیرش

0.081

1.746

0.337

پذیرش

0.041

2.044

-0.246

فقر ذهني
فقر ذهني

سالمت
درآمد

عدم پذیرش

0.460

0.738

0.120

فقر ذهني

آموزش

عدم پذیرش

0.101

1.642

0.306

فقر ذهني

جنسیت

پذیرش

0.004

2.905

-0.824

فقر ذهني

دینداری

پذیرش

0.022

2.299

0.375

عدم پذیرش

0.086

1.720

-0.242

فقر ذهني
فقر ذهني

اعتماد
شهرنشیني

حال اگر میزان خطای نمونه را به  2.72افزایش داده و آزمون را برای بازه اطمینان 32
درصد تکرار کنیم ،مشاهده ميشود در سطح خطای  ،2.72متغیرهای شهرنشیني و سالمت
هم به متغیرهای مورد پذیرش آزمون قبل اضافه ميشوند.
نتایج بهدستآمده حاکي از آن است که در سطح اطمینان  39درصدی ،اثر رابطه
متغیرهای درآمد ،دینداری و اعتماد بر متغیر فقر ذهني ،اثری معنادار است و در سطح
اطمینان  32درصد ،متغیرهای مستقل شهرنشیني و سالمت نیز به آنها اضافه ميشوند.
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()P-value

t

پذیرش فرضیه

نوع فرضیه

جمعبندی و نتیجهگیری
در این پژوهش با استفاده از دادههای موجود در نتایج موج چهارم «طرح بررسي و سنجش
شاخصهای فرهنگ عمومي کشور» عوامل بالقوه اثرگذار بر فقر ذهني با تأکید بر دینداری
مورد بررسي قرار گرفته و نتایج با استفاده از روش حداقل مربعات جزئي ( )PLSو آزمون
فرضیهها در نرمافزار  PLS-SEMبررسي و سنجش شد .برآوردها نشان دادند فرضیههای
اثرگذاری متغیرهای دین داری ،درآمد و اعتماد اجتماعي بر متغیر فقر ذهني مورد تأیید است
و پذیرفته ميشود و متغیر دینداری با فقر ذهني رابطه عکس دارد؛ به این معنا که با
افزایش سطح دینداری افراد ،انتظار ميرود فقر ذهني آنان کاهش ميیابد .فقر ذهني بر
خالف فقر عیني از جنس احساس و باور به فقر است و لذا امکان دارد فرد در عین
ثروتمندبودن دچار فقر ذهني باشد.
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دین ميتواند از طریق معنا و هدفبخشي به زندگي ،افزایش عزت نفس ،ایجاد هویت،
سبک زندگي هدفمند ،آموزه ها و احکام در جهت زندگي متعالي و افزایش رضایت از
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زندگي ،فقر ذهني را کاهش دهد .تأکیدهایي که در آموزههای دین اسالم مبني بر فقیربودن
همه در مقابل خداوند ،رزاقیت خدا ،از بیننرفتن پاداش کارهای خوب (باقيماندن اثرات
عمل صالح) ،وجود امتحانات الهي به عنوان یک سنت غیر قابل اجتناب برای همه و
اهمیت و جایگاه صبر وجود دارد ،شخصیت افراد را بهگونهای شکل ميدهد که در مقابل
سختيها مقاومت بیشتری داشته باشند .از سوی دیگر تأکید اسالم بر برقراری روابط
اجتماعي پیوسته همانند صله رحم ،تعامل با همسایگان و مدارا با افراد موجب ایجاد یک
شبکه اجتماعي سازنده ميشود که ميتواند در شادکامي افراد مؤثر واقع شود.
اثرات منفي فقر ذهني از قبیل بزهکاری اجتماعي ،افسردگي ،ناامیدی و بسیاری از
بیماریهای رواني غیر قابل جبران در مطالعات مختلف مورد تأکید قرار گرفته است؛ لذا
اتخاذ سیاستها و برنامه ریزی جهت کاهش فقر ذهني و تقلیل احساس فقر ،ضروری
است .در این پژوهش اثرات دینداری بر فقر ذهني تأیید شد؛ لذا پیشنهاد ميشود با تمرکز
بر مقوله های تربیت دیني برای افزایش این سرمایه معنوی و کنترل اثرات منفي احساس فقر
اقدام شود .ذکر این نکته ضروری است که دینداری بهصورت بالقوه بر فقر ذهني اثرگذار
است و دین داری در کنار عوامل دیگری مثل درآمد ،اعتماد اجتماعي ،سالمت و  ...منجر

به کاهش فقر ذهني ميشوند؛ ازاینرو نميتوان صرفاً با تکیه بر شاخصهای دینداری یک
جامعه در مورد فقر ذهني آن اظهارنظر نمود .در عرصه سیاستگذاری نیز ميبایست در
کنار توجه به مقوله دینداری ،سایر عوامل مرتبط با فقر ذهني شناسایي شده و اقدام
متناسب برای ارتقای آنها صورت پذیرد.
جهت تکمیل بررسيهای نظری در حوزه فقر ذهني پیشنهاد ميشود مطالعات علمي در
رابطه با روشهای مقابله و کاهش فقر ذهني در حوزههای روانشناختي ،اقتصادی ،سیاسي،
فرهنگي و حقوقي افزایش یابد .از سوی دیگر فرضیات متعددی در مورد تأثیرگذاری
عوامل مختلف بر فقر ذهني مطرح شده است که در این راستا توصیه ميشود در مطالعات
آتي ،اثرات سبک زندگي ،سرمایه اجتماعي (سطوح و درجات مختلف اعتماد) ،ویژگيهای
اخالقي ـ شخصیتي ،شبکه های اجتماعي و  ...بر احساس فقر مورد بررسي قرار گیرد.
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