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  چکیده

هاي اجتماعی و ایجاد ارتباط انسانی، زمینۀ ارتقاي سطح رفاه ذهنی را  ا فراهم کردن کنشسرمایه اجتماعی ب

هایی چون شادکامی، تأمین،  رفاه ذهنی مقولۀ اجتماعی چندبعدي است که با شاخص. سازد فراهم می

رمایۀ این پژوهش با هدف تبیین رابطۀ بین س. شود ترجیحات، نیازها، استحقاق و مقایسه نسبی تعریف می

صورت  روش این پژوهش کمی و به. اجتماعی و رفاه ذهنی شهروندان ایرانی ساکن در پایتخت انجام شد

حجم نمونه بر اساس . سال به باالي پایتخت ایران است 18پیمایشی است و جامعه موردمطالعه شهروندان 

گیري  روش نمونه. ه شدنفر افزایش داد 400نفر تعیین شد و بنا بر مالحظاتی به  384فرمول کوکران 

در این پژوهش ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی و رفاه ذهنی مورد سنجش قرار . اي بود اي چندمرحله خوشه

ها از طریق همبستگی پیرسون مشخص شد که اعتماد اجتماعی،  تحلیل توصیفی و استنباطی داده. گرفتند

سال به  18تماعی بر رفاه ذهنی شهروندان هاي اج مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی و عضویت در شبکه

اعتماد اجتماعی و  اجتماعی،سرمایه  هاي از میان مؤلفه .باالي ساکن در شهر تهران مؤثر است

در واقع . ذهنی شهروندان دارد  رفاه  کمترین تأثیر را براجتماعی  بیشترین تأثیر و انسجاماجتماعی  مشارکت

هاي ایجاد  رفاه ذهنی شهروندان رابطه معناداري وجود دارد و فرصت بین ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی و با

کند که افراد در پرتو آن بر ناامنی و تشویق ذهنی خود غلبه کنند و حس خوشبختی و رضایت داشته و  می

هاي اجتماعی  دهد که سرمایه اجتماعی با تسهیل کنش نتایج نشان می .در نتیجه رفاه ذهنی باال داشته باشند

هاي ذهنی، شادکامی و  اي در تأمین و دستیابی به ترجیحات افراد دارد که با کاهش تنش کننده تعیین نقش

  .زند حس خوشبختی را براي شهروندان رقم می

رفاه ذهنی؛ سرمایه اجتماعی؛ اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی،  :ها واژهکلید 
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لهمقدمه و بیان مسئ

هاي اخیر، نظیر گسترش فناوري،  تغییرات اجتماعی و فرهنگی ایجادشده در دهه

ها را با  ازخودبیگانگی و فرسایش سرمایه اجتماعی، سالمت اجتماعی و روانی انسان

اگر افراد در کیفیت «ها باعث شده است که  این تنش.رو کرده است مخاطرات زیادي روبه

کنشگري مناسب نداشته » که عضو آنها هستندي اجتماعیها روابطشان با نزدیکان و گروه

ها کم شده و این قضیه منجر به ایجاد الگوهاي رفتاري  آن» اجتماعیزیست پذیري«باشند، 

پذیري و در نهایت،  هاي برانگیخته، زوال اعتماد و مسئولیت ناسالم، کاهش مشارکت

) 2007(الروي  تعبیر مکآنان شود و به ) عینی و ذهنی(رفاه اجتماعی کمرنگ شدن

: 1395نژاد،  مزینانی و قاسمی تاج(را در آنها خاموش سازد»هاي انسانی سرمایه«تواند  می

رفاه ذهنی یکی از . شدن رفاه ذهنی افراد مشهود است آثار این وضعیت در کمرنگ). 142

 محسوب) شاخص اصلی توسعه(ترین موضوعات اجتماعی و از ابعاد رفاه اجتماعی  مهم

عنوان مفهومی سیال در حال تغییر بوده و تابعی از الگوي مصرف، پویایی  به«شود و  می

که ضعف ) }"سبتز"Sabates, 2008: 44}XE(» اجتماعی و تغییرات تکنولوژیک است

اجتماعی، منجر به از بین رفتن رفاه -شدن تعلقات فردي در سرمایه اجتماعی و کمرنگ

  . شود یذهنی و حس رضایت و خوشبختی م

بخش معرف  مثابۀ یک بعد مهم از رفاه به دلیل اینکه محرك و انگیزه رفاه ذهنی به

هاي فرد از زندگی او را  شود که ارزیابی توسعه و سالمت اجتماعی هر جامعه محسوب می

طبق موج «. این بعد از رفاه در کشور ما از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. دهد نشان می

کشور نمونه در جایگاه  69هاي جهانی ایران از نظر شادمانی در میان  زشچهارم پیمایش ار

. سطح شادي در ایران در حد متوسط به پایین است 1طبق پژوهش وینهوون. قرار دارد 61

این . شده در جایگاه سیزدهم قرار دارد کشور بررسی 14افزون بر این، جایگاه ایران در بین 

 106کشور،  156در بین  2018و در سال  108کشور،  155در بین  2017جایگاه در سال 

  ). 14: 1398مرادي، (بوده است 
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دهند که وضعیت رفاه ذهنی در ابعاد مختلف آن در  تحقیقات داخلی نیز نشان می 

شهر تهران از نمود باالیی برخوردار است  این وضعیت در کالن. کشور مطلوب نیست

؛ فیروزآبادي و 1393ار و رحیمی؛ محبوبی، بنج ؛ باقري1395؛ ذکایی، 1397عنبري، (

لذا، در غیاب رفاه ذهنی در ابعاد گوناگون ).1388؛ زاهدي و همکاران، 1392حسینی؛ 

ها اثربخشی خود را از دست  تعلقات انسانی، سایر سرمایه«) رضایت از زندگی: مثال(

ه و تکامل هاي توسع بدون سرمایه اجتماعی، پیمودن راه] از طرف دیگر[دهند و  می

). 165: 1397نژاد و همکاران،  طوالبی(شود  فرهنگی و اقتصادي ناهموار و دشوار می

گذاري ناملموس  رو، سرمایه اجتماعی و پیوندهاي اجتماعی، در قالب یک سرمایه ازاین

عنوان یک تسهیلگر قوي در مبادله منابع توسعه بر اساس روابط اجتماعی و توسعه  به

هاي اجتماعی بر پایه اعتماد،  با ایجاد سازمان) Looman, 2009: 46(هاي محلی  شبکه

اي، تسهیل منافع فردي و گروهی، تأثیر بر ظرفیت مدنی، ارتباط  هنجارها و روابط شبکه

متقابل در داخل جامعه، افزایش یکپارچگی و مشارکت، ارتقاي نظام سیاسی و تثبیت 

) 170- 169: 1397نژاد و همکاران،  طوالبی(» عنوان یک عامل انسجام بخش هویت و به

  .ویژه رفاه ذهنی افراد دارد بدیلی در ارتقاي رفاه اجتماعی به نقش بی

بنابراین، امکانات ساختاري و اجتماعی در فرد احساس رفاه، شادکامی، رضایت از  

این احساس اگرچه در ساختار روانی فرد تجربه . کنند زندگی و خوشبختی ایجاد می

هیتی ذهنی دارد، اما محصول مناسبات اجتماعی و تعلقات اجتماعی آنان است شود و ما می

. یابد و احساس رضایت و رفاه محصولی است که در بستر سرمایه اجتماعی فرد معنا می

تواند رفاه ذهنی را تحت تأثیر خود قرار دهد و سرمایه اجتماعی  پس، سرمایه اجتماعی می

  .گیري و کاهش احساس رفاه ذهنی افراد شود کلتواند مانع ش پایین و نامناسب می

مسئله اصلی پژوهش این است که با توجه به وجود رابطه بین دو متغیر سرمایه   

شود دو متغیر مذکور در جامعه  افزایی که دارند، چگونه می اجتماعی و رفاه ذهنی و هم

آیا عدم . ه سوق دهندکنند جامعه را به سمت توسع افزایی که ایجاد می تقویت شود تا با هم

وجود رفاه ذهنی منجر به افزایش اضطراب، تشویش، استرس و در نهایت افسردگی در 
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هاي اجتماعی کاهش  شود؟ آیا عدم مشارکت، اعتماد و عضویت در شبکه جامعه می

رضایت از زندگی و سرمایه اجتماعی را به دنبال دارد و نتیجه آن کاهش رفاه ذهنی 

یابد؛ هدف  رفاه محصولی است که در بستر سرمایه اجتماعی معنا میباشد؟ ازآنجاکه  می

توان  اصلی این پژوهش پاسخ به این پرسش اصلی است و سؤال اصلی این تحقیق را می

گونه تبیین کرد که اوالً در بین شهروندان تهرانی به لحاظ رفاه ذهنی و سرمایه اجتماعی  این

هاي سرمایه اجتماعی چه تأثیري بر رفاه  اد و مؤلفهدر چه وضعیتی قرار دارد؟ و ثانیاً ابع

  ساله شهر تهران دارند؟ 18ذهنی شهروندان باالي 

  

  پیشینه پژوهش

پذیرد و به نوبۀ خویش بر مطالعات بعدي نیز تأثیر  اي از مطالعات قبلی تأثیر می هر مطالعه

داخلی بیشتر رفاه  در بین محققان. این مطالعه نیز از این قاعده مستثنا نیست. گذارد می

اجتماعی به معناي عام موردمطالعه قرار گرفته است و بعد ذهنی آن کمتر موردتوجه بوده 

برخی محققان به بررسی رابطه و تأثیر سایر متغیرها بر رفاه اجتماعی و یا بالعکس . است

کی، مدیري و آزاد ارم(» هاي جنسیتی در رفاه ذهنی ایرانیان بررسی تفاوت«اند؛  پرداخته

کیفیت «، )1398وقاري و همکاران، (» رابطه مدرنیته و رفاه ذهنی کارکنان«، )1392

تحوالت ساختار زندگی و «، )2011، 1گواسومی(» تعامالت اجتماعی و رفاه ذهنی کودکان

، 2ماتسوشیبا و ماتسوناگاه(» سرمایه اجتماعی و رفاه ذهنی در ژاپن«، »رفاه ذهنی نوجوانان

  .، ازجمله این مطالعات هستند)2016، 3اریه -بندنیسمن و ) (2015

  

  

  

                                                  
1. Goswami
2. Midori Matsushima & Yoshiho Matsunaga
3. Dinisman & Ben-Arieh
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پیشینه پژوهش داخلی

سال به باالي  60مقایسه سرمایه اجتماعی و رفاه ذهنی در بین سالمندان فعال و غیرفعال «

اي است که توسط غفوري و محمدي  ، مطالعه»)اي با تأکید بر فعالیت شبکه(تهرانی 

اي است و چارچوب نظري  مقایسه - تحقیقات علّی گرفته است و از نوعانجام) 1398(

نتایج تحلیل واریانس . رویکرد پاتنام براي سرمایه اجتماعی و دینر براي رفاه ذهنی است

هاي رفاه ذهنی  هاي سرمایه اجتماعی و مؤلفه دهد که در تمامی مؤلفه چندمتغیره نشان می

  . سالمندان تفاوت دارداي فعالیت دارند؛ با بقیه  صورت شبکه سالمندانی که به

بررسی میزان انطباق رفاه ذهنی با رفاه عینی و تأثیر عوامل «به ) 1398(ذکایی و مروتی 

اند،  پرداخته» ساله ساکن دو استان کردستان و سمنان 18–60اجتماعی مؤثر بر آن افراد 

سمنان بین  دهد که در استان نتایج نشان می. روش تحقیق کمی با ابزار پرسشنامه بوده است

متغیرهاي وضعیت قومی و دینداري رابطه معناداري با میزان انطباق رفاه عینی و ذهنی وجود 

  . دارد

-10بررسی رابطه اجتماعات با رفاه ذهنی کودکان «به بررسی ) 1398(صالحی و شیانی 

و  اي بوده است اند، روش تحقیق کمی با ابزار پرسشنامه پرداخته» ساله منطقه شش تهران 12

دهد که بیشترین تأثیر اجتماعات بر رفاه ذهنی کودکان را ناشی از گروه  نتایج نشان می

  . دوستان، خانواده، فضاي مدرسه و در نهایت محیط زندگی است

خانوارهاي رفاه  بر  اجتماعیسرمایهاثرات«، به بررسی )1397(نژاد و همکاران  طوالبی

اند، روش تحقیق کمی با ابزار پرسشنامه بوده است  پرداخته»پلدختر دهستان میانکوه شرقی

رابطهموردمطالعهمنطقهدرخانوارهارفاهواجتماعیسرمایهبینو نتایج نشان داد که

بیشترینمشارکت اجتماعیاجتماعی،سرمایههاي مؤلفهمیانازوداردوجودمعناداري

  .استداشتهروستاییخانوارهايرفاهبرراتأثیرکمتریناجتماعیانسجامور تأثی
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پیشینه پژوهش خارجی

 –اي سرمایه اجتماعی در رابطه بین و پایگاه اقتصادي  نقش واسطه«) 2020(1اده

اي با جامعه  ، به روش کمی و پرسشنامه»اي در غنا مطالعه: اجتماعی و رفاه ذهنی نوجوانان

نوجوان از مدارس دبیرستان و متوسطه غنا به این نتیجه رسید که سه بعد  2068مطالعه مورد

کننده رضایت از زندگی و رفاه  عنوان عوامل محافظت از سرمایه اجتماعی خانوادگی به

  . کنند ذهنی و شادکامی نوجوانان در برابر اثرات وضعیت نابرابر اقتصادي اجتماعی عمل می

هاي  کننده شبکه نقش تعدیل: ایه اجتماعی و رفاه ذهنیسرم«) 2019(2هونگ

نفر از  307، را با روش تحقیق کمی و ابزار پرسشنامه در جامعه آماري تعداد »اجتماعی

هاي مختلف در یک دانشگاه  ساله کارشناسی ارشد در دانشکده 29- 17دانشجویان 

اي از  میت استفاده فایدهها اه خصوصی خارجی در مالزي موردمطالعه قرار دادند که یافته

از طرف دیگر، . کند ها در واسطه بین سرمایه اجتماعی و رفاه ذهنی را برجسته می شبکه

  . تر است تأثیر مستقیم سرمایه اجتماعی بر رفاه ذهنی از تأثیرات غیرمستقیم قوي

الگوهاي مشارکت اجتماعی و ارتباط آنها با «در تحقیق ) 2019(3تاونزند - داوسون

به روش کمی تحلیل ثانویه و پرسشنامه با جامعه آماري » ت و رفاه ذهنی بزرگساالنسالم

سال در سوئیس به این نتیجه رسیدند که نقش انتخاب خود در  60زوج باالي  400

مشارکت اجتماعی حاکی از آن است که طرح مداخالت با هدف مشارکت اجتماعی در 

دهد  ها نشان می یافته. ت ناهمگن آنان تنظیم شودافراد مسن باید متناسب با نیازها و ترجیحا

  . که مشارکت در ابعاد مختلف با رفاه ذهنی بزرگساالن رابطه دارد

هاي  نقش شبکه: روابط اجتماعی و رضایت از زندگی«، )2018(آماتی و همکاران 

 با روش کمی و ابزار پرسشنامه به این نتیجه رسیدند که روابط دوستی فراتر از» دوستان

نتایج نشان . خانواده یک فرد، منبع مهمی براي پشتیبانی ذهنی و رفاه ذهنی افراد هستند

                                                  
1. Addae
2. Hwang
3. Dawson-Townsend
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گیري شده توسط فراوانی که افراد در آن دوستان  اندازه(دهد که دوستی، از نظر شدت  می

، با رضایت از )شود گیري می با رضایت از روابط دوستی اندازه(و کیفیت ) بینند خود را می

  . ط مثبت داردزندگی ارتبا

تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی با رفاه ذهنی؛ نقش واسط «، )2017(کاروال و تیم 

با روش کمی و ابزار پرسشنامه به این نتیجه رسیدند که اوالً وابستگی » وابستگی اجتماعی

. اجتماعی در رفاه ذهنی تأثیر دارد و از تأثیر عناصر استاندارد سرمایه اجتماعی مستقل است

گذارد و از این طریق تأثیر  ، سرمایه اجتماعی بر وابستگی اجتماعی تأثیر میدوم

  .غیرمستقیمی بر رفاه ذهنی دارد

صورت  صورت عام و رفاه ذهنی به در این تحقیقات سرمایه اجتماعی با رفاه اجتماعی به

ی در واقع، بدون اینکه متغیرهاي مهم. طور مستقیم مورد سنجش قرار گرفته است خاص، به

خصوص طبقه اجتماعی کنترل شود به  اي مانند، سن، جنس، درآمد، تحصیالت و به زمینه

اجتناب این  این امر، نفوذ و تأثیر غیرقابل. اند سنجش سرمایه اجتماعی و رفاه ذهنی پرداخته

-تأثیر از پایگاه اجتماعی زیرا، رفاه ذهنی متغیري است که بی. متغیرها را نادیده گرفته است

اجتماعی مورد - بنابراین، در این مطالعات کنترل پایگاه اقتصادي. ي افراد نیستاقتصاد

هاي مختلف زندگی اجتماعی که بروز  عدم تفکیک سطوح و الیه. غفلت قرار گرفته است

شده  سرمایه اجتماعی در آنها متفاوت است، در تحقیقات داخلی و خارجی نادیده گرفته

دو بعد رفاه عینی و ذهنی و سنجش یکسان آنها بدون  افزون بر این، عدم توجه به. است

این خأل زمانی خود را نشان . تفکیک سازي این دو بعد در تحقیقات داخلی مشهود است

توان بعد عینی و  نمی) رفاه اجتماعی(بینی اثرات متغیر مستقل بر وابسته  دهد که در پیش می

  .ی و ذهنی افراد را تفسیر کردخوبی از هم جدا ساخت و میزان رفاه عین ذهنی را به

  

  مبانی و چارچوب نظري تحقیق

ارائه یک چارچوب نظري واحد که ترکیبی از رویکردهاي سرمایه اجتماعی و رفاه ذهنی 

منظور ارائه یک چارچوب نظري متقن سعی شده است از  لذا، به. باشد، دشوار است
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» دینر«و » ونهوون«، »پتریک«یکرد رو در ادامه به رو از این. رویکردهاي مجزا استفاده شود

  .شده است در خصوص سرمایه اجتماعی پرداخته» پاتنام«در حوزه رفاه ذهنی و رویکرد 

، شادمانی به این معناست که فرد چقدر زندگی خود را 1به نظر وینهوون :وینهوون

ن زمان میزا مثالً مدت(در واقع، وینهوون کیفیت زندگی آشکار یک جامعه . دوست دارد

) نظیر شاخص توسعه انسانی(را بر کیفیت زندگی پنداشته شده ) شادي مردم در زندگی

و کیفیت زندگی » 2خروجی اجتماعی«کیفیت زندگی آشکار، به رویکرد . دهد ترجیح می

به نظر وینهوون، در رویکرد . اشاره دارد» 3ورودي اجتماعی«پنداشته شده به رویکرد 

که آیا کاالها و  که وجود دارد، مسئله نیازهاست و این ورودي اجتماعی، یکی از مسائلی

مسئله دیگر، همچنین این است که . اند یا خیر گرفته خدمات موجود بر اساس نیازها شکل

به نظر وینهوون با رویکرد ورودي . آورند وجود چه شرایطی زندگی بهتر را فراهم می

تر را نه، وینهوون شادي را بیشتر توان شناخت ولی زندگی به اجتماعی، زندگی بدتر را می

  .داند تا یک سندروم شخصیتی و وراثتی یک حالت که حاصل قضاوت از زندگی است می

توان در  توان ادعا کرد که آیا شادي را می با اعتقاد به این رویکرد نسبت به نشاط می 

تر دانست  بانشاط توان تولیدکننده مردم یعنی آیا جامعه بهتر را می. جامعه افزایش داد یا نه

وینهوون نشاط را در سطح کالن به کیفیت جامعه، یعنی عواملی چون سالمتی، عدالت و 

تواند ارتقادهنده این  رو معتقد است که سیاست اجتماعی می داند و ازاین آزادي وابسته می

 هاي نهادي مانند استقالل در کار یا در سطح میانی، نشاط وابسته به کیفیت. شرایط باشد

در سطح . تواند برخی نهادها را بهبود بخشد اصالح سازمانی می. هاي نهادي است مراقبت

هاي  هاي شخصی مانند کارآمدي، استقالل و مهارت خرد، نشاط وابسته به توانایی

حسینی امین و (ها باشد  تواند ارتقادهنده این مهارت اجتماعی، تحصیالت و درمان می

  ). 45: 1395همکاران، 

                                                  
1. Veenhoven
2. Social output
3. Social input
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تنها مربوط به این هستند که  شناختی بهزیستی ذهنی نه ر وینهوون، تفکرات جامعهبه نظ 

پردازند که چرا  فرد در مورد یک پدیده چه احساسی دارد بلکه اغلب به این موضوع می

هنجاري تنها  گونه که بی لذا همان). دلیل، بخشی از مفهوم است(فرد چنین احساسی دارد 

شود و واکنشی به فرسایش هنجاري در جامعه است، جامعه  میحالتی ذهنی در نظر گرفته ن

وسیله تصورات و  بینند که به صورت برساختی شناختی می شناسان، بهزیستی ذهنی را به

خصوص مقایسه  ها و به تفکرات جمعی در خصوص زندگی خوب و در نتیجه مقایسه

  ).114: 1397موسوي و همکاران، (گرفته است  اجتماعی شکل

. است» 1دینر«شده، متعلق به  یکی دیگر از نظریاتی که در ارتباط با رفاه ذهنی ارائه:دینر

شود که مردم در مورد  اي می هاي مثبت و منفی از نگاه وي، رفاه ذهنی شامل تمام ارزیابی

هاي بازتابی شناختی همچون رضایت  رفاه ذهنی شامل ارزیابی. دهند شان انجام می زندگی

هاي عاطفی در  العمل چنین شامل عکس شغلی، عالقه، تعهدات و هماز زندگی، رضایت 

بنابراین رفاه ذهنی مانند چتري است . باشد برابر وقایع زندگی همچون شادي یا ناراحتی می

شان و نوع وقایعی که برایشان اتفاق  هاي متفاوتی که افراد بر اساس زندگی براي ارزیابی

ر دیدگاه دینر حائز اهمیت است دو جنبه از رفاه ذهنی آنچه که د. کنند افتد، تفسیر می می

صورت  یکی جنبه شناختی که معموًال به: بایست از یکدیگر متمایز گردد است که می

صورت احساس  شود و دیگري جنبه عاطفی که معموالً به رضایت فرد از زندگی تصور می

شود  وشایند در نظر گرفته میشادي یا ناراحتی افراد یا تعادل میان احساسات خوشایند و ناخ

  ).107: 1394غفاري و کبیري، (

بنا به رویکرد دینر، بهزیستی ذهنی، قضاوت مثبت از زندگی و احساس خوب است؛  

شود که فرد داراي بهزیستی ذهنی زیادي است به آن معناست که  بنابراین وقتی گفته می

احساسات نامطلوبی مانند ندرت  شاهد رضایت از زندگی و لذت مکرر باشد و تنها به

شود فرد داراي بهزیستی ذهنی  برعکس وقتی گفته می. ناراحتی یا عصبانیت را تجربه کند

                                                  
1. Dinner
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طور  کمی است که از زندگی خود راضی نباشد، لذت و مهربانی کمی را تجربه کند و به

: 1397موسوي و همکاران، (مکرر احساساتی منفی مانند عصبانیت و اضطراب داشته باشد 

115.(  

در تعریف خود از «در نظر فیتزپتریک رفاه ذهنی امري چندبعدي است که  :فیتزپتریک

اندازهایی چون شادکامی، تأمین، ترجیحات، نیازها،  ها و چشم رفاه اجتماعی شاخص

به عقیده وي، ). 126: 1398مروتی، (» کند استحقاق و مقایسه نسبی را براي آن تعریف می

تر که حالتی از  سطح عمیق. کند جه سطحی و عمقی معنا پیدا میشادکامی در دو بعد یا و

نیازها و تأمین آنها نیز به . رضایت و خرسندي در آن نهفته است در اینجا مدنظر است

استحقاق نیز به این مسئله . گردد احساس امنیت، داشتن درآمد، شغل، مسکن برمی

اداش دریافت کند از رفاه و اندازه استحقاقش یا زحمتش پ پردازد که کسی که به می

بهروزي نسبی برخوردار است و باالخره مقایسه نسبی که بر طبق آن رفاه افراد در ارتباط با 

نوعی با این حقیقت که آدمی خود را مرتباً  دیگر، رفاه به عبارت به. شود دیگران سنجیده می

این شش مفهوم در پتریک معتقد است که تمام . کند، پیوند دارد با دیگران مقایسه می

تنهایی معرف مناسبی براي شاخص رفاه  کدام به باشند و هیچ ارتباط با هم معنادار می

  ).1396صفري شالی و مهدي زاده اردکانی، (باشد  نمی

ها و  ها، شناخت گوید رفاه، ذهنی است پس به احساسات، ادراك می 1تونی فیتزپتریک

وي به هر دو بعد . ایم وضوع رفاه قرار دادهشود که وي را م تجارب همان فردي مربوط می

تشخیص دهیم که چه ). 1باشد تا بتوانیم  نماید که توجه به این دلیل می رفاهی توجه می

تصمیم ). 2کند و  وقت یکی از اشکال رفاهی با یکی دیگر از اشکال رفاهی تعارض پیدا می

پس رفاه ذهنی به . ستبگیریم که کدام شکل براي بهزیستی شخصی مورد نظر ما بهتر ا

این بعد . رسد که رفاه را تنها عینی بررسی نماییم خویشتن فرد بستگی دارد و معقوالنه نمی

ارتباط با زندگی روزمره یعنی جایی که افراد آن را با الگوهاي مصرف  شک بی از رفاه بی

                                                  
1. Tony Fitzpatrick
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ی نیز اهمیت ، بنابراین بررسی ارتباط بین این الگوها با رفاه ذهن.گذرانند، نیست خود می

  ).107: 1394غفاري و کبیري، (یابد  می

توان  فیتزپتریک با در نظر گرفتن این امر که تعریف روشن و کاملی از رفاه را نمی 

رغم  توان به این پرسش که، رفاه چیست؟ پاسخ آسانی داد و علی مدنظر داشت و نمی

مانده است  رت ناقص باقیصو وپنجه نرم کردن اندیشمندان، این بحث، هنوز به ها دست قرن

آید این است که فعالً به بررسی  آنچه از دست ما برمی: دارد که گونه ابراز می این

شادکامی، تأمین، ترجیحات، نیازها، رهایی، استحقاق و : اندازهاي رفاهی بسنده کنیم چشم

است که  به معناي آگاهی از این امر 1تأمین). 6: 1394سام آرام و همکاران، (مقایسه نسبی 

  .واحوال یک فرد در آینده نزدیک دستخوش نابسامانی نخواهد شد اوضاع

برند که افراد در  هایی به کار می را براي اشاره به انتخاب 2عبارت ترجیحات

) دادوستد(ویژه در سبک و سنگین کردن  دهند، به هاي مختلف انجام می موقعیت

.... دارد، مانند غذا، پول، زمان، آبرو و  هاي مختلف و مواردي که براي آنها اهمیت انتخاب

. هاي شخصی خواهند بود اگر افراد نگرش نفع شخصی داشته باشند، فقط نگران دریافت

ها مربوط است و ضرورت بیشتري از  کند که به طبیعت انسان چیزي را توصیف می 3نیاز

ترند و وجه اشتراك  یظاهراً نیازها عموم(ترجیحات دارد و بنابراین، کمتر فردگرایانه است 

نیازهاي ). الف: کند فیتزپتریک نیاز را به سه بخش تقسیم می. ها دارند بیشتري از خواسته

توان به  در اینجا، نیازهاي اساسی را می. ترجیحات). نیازهاي غیراساسی؛ ج). اساسی؛ ب

یعنی . داي متعادل بین مشارکت و پاداش داللت دار به نقطه 4استحقاق. رفاه مربوط دانست

گذاري، بیشتر سهام بخرد باید سود بیشتري هم ببرد، اگر  هرچه یک فرد مثالً در امر سرمایه

  ).Fitzpatrick, 2004: 20-23(آید  عدالتی در جامعه به وجود می غیر این رخ دهد بی

                                                  
1. security
2. preferences
3. need
4. title
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هاي مدنی و دینی، پیوندهاي خانوادگی،  به نظر پاتنام سرمایه اجتماعی در گروه :پاتنام

شدن،  اي اجتماعی غیررسمی، دوستان و خویشاوندان، مبنی هنجار متقابل، دواطلبه شبکه

ها، منابع  هنجارهاي اعتماد و عمل متقابل در بین شبکه. ازخودگذشتگی و اعتماد نهفته است

سرمایه اجتماعی کنش جمعی نیست، بلکه هنجارها و . انسانی و اساسًا اجتماعی هستند

هاي اجتماعی است که مشکالت  قابل در بین شبکههاي اعتماد و عمل مت ضمانت

انجمن همسایگی، (هاي تمدن مدنی  شبکه. کند هاي اجتماعی را حل می حل کنش غیرقابل

عناصر اصلی سرمایه اجتماعی هستند، چرا ) هاي ورزشی احزاب هاي تعاونی، کلوپ انجمن

).Winter, 2012: 57(باشند  کننده مؤثر هنجارهاي عمل متقابل می که آنها تقویت

پاتنام در مفهوم سرمایه اجتماعی فراتر از سطح فردي حرکت کرده است و به چگونگی 

کارکرد سرمایه اجتماعی در سطوح منطقه و ملی و تأثیرات این پدیده بر نهادهاي 

هاي خود به تأثیرات  وي در اندیشه. کند دموکراتیک و در نهایت توسعه اقتصادي توجه می

در تقویت جامعه مدنی و کارآمدي دموکراسی، توسعه اقتصادي اشاره  سرمایه اجتماعی

هاي خود اشاره به منافع عمومی و خصوصی سرمایه اجتماعی کرده  وي در اندیشه. کند می

. کند و به اشکال عمومی و خصوصی و جهات فردي و جمعی سرمایه اجتماعی توجه می

در . کند هاي عمومی می رجی و بهرهمندي خاص به منافع خا ولی بیشتر تمرکز به عالقه

دهنده میزان اهمیت  شود؛ که نشان اندیشه پاتنام سرمایه اجتماعی پدیده فرهنگی تعریف می

و توجه اعضاي جامعه نسبت به امور مدنی بوده و بیانگر وجود هنجارهاي اجتماعی مروج 

  ).115: 1397شربتیان و همکاران،(کنش جمعی و میزان اعتماد به نهادهاي عمومی است 



  

  

  

  

157   |  ، شیروانی و همکاران... شناختی رابطه سرمایه اجتماعی و مطالعه جامعه  

  مدل نظري تحقیق

  
  روش تحقیق

جامعه . ها پرسشنامه بوده است و ابزار گردآوري داده1پیمایش –روش تحقیق حاضر، کمی 

که  1395بر طبق سرشماري . باشد ساله به باالي شهر تهران می 18موردمطالعه شهروندان 

نفر مرد و  4324155. نفر است 8693706باشد، جمعیت شهر تهران  آخرین سرشماري می

سال ساکن شهر تهران در سال  18بر این اساس شهروندان باالي . نفر زن هستند 4369551

اي  اي چندمرحله صورت خوشه گیري به روش نمونه.باشد نفر می 6750000، تعداد 1399

 385است و در سه مرحله انجام شد؛ در مرحله اول حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 

مورد افزایش یافت تا از اثر کاهش حجم نمونه بر تحلیل نهایی  400د اما به نفر تعیین ش

اي مناطق مسکونی شهر تهران به  گیري خوشه در مرحله بعد با استفاده از نمونه. کاسته شود

گیري  منظور نمونه طبقه پایین، متوسط و باال تقسیم و از بین هرکدام یک یا دو محله به سه

  . انتخاب شد

                                                  
1. Survey
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هاي مناطق مذکور تهیه و در آنها براي هر منطقه  خاب تصادفی افراد، نقشهجهت انت

ها و  در نقشه هر منطقه بلوك. ها مشخص شدند ها و کوچه نواحی، محالت، بلوك

طور  هر پرسشگر در بلوك و کوچه مورد نظر خود به. هاي آن با عالمت مشخص شد کوچه

 -شد  سی که جلوي در منزل حاضر میاي را در نظر گرفته و با اولین ک تصادفی خانه

پرسشنامه پر  -سال به باال داشته باشد 18شرط اینکه در دامنۀ سنی مدنظر ما یعنی بین  به

در مرحله . کرد ها را انتخاب می طور سیستماتیک خانه شد و براي انتخاب نمونه بعدي به می

ازل واقع در هر بلوك به گیري سیستماتیک برآوردي از تعداد من سوم با استفاده از نمونه

تصادف  سپس عددي به. عمل آمد و این مقدار بر حجم نمونه واقع در آن بلوك تقسیم شد

گیري از یک تا مقدار بدست آمده انتخاب گردید و با شمارش منازل و  عنوان مبدأ نمونه به

بعدي  منظور جا انداختن آن تعداد منزل و مراجعه به منزل در نظر گرفتن بازه تکرار به

  .مشخص شد

جهت  2و پایایی 1آزمون، با اعتبار پرسشنامه پژوهش بعد از طراحی روي نمونه پیش

اعتبار بر این امر داللت دارد . گیري شاخص، سنجیده شده است همسانی درونی و اندازه

درستی آنچه را که قرار است بسنجد،  ها تا چه حدي به آوري داده که شیوه یا ابزار جمع

است که  5اي و سازه 4از نوع اعتبار صوري 3در این پژوهش نوع اعتبار، محتوایی. سنجد می

ها از طریق فن تحلیل  از طرفی، اعتبار سازهاي سنجه. از اساتید و خبرگان این حوزه و نیز

تحلیل عاملی فن آماري است که براي برآورد . مورد سنجش قرار گرفته است 6عاملی

طرف و کاهش تعداد زیادي متغیرهاي  ازیک) کنونم(ها یا متغیرهاي پنهان  عامل

  .رود پذیر به تعداد کمتري عامل از طرف دیگر به کار می مشاهده

                                                  
1. Validity
2. Reliability
3. Face Validity
4. Content Validity
5. Construct Validity
6. Factor Analysis
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شود که  هاي مختلفی به کار برده می گیري شیوه براي محاسبه پایایی ابزار اندازه

استفاده از . پایایی طیف لیکرت ضریب آلفاي کرونباخ استترین آن براي سنجش مناسب

. گیري، بر اساس روش پایداري درونی است اي کرونباخ براي تحلیل پایایی ابزار اندازهآلف

آلفاي کرونباخ اعتماد اجتماعی برابر با . شده است 0,89آلفاي کرونباخ رفاه ذهنی برابر با 

و آلفاي کرونباخ انسجام اجتماعی  0,89و آلفا کرونباخ مشارکت اجتماعی برابر با  0,79

  .باشد می 0,82برابر با 

شده براي متغیر رفاه ذهنی، از روش  هاي در نظر گرفته منظور بررسی ابعاد و مؤلفه به

هدف خالصه کردن مقدار زیاد اطالعات و تقلیل «. تحلیل عاملی تأییدي بهره گرفته شد

ها و یا ابعاد  در این روش، محقق از عامل. بینی است منظور پیش آنها به حداقل تعداد عامل به

ربنایی متغیرها شناخت قبلی دارد و با استفاده از روش تحلیل عاملی آنها را محک زی

  .کند گر مشخص می ها را تحلیل در واقع، در این روش تعداد عامل. زند می

  

KMO and Bartlett'sآزمون -1جدول 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.  

Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square
Df

Sig.
  

توان  باشد، می می 0,5که این میزان بیشتر از  است؛ با توجه به این KMO ،0,71میزان 

دار  ها براي تحلیل عاملی مناسب هستند و نتیجه آزمون بارتلت نیز معنی گفت این داده

یر رفاه ذهنی با روش تحلیل عاملی تأییدي هاي متغ ها در بررسی ابعاد و مؤلفه یافته.است

حاکی از آن است که درصد واریانس تبیین شده توسط هر عامل و درصد تراکمی پس از 

دهد متغیر رفاه ذهنی به میزان  است که نشان می 75دوران یافتن براي رفاه ذهنی برابر با 

.شود می تبیین) شده براي این متغیر ابعاد در نظر گرفته(توسط عوامل % 75
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  هاي تحقیق یافته

  هاي توصیفی یافته-

آمده، تقریبًا نیمی از نمونه را  دست شده و طبق نتایج به با توجه به حجم نمونه بررسی

حجم نمونه از پنج منطقه شمال، جنوب، مرکز، . اند مردان و نیمی دیگر را زنان تشکیل داده

درصد  50. شده است انتخاب) ددرص 20حدود (شرق و غرب تهران به میزان نسبتًا برابر 

درصد حجم نمونه داراي  31. درصد متأهل هستند 45حجم نمونه مجرد هستند و 

درصد داراي تحصیالت لیسانس هستند که بیشترین میزان را به خود  30تحصیالت دیپلم و 

درصد پاسخگویان فارس است که بیشترین میزان را به خود  62قومیت . اند اختصاص داده

سال است یعنی  32میانه آن نیز . سال است 33میانگین سن پاسخگویان . اند ص دادهاختصا

نما برابر است با . سال دارند 32سال و نیمی دیگر بیشتر از  32نیمی از پاسخگویان کمتر از 

  .سال که بیشترین تکرار سن است 30

  )رفاه ذهنی(هاي توصیفی متغیر وابسته  آماره -2جدول 

  رفاه ذهنی  فیهاي توصی آماره

  میانگین

  میانه

  مد

  کمترین میزان

  بیشترین میزان

  

با توجه به اینکه کمترین میزان رفاه . است 62میانگین رفاه ذهنی در میان پاسخگویان 

توان گفت که میانگین رفاه ذهنی، متوسط  است، می 106و بیشترین میزان آن  26ذهنی 

و نیمی دیگر بیشتر از  61است یعنی نیمی از پاسخگویان نمره کمتر از  61میانه آن . باشد می

  .باشد که بیشترین تکرار میزان رفاه ذهنی می 54نما برابر است با . اند گرفته 61
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  توزیع فراوانی رفاه ذهنی -1نمودار  

  

  جدول توزیع فراوانی و درصدي رفاه ذهنی -3جدول 

  درصد تراکمی  درصد معتبر  راوانیفرفاه ذهنی

پایین

متوسط

باال

  کل

  .درصد پاسخگویان متوسط است 49طبق نتایج جدول، رفاه ذهنی میان 
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  توزیع درصدي رفاه ذهنی -2نمودار 

  

  )سرمایه اجتماعی(هاي توصیفی متغیر مستقل  آماره -4جدول 

  هاي اجتماعی شبکه  انسجام اجتماعی  مشارکت اجتماعی  اعتماد اجتماعی  هاي توصیفی آماره

      میانگین

          میانه

          مد

        کمترین میزان

          بیشترین میزان

  

با توجه به اینکه کمترین میزان . است 40میانگین اعتماد اجتماعی در میان پاسخگویان 

توان گفت که میانگین اعتماد  است، می 68و بیشترین میزان آن  15اعتماد اجتماعی 

و  41است یعنی نیمی از پاسخگویان نمره کمتر از  41میانه آن . باشد اجتماعی، متوسط می

که بیشترین تکرار میزان اعتماد  42نما برابر است با . اند گرفته 41شتر از نیمی دیگر بی

با توجه به . است 31میانگین مشارکت اجتماعی در میان پاسخگویان . باشد اجتماعی می
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توان گفت  است، می 70و بیشترین میزان آن  14اینکه کمترین میزان مشارکت اجتماعی 

است یعنی نیمی از پاسخگویان  30میانه آن . است که میانگین مشارکت اجتماعی، پایین

که بیشترین تکرار  26نما برابر است با . اند گرفته 30و نیمی دیگر بیشتر از  30نمره کمتر از 

  . باشد میزان مشارکت اجتماعی می

با توجه به اینکه کمترین . است 30میانگین انسجام اجتماعی در میان پاسخگویان    

توان گفت که میانگین انسجام  است، می 35و بیشترین میزان آن  10ماعی میزان انسجام اجت

و نیمی  31است یعنی نیمی از پاسخگویان نمره کمتر از  31میانه آن . اجتماعی، باال است

که بیشترین تکرار میزان انسجام اجتماعی  35نما برابر است با . اند گرفته 31دیگر بیشتر از 

با توجه به اینکه . است 12ي اجتماعی در میان پاسخگویان ها میانگین شبکه. باشد می

توان گفت که  است، می 25و بیشترین میزان آن  5هاي اجتماعی  کمترین میزان شبکه

است یعنی نیمی از پاسخگویان  12میانه آن . هاي اجتماعی، متوسط است میانگین شبکه

که بیشترین تکرار  5ا برابر است با نم. اند گرفته 12و نیمی دیگر بیشتر از  12نمره کمتر از 

  .باشد هاي اجتماعی می میزان شبکه

  بررسی نرمال بودن متغیر وابسته

هاي توصیفی مربوط به بررسی توزیع نرمال متغیر رفاه ذهنی آماره-5جدول 

  خطاي استاندارد  آماره  رفاه ذهنی

  میانگین

  فاصله اطمینان

  کران باال

    کران پایین

    )گوش بریده(درصدي  5میانگین 

    میانه
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    واریانس

  انحراف استاندارد

    ماکزیمم

    مینیمم

    دامنه تغییرات

    دامنه تغییرات بین چارکی

  چولگی

  کشیدگی

  

 62,15شده به میزان  با میانگین حسابی بریده 62,43آمده برابر با  دست ی بهمیانگین حساب

هاي پرت در این متغیر وجود ندارد و  تقریبًا برابر است و این نتیجه به این معناست که داده

نزدیکی میزان میانه به . هاي نرمال بودن متغیر وابسته، رفاه ذهنی است این نتیجه یکی از نشانه

دامنه بین . شده استR=80دامنه تغییرات برابر با. کند ز نتیجه باال را تأیید میمیانگین نی

چارکی، شاخص بهتري براي پراکندگی و نرمال بودن است، زیرا که دامنه تغییرات بین 

بدین  26گیرد دامنه بین چارکی برابر با  سادگی تحت تأثیر مقادیر پرت قرار نمی چارکی به

واحد از یکدیگر فاصله  26پاسخگویان در رفاه ذهنی به میزان درصد  50معنی است که 

است، بنابراین نتایج فوق نیز حاکی  2دارند و نسبت میزان کجی به خطاي معیار آن کمتر از 

  .از آن است که متغیر رفاه ذهنی داراي توزیع متقارن و نرمال است

  

  اسمیرنف -آزمون کولموگروف  -6جدول 

  رفاه ذهنی
Kolmogorov-SmirnovaShapiro-Wilk

StatisticDf  Sig.  Statistic  DfSig.
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درصد به ترتیب داراي سطح  95نتایج آزمون ویلک و اسیمرنف نیز در فاصله اطمینان 

دهند که به علت باال بودن سطح معناداري  را نشان می Sig=0,051و Sig=0,000معناداري 

  .کند توزیع متقارن و نرمال متغیر رفاه ذهنی را تأیید می0,05از 

  هاي استنباطی یافته-

  هاي تحقیق بررسی فرضیه

یافته،  اعتماد فردي، اعتماد تعمیم(رسد بین اعتماد اجتماعی و ابعاد آن  به نظر می -

  .با رفاه ذهنی رابطۀ معناداري وجود دارد) اعتماد نهادي

پیرسون بین اعتماد اجتماعی و ابعاد آن با رفاه ذهنیآزمون ضریب همبستگی  -7جدول 

ذهنیرفاه
اعتماد

اجتماعی

اعتماد

فردي

اعتماد

یافته تعمیم

اعتماد

نهادي

ذهنیرفاه

  همبستگی پیرسون

  سطح معناداري

    جامعه آماري

اعتماد

اعیاجتم

همبستگی پیرسون

سطح معناداري

    جامعه آماري

فردياعتماد

  همبستگی پیرسون

سطح معناداري

  جامعه آماري

اعتماد

یافته یمتعم

همبستگی پیرسون

سطح معناداري

    جامعه آماري

  نهادياعتماد

    همبستگی پیرسون

  سطح معناداري

جامعه آماري
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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با اعتماد Sig=0,000درصد با سطح معناداري 95رفاه ذهنی در فاصله اطمینان  

برابر است همبستگی معناداري دارد و با توجه به  قدر مطلق ضریب همبستگی که اجتماعی

. شود و رابطه بین دو متغیر مستقیم است شدت این رابطه ضعیف ارزیابی می r=0,18با 

یابد  دیگر هرچه رفاه ذهنی افراد بیشتر باشد، میزان اعتماد اجتماعی نیز افزایش می عبارت به

  .و بالعکس

فرديبا اعتماد  Sig=0,040درصد با سطح معناداري  95رفاه ذهنی در فاصله اطمینان 

 r=0,01همبستگی معناداري دارد و با توجه به قدر مطلق ضریب همبستگی که برابر است با 

دیگر  عبارت به. شود و رابطه بین دو متغیر مستقیم است شدت این رابطه ضعیف ارزیابی می

  .یابد و بالعکس هرچه رفاه ذهنی افراد بیشتر باشد، میزان اعتماد فردي نیز افزایش می

با اعتماد Sig=0,01درصد با سطح معناداري  95در فاصله اطمینان رفاه ذهنی 

همبستگی معناداري دارد و با توجه به  قدر مطلق ضریب همبستگی که برابر یافته تعمیم

. شود و رابطه بین دو متغیر مستقیم است شدت این رابطه ضعیف ارزیابی می r=0,11است با 

یابد  یافته نیز افزایش می یشتر باشد، میزان اعتماد تعمیمدیگر هرچه رفاه ذهنی افراد ب عبارت به

  .و بالعکس

با اعتماد نهاديSig=0,000درصد با سطح معناداري 95رفاه ذهنی در فاصله اطمینان 

همبستگی معناداري دارد و با توجه به قدر مطلق ضریب همبستگی که برابر است با 

0,24=r د و رابطه بین دو متغیر مستقیم استشو شدت این رابطه متوسط ارزیابی می .

یابد و  دیگر، هرچه رفاه ذهنی افراد بیشتر باشد، میزان اعتماد نهادي نیز افزایش می عبارت به

  .بالعکس

شود، بین ابعاد مختلف اعتماد اجتماعی و با رفاه ذهنی  گونه که مشاهده می همان

شناسی قوي، به  هاي هستی بنیاناعتماد با ایجاد . شهروندان رابطه معناداري وجود دارد

شهر تهران از نمود و عینیت باالیی  انجامد، این وضعیت در کالن ها می زدودن عدم قطعیت

در شهر تهران که روابط عمدتًا فردي است و افراد سعی دارند با تکیه بر . برخوردار است

ثابۀ یک اهرم، م گانۀ خود به هاي خود به زندگی بپردازند، اعتماد در ابعاد سه ظرفیت
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کند که افراد در پرتو آن بر ناامنی و تشویق ذهنی خود غلبه کنند و  هاي ایجاد می فرصت

  .حس خوشبختی داشته باشند

با رفاه ذهنی ) رسمی و غیررسمی(رسد بین مشارکت اجتماعی و ابعاد آن  به نظر می -

  .رابطۀ معناداري وجود دارد

  

  بین مشارکت اجتماعی و ابعاد آن با رفاه ذهنیآزمون ضریب همبستگی پیرسون  -8جدول 

ذهنیرفاه
مشارکت

اجتماعی

مشارکت

رسمی

مشارکت

غیررسمی

  ذهنیرفاه

  همبستگی پیرسون

سطح معناداري

    جامعه آماري

مشارکت

اجتماعی

همبستگی پیرسون

سطح معناداري

  جامعه آماري

رسمیمشارکت

همبستگی پیرسون

  سطح معناداري

جامعه آماري

مشارکت

  غیررسمی

همبستگی پیرسون

سطح معناداري

جامعه آماري

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

  

با مشارکت Sig=0,000درصد با سطح معناداري 95رفاه ذهنی در فاصله اطمینان 

همبستگی معناداري دارد و با توجه به قدر مطلق ضریب همبستگی که برابر است اجتماعی

. شود و رابطه بین دو متغیر مستقیم است شدت این رابطه نسبتًا قوي ارزیابی می r=0,39با 

دیگر هرچه رفاه ذهنی افراد بیشتر باشد، میزان مشارکت اجتماعی نیز افزایش  عبارت به

  .یابد و بالعکس می
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با مشارکت رسمیSig=0,000درصد با سطح معناداري  95رفاه ذهنی در فاصله اطمینان 

شدت r=0,28گی معناداري دارد و با توجه به  قدرمطلق ضریب همبستگی که برابر است باهمبست

دیگر هرچه رفاه  عبارت به. شود و رابطه بین دو متغیر مستقیم است این رابطه متوسط ارزیابی می

  .یابد و بالعکس نیز افزایش میذهنی افراد بیشتر باشد، میزان مشارکت رسمی

با مشارکت Sig=0,000درصد با سطح معناداري 95اطمینان رفاه ذهنی در فاصله 

همبستگی معناداري دارد و با توجه به  قدرمطلق ضریب همبستگی که برابر است غیررسمی

. شود و رابطه بین دو متغیر مستقیم است شدت این رابطه نسبتًا قوي ارزیابی میr=0,39با

نیز افزایش د، میزان مشارکت غیررسمیدیگر هرچه رفاه ذهنی افراد بیشتر باش عبارت به

  .یابد و بالعکس می

شناختی  امروزه مشارکت اجتماعی در بعد غیررسمی و غیرنهادي آن از لحاظ معرفت

هاي آن براي رفاه اجتماعی  داللت. اي به مبحث توسعه و رفاه اجتماعی داده است جان تازه

سوي فعالیت است، این  عال بهمشارکت حرکتی از انف: در بعد ذهنی آن از دو جهت است

هاي  هاي اجتماعی دوستانه و شبکه حرکت نوعی برساخت اعتماد است که در سپهر شبکه

شود و حمایت اجتماعی از طریق آن  اجتماعی نهادي و رسمی به منبع اجتماعی تبدیل می

بعد  در(و یا عقالنی ) در بعد غیررسمی(صورت ارزشی  زمانی که فرد به. کند معنا پیدا می

تواند در لواي  گیرد که می زند، این ذهنیت در او شکل می به مشارکت دست می) رسمی

هاي خاص و حساس دیگران به او کمک  دیگران به تأمین خود دست یازد، در زمان

  .شود کنند، ترجیحات و نیازهاي او در تعامل با دیگران دیده و پاسخ داده می می

  .اعی و رفاه ذهنی رابطۀ معناداري وجود داردرسد بین انسجام اجتم به نظر می -

  

آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین انسجام اجتماعی و رفاه ذهنی-9جدول 

اجتماعیانسجامذهنیرفاه

ذهنیرفاه

  همبستگی پیرسون

  سطح معناداري

  جامعه آماري
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  اجتماعیانسجام

    همبستگی پیرسون

ناداريسطح مع

  جامعه آماري

  

با انسجام اجتماعی Sig=0,08درصد با سطح معناداري  95رفاه ذهنی در فاصله اطمینان 

  .همبستگی معناداري ندارد

دهندة یکچارچکی و تراکم و چگالی باالي روابط فرد با دیگران  انسجام اجتماعی نشان

جهت  اجتماعی براي رفاه ذهنی افراد ازاین هاي این بعد از سرمایه و جامعه است؛ داللت

انسجام اجتماعی در لواي ایدئولوژي و همبستگی عقیدتی کالن سنجیده شد، در : است که

انسجام اجتماعی این فرد است که باید خود را با کلیت منطبق سازد، لذا رابطه دوطرفه 

. شود ر آنها تحمیل مینیست و افراد این تفکر را دارند که نظم و ساخت اجتماعی موجود ب

بنابراین، در یک جامعه باز که در آن فردیت باال است، افراد الزامی براي همنوایی با 

بنابراین، رفاه ذهنی که حاصل رضایت از وضع موجود، تأمین . بینند الزامات کالن نمی

ام هاي فردي است، با انسج آل ها و مقایسه بین ایده نیازها، نیل به ترجیحات و خواسته

تواند تضادهاي ایجاد کند و لذا رد  گراي در آن شدت باالیی دارد، می اجتماعی که جمع

  .تأمل است فرضیه باال با توجه به تحلیل فوق قابل

هاي اجتماعی و رفاه ذهنی رابطۀ معناداري  رسد بین عضویت در شبکه به نظر می -

  .وجود دارد

هاي اجتماعی و رفاه ذهنی ت در شبکهآزمون ضریب همبستگی پیرسون بین عضوی -10جدول 

اجتماعیهاي عضویت در شبکهذهنیرفاه

ذهنیرفاه

همبستگی پیرسون

سطح معناداري

جامعه آماري

هاي عضویت در شبکه

  اجتماعی

    همبستگی پیرسون

  سطح معناداري

جامعه آماري

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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با عضویت در Sig=0,000درصد با سطح معناداري  95رفاه ذهنی در فاصله اطمینان 

همبستگی معناداري دارد و با توجه به  قدرمطلق ضریب همبستگی که هاي اجتماعی شبکه

شود و رابطه بین دو متغیر  شدت این رابطه نسبتًا قوي ارزیابی می r=0,37برابر است با 

دیگر هرچه رفاه ذهنی افراد بیشتر باشد، میزان عضویت در  عبارت به. مستقیم است

  .یابد و بالعکس نیز افزایش میهاي اجتماعی شبکه

در رفاه اجتماعی بحث شهروندي و ارائه خدمات اجتماعی، با عضویت قانونی و     

هاي رسمی و غیررسمی در بعد ذهنی  ر شبکهاهمیت عضویت د. کند مشروع معنا پیدا می

هاي اجتماعی  در عضویت در شبکه. دهد رفاه در اینجا معناي و ارزش خود را نشان می

کند، دوم به انطباق و سازگاري اجتماعی دست  است که اوالً فرد پذیرش اجتماعی پیدا می

هاي اجتماعی  هکند، بنابراین، عضویت در شبک زند، سوم مشروعیت و هویت پیدا می می

ترین مجراي است که در اثر آن مشارکت اجتماعی و اعتماد اجتماعی کانالیزه و  مهم

  . شوند معنادار می

سازد که فرد نیازها و  هاي اجتماعی این امکان را فراهم می عضویت در شبکه    

ت است از طریق عضوی. احتیاجات خود را به میان بکشد و از این طریق به رفع آنها بپردازد

با عضویت . تواند به مقایسه خود و دیگران بپردازد، ترجیحات خود را دنبال کند که فرد می

دهد و از این طریق  کند و این هویت به کیستی و چیستی او پاسخ می فرد هویت پیدا می

ها و فشارهاي روحی و روانی او را پاسخ  تفاوتی ها، بی بخش مهمی از نامالیمات، دلزدگی

  .برد از این منظر رضایت و کیفیت و در نتیجه رفاه ذهنی افراد را باال می دهد و می

  

  رگرسیون چند متغیره تحقیق

رسد اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، عضویت در  به نظر می

با توجه به معناداري آزمون همبستگی پیرسون .هاي اجتماعی بر رفاه ذهنی مؤثر هستند شبکه

باشد، حال در اینجا جهت  شرط آزمون رگرسیون می یرهاي اصلی تحقیق که پیشبین متغ

تعیین میزان تأثیر متغیرهاي مستقل اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، 
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 Stepwiseهاي اجتماعی بر رفاه ذهنی از رگرسیون خطی با روش  عضویت در شبکه

  ل براي تبیین متغیر وابسته پیشنهادشده است؛به کمک این روش سه مد. شده است استفاده

  .هاي اجتماعی، مشارکت اجتماعی عضویت در شبکه -

  

شده بینی مدل رگرسیون پیش -11جدول 

  یافته ضریب تعدیل  )R2(مجذور ضریب تعیین   مدل

3  

  

ه آمده براي تبیین رفا دست به) R2(با توجه به نتایج جدول باال، مقدار ضریب تبیین 

دهد که متغیر  است که این میزان در علوم انسانی نشان می =30/0R2ذهنی در مدل باال

شود؛ در واقع رفاه ذهنی به  وابسته به میزان نسبتًا مناسبی توسط متغیرهاي مستقل تبیین می

هاي اجتماعی، مشارکت اجتماعی  توسط تعلق اجتماعی، عضویت در شبکه% 30میزان 

  .شود تبیین می

  

  ANOVAنتایج آزمون -12جدول

مدل
مجموع 

مجذورات

درجه 

dfآزادي 

میانگین 

مجذورات

میزان آزمون

F

سطح 

معناداري 

Sig

3  

ضریب 

  رگرسیونی



پسمانده

مجموع
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  هاي پیش بینی شدهضرایب رگرسیونی مربوط به مدل -13جدول 

  مدل

  
ضرایب رگرسیونی 

  استاندارد نشده

ضرایب 

رگرسیونی 

استانداردشده

  

میزان 

Tآزمون

Sig.  سطح

معناداري
B  ضریب

  تأثیر

Std. 
Error 
خطاي 

استاندارد از 

  میانگین

Beta)بتا(  

3  

  میزان ثابت

عضویت در 

هاي شبکه

اجتماعی



مشارکت

اجتماعی


     

هاي اجتماعی و  با توجه به ضرایب رگرسیونی فوق، در این مدل متغیرهاي مستقل شبکه

، ضریب تأثیر 18,33مقدار ثابت برابر است با . مشارکت اجتماعی بر رفاه ذهنی تأثیر دارد

و ضریب تأثیر متغیر مشارکت  0,77جتماعی برابر است با هاي ا متغیر عضویت در شبکه

دیگر در ازاي تغییر متغیرهاي تعلق اجتماعی،  عبارت ، به0,27اجتماعی برابر است با 

هاي اجتماعی و مشارکت اجتماعی به میزان ضریب مربوطه، رفاه ذهنی  عضویت در شبکه

  .یابد به میزان یک انحراف معیار تغییر می
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  تحلیل مسیر

  تحلیل مسیر مرحله اول -14جدول 

  

ضرایب رگرسیونی استاندارد 

نشده

ضرایب 

رگرسیونی 

استانداردشده
TSig.

BStd. ErrorBeta

مقدار ثابت

اجتماعیمشارکت

هاي شبکهدرعضویت

اجتماعی


  

  تحلیل مسیر مرحله دوم -15ل جدو

  

ضرایب رگرسیونی استاندارد 

نشده

ضرایب رگرسیونی 

  .TSigاستانداردشده

BStd. ErrorBeta

مقدار ثابت

هاي شبکهدرعضویت

  اجتماعی



اجتماعیاعتماد

  

  مجموع تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهاي مستقل بر متغیر وابسته-16جدول 

مجموع تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم   اثرات غیرمستقیم  اثرات مستقیم  متغیر مستقل

  هر متغیر

  27/0  13/0  14/0  مشارکت اجتماعی

  -   اعتماد اجتماعی
07/0  07/0  

  هاي اجتماعی عضویت در شبکه
20/0  14/0  34/0  
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  گیري بحث و نتیجه

اي که با  جامعه. سرمایه اجتماعی، تأثیر به سزایی در تحول رفاه ذهنی شهروندان دارد

دهنده کیفیت  عنوان حجم دهنده و شتاب انباشت سرمایه اجتماعی روبروست، این مؤلفه به

 انجامد، فقر سرمایه اجتماعی، بسترهاي زندگی اجتماعی، به رشد و توسعه رفاه ذهنی می

به این دلیل سرمایه اجتماعی، ظرفیت، جوهر . کند کاهنده بر میزان رفاه ذهنی را تسریع می

اجتماعی یا هنجاري غیررسمی است که ارتباط، همکاري و اعتماد میان افراد و نهادهاي 

عنوان متغیر  سرمایه اجتماعی به. بخشد یک جامعه در جهت رشد رفاه اجتماعی را ارتقا می

دهد، هرچه سطح سرمایه اجتماعی ارتقا  هنی شهروندان را تحت تأثیر قرار میمستقل، رفاه ذ
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نتایج این . یابد یابد به همان میزان رفاه ذهنی شهروندان نیز تغییر مثبت و روبه رشد می

، )1392(، فیروزآبادي و حسینی )1392(هاي تجربی برادران و حسین پور  مطالعه با یافته

، هونگ و )2020(، اده )1398(، غفوري و محمدي )1397(نژاد و همکاران  طوالبی

، همسو بوده و )2018(، هانگ و همکاران )2019(تاونزند  -، داوسون)2019(همکاران 

  .نماید آنها را تأیید می

عنوان مکانیسم اثرگذار بر  اعتماد اجتماعی، از شاخص مهم سرمایه اجتماعی است و به

ند، هرچه وضعیت اعتماد اجتماعی در بین ک وضعیت رفاه ذهنی شهروندان عمل می

گیرد، با  شهروندان تهرانی باال باشد، همچنان شاخص رفاه ذهنی نیز در مسیر رشد قرار می

زوال اعتماد بین معناي کاهش اطمینان، احساس خطر و فقدان صداقت به کنش متقابل 

ترتیب بین اعتماد  این گیرد، به هاي تحول رفاه ذهنی در مسیر منفی قرار می مثبت، چرخه

داري حاکم است که مقدار ضریب همبستگی  اي مثبت و معنی اجتماعی و رفاه ذهنی رابطه

نژاد و  بوده و با نتایج مطالعات طوالبی 07/0و اثر کلی آن در مدل مسیر برابر با  0,18آن 

، فیروزآبادي )1396(، بارگاهی و همکاران )1398(، غفوري و محمدي )1397(همکاران 

همسو بوده و آنها را تأیید ) 2015(، میرانوا )2019(، هونگ و همکاران )1392(حسینی  و

  . نماید می

افراد بر پایه اعتماد به . اي مهم براي روابط میان افراد است اعتماد اجتماعی کلیدواژه

دیگران است که متعهد به بر عهده گرفتن و یا سپردن یک مسئولیت اجتماعی به دیگران 

ها از یکدیگر است چراکه وجود قواعدي  این مفهوم دربرگیرنده انتظارات انسان. شوند می

آورد  و الگوهاي رفتاري ثابت در روابط است که با خود اعتماد به انجام عملی جمعی را می

تأمل  اي قابل که همه اعضاي گروه از چرایی آن آگاه هستند؛ بنابراین اعتماد اجتماعی الزمه

سازد به  فاه ذهنی است چراکه موجبات مراودات جمعی را فراهم میبراي فرم گرفتن ر

کند تا با خیالی آسوده به دنبال اهداف و ترجیحات  افراد آرامش روانی و ذهنی اعطا می

درصد متوسط اعتماد اجتماعی بیانگر این واقعیت است که افراد نسبت به . خویش بروند

تفاوتی پایینی هم درباره این  از سوي دیگر بیتوجهی نداشته و  روابط اجتماعی تمایل قابل
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تواند ناشی از رواج عقالنیت مدرن شهري در شهر  این امر می. اند مسئله از خود نشان نداده

سنجند و همچون  عقالنیتی که افراد روابط خود را تا حدودي بر پایه آن می. تهران باشد

د؛ اما از دیگر سو با توجه به اینکه شون اي ابزاري و محاسباتی با دیگران مواجه می مسئله

درصد اعتماد اجتماعی متوسط است نباید تأثیر سازوکارهاي سنتی و آداب و قواعد گذشته 

  . را در شکل دادن به اعتمادهاي بین فردي و گروهی نادیده گرفت

دهند اما  اگرچه افراد نسبت به قبل با منطق معامالتی روابطشان را موردسنجش قرار می

عنوان  اعتماد به. هاي انسانی هنوز ردپاي خود را در زندگی آنان برجاي گذاشته است ارزش

ترین شاخص سرمایه اجتماعی، سازوکاري براي ایجاد رفاه ذهنی و تسهیلگر مشارکت،  مهم

هاي رفاهی در بین شهروندان تهرانی  اجتماعی و پرورش ارزش }"تعاون"XE{تعاون

شود و در  یق شهروندان با نهادهاي مختلف اجتماعی میاعتماد، موجب پیوند وث. است

نهادهاي اجتماعی و افزایش رفاه  }"مشروعیت"XE{تقویت، ارتقا اثربخشی و مشروعیت

هاي مختلف اقتصادي، سیاسی،  اعتماد، مبادالت را در زمینه. ذهنی جامعه مؤثر است

کاسته و به بهبود بخشد و از طریق شکاف طبقاتی را  اجتماعی و فرهنگی سرعت می

  .شود هاي کیفیت زندگی ازجمله شادکامی اجتماعی و امینت ذهنی منجر می شاخص

مشارکت اجتماعی، نقش مهمی در افزایش رفاه ذهنی شهروندان دارد، نتایج نشان 

دهد که با افزایش سطح مشارکت اجتماعی در جامعه، به همان میزان رفاه ذهنی  می

ضریب پیوستگی بین مشارکت اجتماعی و رفاه . کند بول میشهروندان تغییر مثبتی را ق

مشارکت در جامعه با ایجاد همدلی اجماعی و . درصد است 27ذهنی در مدل مسیر برابر با 

دوستی در جهت کاهش اختالف طبقاتی، مسائل اجتماعی و کاهش  تقویت حس نوع

فاه اجتماعی دغدغه و نگرانی زندگی شهري، باعث تقویت کیفیت زندگی و بهبود ر

شود، وقتی در شرایط فعلی، مشارکت شهروندان نسبت به همدیگر با اختالل  شهروندان می

و بحران روبرو شود، این وضعیت به پایین آمدن وضعیت رفاه ذهنی شهروندان تهرانی 

مشارکت اجتماعی بر سهیم بودن در شکل دادن به حیات اجتماعی داللت . شود منجر می

  . دارد
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ها و  ها، سازمان دهد که در قالب انواع انجمن هایی را مورد اشاره قرار می الیتدرواقع فع

پایین بودن میزان مشارکت نمونه موردمطالعه در . توان برشمرد هاي مدنی و رسمی می گروه

دهنده این امر هست که نهادها و فضاهاي اجتماعی مناسب براي مشارکت  این تحقیق نشان

ثري براي جذب افراد جامعه داشته باشند و از دیگر سو افراد نگرش اند کارکرد مؤ نتوانسته

تواند از  این امر می. مثبتی نسبت به نتایج فعالیت خویش در قالب مشارکتی جمعی ندارند

هایی که آشکارکننده دموکراسی و آزادي در بیان عقاید و  نبود حوزه عمومی با داللت

ودن مشارکت اجتماعی به معنی اهمیت داشتن پایین ب. اهداف متنوع باشد، نشات بگیرد

هاي  فردیت نزد افراد و از سویی اولویت داشتن اهداف و امیال فردي در مقایسه با خواسته

  . جمعی داشته باشد

توان انتظار مشارکتی مؤثر میان  درنتیجه ارجحیت یافتن اهداف و مطالبات فردي نمی

الیه فردي زندگی خود و سطح روزمره افراد را در جامعه داشت و هرچقدر افراد در 

کند، زیرا درگیر زندگی  ها کاهش پیدا می زندگی خویش بیشتر بغلتند، رفاه ذهنی آن

هاي دیگران و  اي و انتقادي زندگی شوند و همواره با رویکردي مقایسه شخصی خویش می

بیشتري پیش ها با شتاب  رو زندگی براي آن ازاین. دهند حتی خود را مورد قضاوت قرار می

انگارند  رود که مدام در پی ارضاي نیازهاي شخصی خود نیازهاي دیگران را نادیده می می

نتایج این . دهند پنداري با مشکالت و مسائل دیگران را از دست می و توانایی همذات

، زاهدي و )1398(، غفوري و محمدي )1397(نژاد و همکاران  هاي طوالبی پژوهش با یافته

، )2019(تاونزند  - ، داوسون)2020(، اده )1392(، فیروزآبادي و حسینی )1388(همکاران 

  . نماید همسو بوده و آنها را تأیید می

ها  هاي روابط بین افراد و گروه و تراکم شبکه) ها ها و شبکه انجمن(مشارکت اجتماعی 

وفایی رفاه ترین عوامل بسترساز شک از مفاهیم کلیدي مربوط به سرمایه اجتماعی و از مهم

هاي جانبی متنوعی با یکدیگر ارتباط پیدا  واسطه انجمن مردم به. ذهنی شهروندان است

واسطه عمل  تواند به سرمایه اجتماعی نمی. ها داوطلبانه و متوازن هستند این انجمن. کنند می

د پذیري و وجو نفسه و مستقل افراد به وجود آید و وابسته و مبتنی بر گرایش به اجتماع فی
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هاي اجتماعی است که در اشکال متنوع و نوینی در ابعاد و فضاهاي متنوع  ها و شبکه انجمن

در این شرایط به دلیل مبادله و بده بستان و سهیم شدن . کنند حیات اجتماعی نمود پیدا می

در اجتماع و همچنین کنشگري فعال، ضمن افزایش آگاهی اجتماعی، رفاه ذهنی 

  .گردد شکوفایی میشهروندان دچار تحول و 

داري  هاي اجتماعی و رفاه ذهنی شهروندان تهرانی رابطه معنی بین عضویت در شبکه 

است که با نتایج  34/0و مقدار اثر نهایی برابر با  0,37وجود دارد، مقدار این رابطه برابر با 

ماتی ، آ)2020(، اده )1392(، فیروزآبادي و حسینی )1392(پور  مطالعات برادران و حسین

، همسو بوده و آنها )2015(، لی و همکاران )2016(، دلی و دراگولف )2018(و همکاران 

. سازي اعضاي جامعه است هاي اجتماعی امکانی براي هویت شبکه. نماید را تأیید می

امکانی که با خود روابطی پایدار و منابع اجتماعی مؤثر براي کنش را در اختیار افراد قرار 

هاي منظم با دیگران بوده  هاي اجتماعی قادر به تماس با عضو شدن در شبکه افراد. دهد می

هاي اجتماعی یکی از  شوند؛ بنابراین شبکه و از منبعی حمایتی براي خود برخوردار می

هاي  عدم عضویت افراد در شبکه. ترین عوامل براي باال بردن سرمایه اجتماعی است مهم

دهنده نبود فضاي سیاسی باز براي فعالیت افراد  شد نشان طور که در باال ذکر اجتماعی همان

  .و یا ضعیف بودن جامعه مدنی در کشور است

تواند منجر به  وجود سرمایه اجتماعی باال در بین افراد جامعه و ارتقاءدادن آن می

افزایش رفاه ذهنی افراد جامعه گردد؛ و در واقع کیفیت زندگی اجتماعی جامعه را گسترش 

  .بخشد و بهبود

شود؛ با توجه به اینکه توسعه سرمایه  هاي تحقیق پیشنهاد می با توجه به نتایج و یافته 

شود، هرچه بیشتر  پذیري شهروندان حاصل می اجتماعی با گسترش فضا و میدان مشارکت

هاي  هاي غیرانتفاعی، تشکل هاي اجتماعی، انجمن هاي مشارکت افراد در قالب گروه زمینه

هاي فرهنگی، ورزشی و هنري فراهم  هاي صنفی، محلی، همسایگی، گروه مردمی و تشکل

بر است که همکاري همه نهادها و  بدون تردید بازآفرینی سرمایه اجتماعی امري زمان. شود

شدن  بنابراین براي مطرح. طلبد هاي اساسی جامعه را در یک بازده زمانی بلندمدت می بخش
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گیري و مشارکت همه نهادها و  سطوح تصمیم مسئله سرمایه اجتماعی در باالترین

هاي اجتماعی، اقتصادي و  هاي مرتبط و متناسب با آن در تدوین و اجراي سیاست بخش

  .سیاسی هماهنگ تالش شود

ها، محدودیت و نابرابري اجتماعی به  ها، نابرابري همچنین در راستاي کاهش تفاوت

فیت مطلوب، تفریح، رسانه و فرهنگ، ونقل با کی لحاظ؛ شرایط سکونت، دستیابی به حمل

ها و مخاطرات شغلی،  قابلیت استفاده از تسهیالت و کاالها، شرایط اشتغال و بازار، فرصت

آموزي و دستیابی به این خدمات تالش دوچندانی  گذاري در آموزش و مهارت سرمایه

نسیتی، ج(هاي برابر  شاخص کیفیت زندگی، بهزیستی فراگیر ذهنی، فرصت. صورت پذیرد

در کلیت وضعیت زندگی مدنظر ) هاي شهروندي اي و گروه نسلی، طبقه اجتماعی، بیمه

  .قرار گیرد

هاي  هاي اجتماعی، انجمن هاي مشارکت افراد در قالب گروه هرچه بیشتر زمینه

هاي فرهنگی،  هاي صنفی، محلی، همسایگی، گروه هاي مردمی و تشکل غیرانتفاعی، تشکل

هاي رایج در مباحث سیاسی یا فرهنگی و  سازي از دو قطبی. شود ورزشی و هنري فراهم

ها و افراد جامعه پرهیز شود چراکه این موضوع موجب  اجتماعی در بازنمایی اقشار، گروه

  .شدت بر اعتماد اجتماعی اثرگذار خواهد بود افزایش نابرابري ارزشی در جامعه شده و به

ی رفاه و توجه به ساختارهاي کالن در این هایی با محوریت تقویت بعد اجتماع پژوهش

زمینه انجام شود، همچنین تحقیقاتی بر پایه سنجش رابطه رفاه ذهنی و توسعه پایدار و نشان 

سازي در سطح جامعه صورت گیرد، سرمایه فرهنگی و  دادن پیامدهاي عینی آن براي پیاده

اي سیاسی و اقتصادي با در نظر ساختاره .تأثیر آن بر رفاه ذهنی نیز مورد بررسی قرار گیرد

  .گرفتن سرمایه اقتصادي براي تحقیقات آتی مربوط به رفاه ذهنی انجام شود
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