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مقدمه

 یشهر یها بحران، اخیر ةده چند از .شدند شناخته و پدیدار جیتدر به نیز آن مشکالت ،شهرنشینی توسعة دنبالبه

 اجتماعی، ،یطیمح ستیز از اعم یشهر زندگی مختلف یها جنبه در بحران گسترش و بروز دنبال به و ندشد تر گسترده

 و شهر مقیاس در شهرها محیط کیفیت نزول و محیطی مشکالت از عمومی آگاهی یک،  ...و یاقتصاد ،یکالبد

 توجه مورد که شده تبدیل مرسوم بسیار موضوعی به اجتماعیة یسرما، اخیر یها سال در آمد. وجودبه مسکونی های همحل

 افراد آسایش و رفاه سطح ةکنند منعکس که زندگی کیفیت همچنین است.بوده  سیاستمداران حتی و محققان از بسیاری

 از بسیاری یها یاستگذاریس هدایتگر جامعه،توسعة  اصلی اهداف نیتر مهم از یکی عنوان به گذشته یها دهه طی، است

 معنا کهبدین ؛است آن کیفیت با مستقیم ارتباط در شهر زندگی کیفیت گفت توان یم» ،دیگر عبارتبه است. بوده کشورها

 هدف امروزه (.161 :2009 آوانگ،) «است شهر محیط یباال کیفیت خاطربه باشد، مناسب شهر در زندگی کیفیت اگر

 بهتر درک بر، متکیبشر زندگیآیندة  و است زندگی کیفیت بهبود، یالملل نیب و ملی محلی، سطوح در توسعه مشترک

 سایرین، با ما روابط کیفیت به مربوط، عوامل این از بخشی تأثیرگذارند. انسان زندگی کیفیت بر که بود خواهد عواملی

 یاد توسعهمفقودة  حلقة عنوان به اجتماعی،سرمایة  عنوان با ها آن از که شود یم غیررسمی و رسمی نهادهای و ها گروه

 یها نهیهز تقلیل اجتماعی، منابع از بهتر، سبب استفادة گروهی صورت به مسئله حل و جمعی یها کنش وجود .شود یم

 اند داده نشان متعدد مطالعات .دشو یم جامعه سطح در عمرانی و اجتماعی اقتصادی، یها برنامه ییکارا افزایش و اجتماعی

 کیفیت با، جغرافیایی مناطقبعضی  در اجراشده اجتماعی و سیاسی اقتصادی، یها برنامه از بسیارینداشتن ییکارا که

 توان یم پس است. بودهمرتبط  ها آن ةکنند تیتثب هنجارهای و رسمی یها ارگان با ویکدیگر  با مردم پیوندهای و روابط

 ارتباطات کیفیتاز  تأثرم روحی( و جسمی اجتماعی، فیزیکی، روانی، )محیطی، مختلف ابعاد در زندگی کیفیت که کرد ادعا

 بر نیز دیگری عوامل، اجتماعیسرمایة  برعالوه که است مسلم (.160 :1385 اونق، و غفاری) است اجتماعی پیوندهای و

 عوامل نیتر مهم از یکی عنوان به ،اجتماعیة سرمای نقش بهپژوهش،  این در اما، ندتأثیرگذار افراد زندگی کیفیت میزان

 ةانودوگبیست مناطق از یکی عنوان به تهران شهرداری 9 ةمنطق .شود یم پرداخته شهروندان زندگی کیفیت میزان بر مؤثر

 از هم زیرا؛ دارد یفرد منحصربه شرایط ،اجتماعی ةسرمای لحاظ از هم و زندگی کیفیت لحاظ از هم ،تهران شهرداری

 مهاجرپذیربودن خاطربه اجتماعیسرمایة  لحاظ از هم و ندارد مناسبی چندان وضعیت محیطی کیفیت و کالبدی لحاظ

 نظر از که دردا مختلفی اقوام باال، مهاجرپذیری ویژگی خاطربه منطقه این ،رو نیا از .ستین مطلوبی شرایط در منطقه

 عنوان به هوشیار دکتر و دستغیب شهیدمحلة  دو .هستند نامتوازنی شرایطدر  اجتماعیسرمایة  و زندگی کیفیت سطوح

 اجتماعی بافت لحاظ از دستغیب شهیدمحلة ساکنان  ،گرفتهصورت مطالعات به توجه با که اند شده انتخاب موردیمطالعة 

 ،زبانی و اقتصادی اجتماعی، بافت ،دستغیب شهید ةمحل برخالف ،هوشیار دکتر ةمحلدر ، اما اندهمگن اغلب زبانی و

 دارد. بیشتری ناهمگونی

 از رضایت میزان و اجتماعی ةسرمای ابعاد نایم یا رابطه آیا که هستیمپرسش  این به پاسخ دنبالبه ،مقاله این در

 اجتماعی ةسرمای تأثیرگذار ابعاد نیتر مهم همچنین .دارد وجود تهران شهرداری 9 ةمنطق در شهروندان زندگی کیفیت

 .است کدام شهروندان زندگی کیفیت بر مؤثر
 

ینظریمبان

اجتماعیسرمایۀ

 توسعه یها پژوهش و یاجتماع علوم میمفاه نیتر یجنجال و نیزتریانگ بحث از یکی به حاضر درحال ،یاجتماعسرمایة 

 ةیسرما ،حال نیدرع است. شیافزا درحال سرعت به ،آن با مرتبط یاسیس و یدانشگاه اتیادب حجم و شده لیتبد
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 توسعه درحال یکشورها در یاجتماع و یاقتصاد ةتوسع دیجد یها پژوهش یاصل یلیتحل ابزار به سرعت به ،یاجتماع

 تیظرف که است یاجتماع گروه ای جامعه کی از ییها یژگیو یاجتماع ةیسرما ،سطح نیتر یکل در .شود یم لیتبد

 از (.10 :1383، تاجبخش) دهد یم شیافزا را یعموم مسائل ای متقابل مشکالت حل یبرا داوطلبانه و یجمع یده سازمان

 که گونه همان را یاجتماع ةیسرما اصطالح که بود یاجتماع لگریتحل نیاول یشهر طراح ،جاکوب نیج پاتنام، رابرت نظر

 است نشگرانک یبرا دسترس قابل دیمف منابع شامل ،یاجتماع ةیسرما (.14 :2005 میالنی،) برد کاربه میفهم یم امروزه ما

 شیوب کم روابط از یداریپا شبکة تا دهد یم اجازه گروه ای فرد به و دشو یم حاصل ها آن یاجتماع روابط قیطر از هک

 (.113 :1387 ،این یوردیعل) باشند داشته اریاخت در را متقابل شناخت و ییآشنا شدةنهادینه

 با ارتباط جادیا با افراد است. مهم ارتباط یبرقرار داشت: انیب توان یم کلمهچهار  در را یاجتماعسرمایة  یاصل مفهوم

 افراد .رنددا یفراوان مشکالت آن انجام یبرا ای ستندین آن انجام به قادر ای ییتنها به که زنند یم ییکارها به دست گریکدی

 نیا که یطور به؛ دارند یمشترک یها ارزش ها شبکه یاعضا گرید با و اند ارتباط در هم با ها شبکه از یا مجموعه قیطر از

 را اجتماعی ةسرمای پیران (.1 :1385 لد،یف) اند کرده جادیا هیسرما ینوع دیآ یم نظربه و کنند یم جادیا یمنبع ها شبکه

 گریکدی با انیآدم آشناشدن و آشنابودن محصول و افراد یها واکنش و کنش ةزاد ،یاجتماع ةیسرما :ندک یم تعریف چنین

 شود یم گسترده و بالد یم زمان گذر با مواقع اکثر در و ردیگ یم جان ییآشنا از که است استوار ییها داشت چشم بر و است

 (.10 :1385، گرانید و رانیپ)
 

اجتماعیۀسرماییهاشاخص

 .برند یم کارهب آن سنجش برای یمتفاوت یها شاخصپژوهشگران  اغلب ،اجتماعی ةسرمای موضوع گیگسترد به توجه با

 ها سنجش ربیشت درمورد استفاده  اصلی یها شاخص از ،اجتماعی ةسرمای سنجش ةپیشین به توجه با پژوهش این در

 .شود یم پرداخته ها شاخص این بررسی به اینجا در شد. استفاده
 

 یاجتماعمشارکت.1

 داشتنهمکاری آن با ،بنابراین و جستنشرکت گروهی در یااز آن  سودبردن و چیزی در سهمییافتن  معنایبه مشارکت

 مشارکت و کردن(شرکت امر) وضع یا حالت عنوان به مشارکت میان باید ،یشناس جامعه دیدگاه از جهت،همین به است.

 سهمی داشتن و خاص گروهی به تعلق از ،اول معنای در مشارکت شد. قائل تفاوت مشارکت( عمل) تعهد و عمل عنوان به

 دارد نظر شدهانجام اجتماعی فعالیت به و رساند یم را گروه در فعاالنه شرکت ،دوم معنای در و دهد یم خبر آن هستی در

 که دارد وجود بیشتری احتمال ،باشند تر متراکم اجتماعی ارتباط یها شبکه هرقدر ،پاتنام نظر از (.127 :1383 مبارکی،)

بالقوة  یها نهیهز افزایش طریق از اجتماعی مشارکت زیرا کنند؛ همکاری متقابل منافع درجهت بتوانند شهروندان

 طریق از دیگران به اعتماد حس ایجاد متقابل، ةمعامل هنجارهای تقویت غیرشفاف، و زیآم ابهام فضای کاهش عهدشکنی،

 افزایش کنشگران میان در را یکدیگر به اعتماد و همکاری ةنیزم آینده، برای همکاری الگویارائة  و ارتباطات تسهیل

 (.86 :1386 فصیحی،) دهد یم
 

یاجتماعاعتماد.2

 است جامعه کلیت یا گروه شخص، یک عدالت و وثوق درستی، صداقت، به راسخ اطمینان یا اعتقاد یامعن به اعتماد

 به ،یعبارتبه دارد. وجود مستقیم مثبت همبستگی ،متقابل همکاری و اعتماد بین ،پاتنام نظر از (.77 :1374 صفدری،)

 یعنصر اعتماد .ابدی یم افزایش نیز کنش در سهولت و همکاری اجتماعی، کنشگران میان در اعتماد افزایش میزان

 بر اجتماعات، در ینیب شیپ این که است مستقل بازیگر یک رفتار ینیب شیپ مستلزم بلکه؛ نیست ناآگاهانه و غیراختیاری



 1395،تابستان2،شمارة48دورةهایجغرافیایانسانی،پژوهش352

 ،پاتنام نظر از ،رو نیا از (.303 :1379 پاتنام،) است استوار میرمستقیغ و غیرشخصی اعتماد بر جوامع در و صمیمانه اعتماد

 دو در اجتماعی اعتمادپژوهش،  این در .شود یم محسوب کنشگران میان در مشارکت ازین شیپ و پایه عنوان به اعتماد

 د.وشمی بررسی انتزاعی() یرشخصیغ اعتماد و شخصی اعتماد ةرمجموعیز

 .است شخصیبین روابط در فرد اعتماد به مربوط ،شاخص این شخصی: اعتماد

 عملکرد() کار انجام حسن و نیت حسن به نسبت اعتماد به تمایل میزان ،شاخص این انتزاعی(:) یرشخصیغ اعتماد

 (.129 :1383 مبارکی،) ردیگ یم اندازه را جامعه مختلف یها نظامخرده

 

یاجتماعانسجام.3

 و ارزشی نظام دنکردرونی و پذیرش حاصل و داردداللت  جامعه یکاعضای  میان جمعی توافق بر ،اجتماعی انسجام

 است جامعه آن افراد میان در تعامل از تراکمی وجود نیز و کردن( ما )احساس جمعی تعلق وجود و جامعه یک هنجاری

 (.91 :1383 ،پور رالهیخ)

 

زندگیکیفیت

 یها نهیزم درزیرا  ؛است دشوار آن برای جامع و روشن تعریفی ةارائ دارد، فراوانی کاربردهای زندگی کیفیت مفهوم گرچها

 دارند. ذهن در خود زندگی کیفیت از روشنی تصویر معموالً افراد است. شده گرفته کاربه متفاوتی کاربردهای با و گوناگون

خانة  )یا خانه بیشتر، درآمدداشتن  ،مثال ؛ برایداشت خواهند خوشبختی احساس شرایطیچه  در که دانند یم معموالً ها آن

 همگان شرایطی، چه رد که ندیگو یم صراحت به معموالًافراد  همچنین .... و فراوان التیتعط خوب، اتومبیل ،(تر بزرگ

 نبود ترافیک، نبود زیبا، و آرام شهری یا محله وجود ،مثال ؛ برایکرد خواهند جمعی( زندگی )کیفیت خوشبختی احساس

 سرچشمة ،زندگی کیفیت اصطالح (.113 :1387 ران،دیگ و نوغانی) ...و همه برای درمانی امکانات وجود فقر، و بیکاری

 زندگی کیفیت تعریف در که عبارتی هر .ندارد عام پذیرفتة تعریف ،است عام یامعن و جذابیتدارای  اگرچه و ندارد روشنی

 این از او ذهنی و درونی یاهادراک و ها افتیدر و اش یزندگ خارجی و عینی حقایق به ،فرد زندگی کیفیت رود، کارهب

 (.65 :1388 لطفی،) است وابسته خودش از نیز و عوامل

 نیچن نیا و داند یم فیزیکی و روانی اجتماعی، یها حوزه در بهزیستی را زندگی کیفیت ،جهانی بهداشت سازمان

 در که است ارزشی و فرهنگی یها نظام چارچوب در خود زندگی موقعیت از فرد ادراک ،زندگی کیفیت که کند یم تعریف

 از ،پیچیده یا وهیش به و است گسترده بسیار امر این دارد. رابطه او یها دغدغه و معیارها اهداف، با و کند یم زندگی آن

 کیفیت گروه) ردپذیتأثیر می وی محیط مهم یها جنبه با او روابط و استقالل میزان و روانی حالت فیزیکی، سالمت

 باشد: اساسی ویژگی() عنصر دو شامل باید ،زندگی کیفیت از تعریفی هر (.5 :1993 جهانی، بهداشت سازمان زندگی

 آن که خارجی یها دهیپد .2 ؛کند یم فراهم را رضایتمندی حس که فیزیولوژیکی -یشناخت روان درونی() یذهن ساختار .1

 (.21 :2003 پاسیون،) دنکن یم ضمانت را ساختار

 کاال توزیع چگونگی مانند کیفی و کمی یها جنبه هم ،زندگی کیفیت کرد: تعریف گونه نیا توان یم را زندگی کیفیت

 و مشارکت زندگی، از رضایت اجتماعی، روابط مانند کیفی و ذهنی یها جنبه هم و انسان یماد ینیازها و خدمات و

 همچنین (.274 :1384 شماعی، و پوراحمد) ردیگ یبرمدر را انسان یمعنو ینیازها همة و اجتماعی همبستگی احساس

 توان یم ،بنابراین ؛دانند یم زندگی کیفیت یها مؤلفه از یکی را یشهر محیط کیفیت ،یشهر علوم دانشمندان از یبسیار

 ها انسان یرضایتمند از بخشی که شود یم فاکتورهایی تمام شامل و است زندگی کیفیت از یقسمت ،محیط کیفیت گفت

 (.2 :1386 ران،دیگ و رفیعیان) دهند یم تشکیل را
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 ،اول مکتب در .ذهنی مکتب و عینی مکتب :است داشته وجود زندگی کیفیت درمورد دیدگاه دو ،اخیر یها سال در

 در .شود یم شناخته است، آن نظایر و محیطی شرایط سرپناه، غذا، شامل که زندگی عینی بخش عنوان به زندگی کیفیت

 .شود یم معین انسان احساسات و ها نگرش از طریق که دشو یم توجه زندگی ذهنی بخش عنوان بهبه آن  ،دوم مکتب

 لینگ،) است زمینه این در مسلط بحث وضوح به ذهنی مکتب است، هشد توجه مکتب هردو به هاپژوهش در اگرچه

1989: 4.) 

 

 ینظرچارچوب

 و جالب دالیل بلکه است، تیبااهم و جالب وکار کسب مسائل برای تنها نه اجتماعی ةسرمای که معتقدند محققان از یعضب

 منتشرشده مطالعات و تحقیقات دارد. وجود اجتماعی یها هیسرما از استفاده و توسعه چگونگی یادگیری برای نیز یتر مهم

 مستقیم پیوندی زندگی، مفهوم و هدف کیفیت، و اجتماعی ةیسرما بین دهد یم نشان پزشکی و شناسیروان ةزمین در

 زندگی و سالمتی خوشبختی، و اجتماعی یها شبکه بین همچنین (.101 :1385 ،زاده ییلهسا و ماجدی) دارد وجود

 همان(.) شوددیده می ارتباط تر یطوالن

و  آالت نیماش -ابزارها ن،یشامل زم 1یماد ةیسرما. 1 :کرد تقسیم نوع چهار به توان می کالن بندی تقسیم در را سرمایه

 ها انسانکه درون  ییها آموزششامل مهارت، دانش و  2یانسان ةی. سرما2دارند؛  دیتول تیکه قابل یکیزیف زاتیتجه ریسا

 یمعنابه 4یاجتماع ةیسرما. 4 و جامعه در موجود منابع از نهیبه استفادة وةیش یمعنابه 3یدانش ةی. سرما3متبلور شده است؛ 

 ه،یانواع سرما انی(. در م129: 1384 ،یقدوس) کند یم جادیا اثربخش یجامعه، قدرت کارکرد یکه برا یاجتماع یها شبکه

 یاجتماع رابطة ضمن در و است یا رابطهاست که  یا هیسرمادارد. نخست آنکه تنها  یخاص یها یژگیو ،یاجتماع ةیسرما

 ةیآنکه سرما تر مهم یژگی. وستین انتقال قابلکامل  طور به ه،یاز انواع سرما گرید ی. دوم آنکه مانند بعضدیآ یم وجودبه

 درواقعفرد،  یاجتماع ةیسرما گر،ید عبارتبه. دارد جامعه یاجتماع یها شبکهاو در  گاهیبا جا یفرد، رابطة روشن یاجتماع

 زانیم ،یگوناگون اجتماع یها شبکهفرد در  گاهیجا نیگوناگون است. حال هم یاجتماع یها شبکهاو در  گاهیجا و ارزش

 تیفیو مفهوم ک یاجتماع ةیگفت مفهوم سرما توان یم ن،یبنابرا سازد؛ یمرا مشخص  یمطلوب زندگ یها تیفیکبهرة او از 

 تیفیک یها شاخصاز  یمند بهره یفرد برا ییاز توانا یبخش ،یاجتماع ةیفراوان دارند. از آنجاکه سرما یهمبستگ ،یزندگ

 -121: 1387 گران،یو د ینوغان) است رگذاریتأث یزندگ تیفیبر ک ،یاجتماع ةیگفت سرما توان یم کند، یمرا فراهم  یزندگ

 زندگی کیفیت بر اجتماعی اعتماد و اجتماعی سرمایة تأثیر بررسی به 2005 سال در نیز دیگران و لی یاجون(. مطالعات 122

 در تری مهم نقش اجتماعی، سرمایة غیررسمی مجراهای دهدمی نشان ها آن پژوهش نتایج. شود می مربوط انگلستان در

 (.2005 دیگران، و لی) دارند زندگی کیفیت و اعتماد از مردم درک بر تأثیرگذاری

 

 پژوهشروش

 انتخاب منطقه نیا از اریهوش دکتر و بیدستغ دیشه ةمحل دو که است تهران یشهردار 9 ةمنطق پژوهش، یآمار جامعة

 380 ،کوکران فرمول بقاطم ،رو نیا از .بود نفر 35851 محله دو نیا تیجمع جموعم، 1385سال  یسرشمار در .شدند

 .دش عیتوز اههمحل در پرسشنامه 400 ،خطا کاهش و دقت شیافزا یابر اما ،شد گرفته درنظر یدانیم ةمطالع یبرا پرسشنامه

                                                                                                                                                                              
1. Physical Capital 
2. Human Capital 
3. Knowledge Capital 
4. Social Capital 
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تهرانیشهردار9ۀمنطقدرمطالعهموردیاههمحلتیموقع.1نقشۀ

 

 کیفیت ،ونقل حمل و وآمد رفت کیفیت مسکونی، واحد کیفیت شامل پژوهش، این در زندگی کیفیت یها شاخص

 تسهیالت از رضایت و کیفیت تجاری، تسهیالت به دسترسی کیفیت زندگی، کیفیت ذهنی ابعاد فراغت، اوقات امکانات

 و اجتماعی تسهیالت کیفیت آموزشی، تسهیالت کیفیت اداری، تسهیالت از رضایت و کیفیت بهداشتی، -درمانی

 .است همسایگی روابط کیفیت و محله امنیت کیفیت بهداشتی، وضعیت کیفیت شهری، تسهیالت کیفیت فرهنگی،

 و اجتماعی انسجام انتزاعی(،) یرشخصیغ اعتماد شخصی، اعتماد شامل نیز اجتماعی ةسرمای یها شاخص همچنین

 و استادان هایدیدگاه همچنین و پیشین مطالعات بررسی طریق از ،تحقیق این روایی .است اجتماعی مشارکت

 منظور به شد. آماده نهایی ةپرسشنام و شدند اصالح تحقیق یها هیگو ،تیدرنها .شد بررسی اجتماعی علوم نظران صاحب

 و 87/0 زندگی کیفیت یها شاخص برای کرونباخ آلفای د.ش استفاده کرونباخ آلفای ضریب از نیز تحقیق پایایی بررسی

 افزار نرم طریق از آمده دست به یها داده ،پرسشنامه توزیع از پس آمد. دستبه 75/0 اجتماعی ةسرمای یها شاخص برای

SPSS پیرسون همبستگی و آماری یها لیتحل از ،ها هیگو و سؤاالت سنجش سطح به توجه با .شدند لیوتحل هیتجز 

 شاخص تغییراتر د مستقل( )متغیر اجتماعی ةسرمای یها شاخص از کیهر نقش تعیین برای همچنین .دش استفاده

مشاهده  1 شکل در پژوهش مفهومی مدل .کار گرفته شدبهتحلیل رگرسیون چندمتغیره  ،وابسته( )متغیر زندگی کیفیت

 .شودمی
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پژوهشیمفهوممدل.1شکل

1392،نگارندگان:منبع

 

یزندگتیفیکیهاشاخصلحاظازانیپاسخگونیانگیم.1جدول

انسیوار نیانگیمیزندگتیفیکیهاشاخصفیرد

 389/0 52/2 یمسکون واحد تیفیک 1

 14/1 33/2 ونقل حمل و وآمد رفت تیفیک 2

 782/0 08/2 فراغت اوقات امکانات تیفیک 3

 836/0 52/2 یزندگ تیفیک یذهن ابعاد 4

 29/2 12/3 یتجار التیتسه به یدسترس تیفیک 5

 837/0 64/4 یبهداشت -یدرمان التیتسه از تیرضا و تیفیک 6

 637/0 14/2 یادار التیتسه از تیرضا و تیفیک 7

 49/1 69/2 یآموزش التیتسه تیفیک 8

 61/1 99/2 یفرهنگ و یاجتماع التیتسه تیفیک 9

 50/0 09/2 یشهر التیتسه تیفیک 10

 752/0 05/2 یبهداشت تیوضع تیفیک 11

 831/0 33/2 محله تیامن تیفیک 12

 43/1 51/2 یگیهمسا روابط تیفیک 13

1392،پژوهشیهاافتهی:منبع



هاافتهبحثوی

یتوصیفیهاافتهی

 ،دهد یمنشان  1جدول  طورکههمان. شود یمی توصیفی تحقیق و کیفیت زندگی پرداخته ها افتهابتدا به یدر این بخش، 

که با  استبیشترین میانگین مربوط به کیفیت دسترسی به تسهیالت تجاری  ،ی کیفیت زندگیها شاخص میاناز 

کیفیت وضعیت  ،ی دارد. پس از تسهیالت تجاریتر مناسبوضعیت  ها شاخصسایر  در مقایسه با 12/3 میانگین

 یمسکون تیفیک ونقلحمل تیفیک

 اوقات تیفیک
 فراغت

 تیفیک یذهن بعد
 یزندگ

 یگیهمسا روابط

 سطح تیفیک
 تیامن

 یبهداشت تیوضع
 یتجار التیتسه

 یبهداشت -یدرمان

 یادار التیتسه
 یآموزش التیتسه

 التیتسه
 یاجتماع

 یشهر التیتسه

 اعتماد
 یشخص

 انسجام
 یاجتماع

 اعتماد
 یانتزاع

 مشارکت
 یاجتماع
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علت  است کهههمربوط به کیفیت وضعیت بهداشتی محل ،. کمترین میانگیناست تر مناسبتسهیالت اجتماعی و فرهنگی 

کیفیت امکانات اوقات برای  08/2 میانگین، ها ه. پس از وضعیت بهداشتی محلاستهآنسطح باالی فرسودگی  ،آن

. همچنین کیفیت ستاههوضعیت نامناسب دسترسی به امکانات اوقات فراغت در سطح محل دهندة نشان ،فراغت

 .دهدرا نشان میا ههساکنان محل یرضایتناکه  استپایین  یتسهیالت شهری نیز از نظر پاسخگویان در سطح


اجتماعیۀسرماییهاشاخص

 شده استفاده شاخص چهار از اجتماعی ةسرمای سنجش برای ،شد اشاره پژوهش نظری مبانی و روش در کههمچنان

 اجتماعی انسجام و میانگین باالترین شخصی اعتماد ،بررسی مورد شاخص چهار نایم در دهدنشان می 2 جدول است.

 بسیار فامیل اعضای به اعتماد سطح تنها که است نآ بیانگر شخصی اعتماد سطح باالبودن .ندرا دار میانگین کمترین

 انسجام بودنپایین همچنین .است پایین بسیار انتزاعی اعتماد یعنی جامعه اعضای سایر به اطمینان سطح ةدامن و ستباال

 .است پاسخگویان نظر از جامعه همگنیناانگر بی اجتماعی
 

یاجتماعۀیسرمایهاشاخصبهانیپاسخگوتیوضعنیانگیم.2جدول

انسیوار نیانگیمیاجتماعۀیسرمایهاشاخصفیرد
 727/0 04/3 یشخص اعتماد 1
 425/0 25/2 (یانتزاع) یرشخصیغ اعتماد 2
 15/1 15/2 یاجتماع انسجام 3
 851/0 62/2 یاجتماع مشارکت 4
1392،پژوهشیهاافتهی:منبع



یلیتحلیهاافتهی

 .شود یم پرداخته تحلیلی یها افتهی بررسی به پژوهش، ةوابست و مستقل متغیر به مربوط یها افتهی توصیف از پس

 شاخص چهار ةرابط و ندشد ترکیب تحقیق در و انتخاب زندگی کیفیت سنجش منظور به شاخص 13 ،شد ذکر کههمچنان

 منظور به ،ذکرشده متغیر دو به مربوط هایپرسش بودنای فاصله به توجه با .شد آزمون زندگی کیفیت با اجتماعی ةسرمای

 دو بین رابطة بررسی منظور به ضریب این» شد. استفاده پیرسون همبستگی آزموناز  ،بررسی همبستگی بین متغیرها

 (.108 :1387 )کالنتری،« گیرد می قرار استفاده مورد نسبی یا ای فاصله متغیر
 

یزندگتیفیکازتیرضاویاجتماعۀیسرمایهاشاخصنیبیهمبستگآزمون.3جدول

یدارامعنسطحیهمبستگشدتشاخص
 000/0 443/0** یشخص اعتماد

 000/0 566/0** (یانتزاع) یرشخصیغ اعتماد
 006/0 137/0** یاجتماع انسجام
 002/0 154/0** یاجتماع مشارکت

** Correlation is significant at the 0.01 level 

1392،پژوهشیهاافتهی:منبع

 

 معناداری همبستگی ،زندگی کیفیت از رضایت و اجتماعی ةسرمای شاخص چهار ةهم بین که است نآانگر بی 3 جدول

 همچنین .دشو یم افزوده زندگی کیفیت از ها آن رضایت میزان بر ،افراد اجتماعی ةسرمای سطح افزایش با یعنی ؛دارد وجود

 زندگی کیفیت از رضایت میزان با اجتماعی ةیسرما ةرابط نیز کلی درحالت اجتماعی ةسرمای شاخص چهار ترکیب از پس

 .شد بررسی
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 یزندگتیفیکازتیرضاویاجتماعۀیسرمایهمبستگآزمون.4جدول

یدارامعنسطحیهمبستگشدتشاخص
 000/0 479/0** یزندگ تیفیک و یاجتماع یةسرما

** Correlation is significant at the 0.01 level 
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 همبستگی ،زندگی کیفیت از رضایت و اجتماعی ةسرمای بین نیز کلی حالت در ،دهد یم نشان 4 جدول طورکههمان

-به .است معنادار درصد 99 اطمینان سطح و 000/0 یدارامعن سطح در همبستگی این دارد. وجود معناداری و مستقیم

 .شود یم افزوده زندگی از کیفیت از رضایت میزان بر ،اجتماعی ةسرمای میزان افزایش با ،یعبارت



چندمتغیرهرگرسیونتحلیل

 و زندگی( کیفیت از )رضایت وابسته متغیر بر اجتماعی ةیسرما یها شاخص از کیهر تأثیر میزان بررسی منظور به

 .شود یم استفاده آزمون این از ،وابسته متغیر در تغییرات میزان بر مستقل متغیرهای از کیهر تأثیر مقدار شدنمشخص

 .است Enter ،رگرسیون این در کاررفتهبه روش همچنین

 
یزندگتیفیکویاجتماعۀیسرماةریچندمتغونیرگرسلیتحل.5جدول

(Adjusted R Square)شدهلیتعدنییتببیضر(R Square)نییتببیضر (R)چندگانهیهمبستگبیضر
612/0 375/0 369/0 
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 یرهایمتغمجموعه نیب دهد یم نشان که است 612/0 رهایمتغ نیب (R) یهمبستگ بیضر مقدار 5 جدول به توجه با

 مقدار .دارد وجود یقو نسبتاً یهمبستگ (یزندگ تیفیک از تی)رضاپژوهش  ةوابست ریمتغ و (یاجتماع یةسرما) مستقل

 تیفیک از تیرضا زانیم راتییتغ کل از درصد 9/36 دهد یم نشان ،است 369/0 که (R2 adj) 1شده لیتعد نییتب بیضر

 37 به نزدیک مستقل، متغیرهایمجموعه دیگر، عبارتبه .است اجتماعی( ةیسرما) مستقل ریمتغ چهار به وابسته ،یزندگ

 کیفیت از )رضایت وابسته متغیر واریانس تغییرات از درصد 63 .کنند یم ینیب شیپ را وابسته متغیر واریانس از درصد

 .دنریپذ یم تأثیر دیگری متغیرهای از زندگی(

 
یزندگتیفیکازتیرضاةریچندمتغونیرگرسانسیوارلیتحل.6جدول

 Fیمعنادارسطح Fتیکممربعاتنیانگیممربعاتمجموعیآزادۀدرجراتییتغمنبع

 یونیرگرس اثر
 ماندهیباق

 کل

4 
395 
399 

342/47 
916/78 
258/126 

835/11 
200/0 

**24/59 000/0 
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 رگرسیونی مدل گرفت نتیجه توان یم ،01/0 از تر کوچک خطای سطح درF (24/59 ) آزمونی دارامعن به توجه با

 کنند.می تبیین را زندگی( کیفیت از )رضایت وابسته متغیر تغییرات ،مستقل متغیرهایمجموعه و مناسب است ،تحقیق
 

 

                                                                                                                                                                              
1. Adjusted R-Square 
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وابستهریمتغبرمستقلیرهایمتغریتأثیدارامعنسطح.7دولج

 T sig. Zero-order Partial Part (Beta)بتا مستقلریمتغ

262/0 یشخص اعتماد  798/5  000/0  443/0  280/0  231/0  

449/0 (یانتزاع) یرشخصیغ اعتماد  189/9  000/0  566/0  420/0  366/0  

010/0 یاجتماع انسجام  230/0  818/0  137/0  012/0  009/0  

024/0 یاجتماع مشارکت  542/0  588/0  154/0  027/0  022/0  

1392،پژوهشیهاافتهی:منبع

 

 شخصی اعتماد متغیر دو دهد یم نشان زندگی کیفیت از رضایت میزان نییتب یبرا رهیچندمتغ یونیرگرس لیتحل جینتا

 و اجتماعی انسجام یعنی دیگر متغیر دو اما ،اند داشته زندگی کیفیت متغیر بر یدارامعن تأثیر ،غیرشخصی اعتماد و

 هر نسبی سهم توان یم (Beta) استانداردشده رگرسیونی ضریب براساس .ندارند زندگی کیفیت بر معناداری تأثیر ،مشارکت

 اعتماد متغیر ،مستقل متغیرهای نایم از دشو یم مشخص بتا ضریب به توجه با کرد. مشخص مدل در را مستقل متغیر

باالترین تأثیر  ،آن از پس دارد. وابسته متغیر بر را رگرسیونی تأثیر بیشترین 449/0 رگرسیونی ضریب با یرشخصیغ

 بر رگرسیونی تأثیر کمترین است. 262/0 یونیرگرس ضریب با شخصی اعتماد متغیر مربوط به ،بر متغیر وابسته رگرسیونی

 .است اجتماعی انسجام متغیر به مربوط ،وابسته ریمتغ

 را متغیرها بین همبستگی میزان است، پیرسون همبستگی ضریب مقدار معادل آن مقدار که 1صفر ةمرتب همبستگی

 آن طریق از که است آماری کنترل نوعی 2جزئی همبستگی ضریب همچنین .دهد یم نشان کنترل متغیر وجود بدون

 پس را وابسته متغیر با مستقل متغیر یک بین همبستگی میزان ضریب، نیا کرد. کنترل را متغیر چند یا یک اثر توان یم

 هرچه (.501 :1388 صفری، و پور بیحب) دهد یم نشان مستقل متغیرهای سایر با متغیر دو این همبستگی میزان حذف از

 اعتماد متغیر نیز ضریب نای براساس است. بیشتر مدل در آن نقش باشد، شتریب متغیر یک برای همبستگی این میزان

 دارد. وابسته متغیروضعیت ر د را نقش بیشترین ،یرشخصیغ

 ب،یضر نیا .کرد کنترل را ریمتغ چند ای کی اثر توان یم آن قیطر از که است یآمار کنترل ینوع 3یکیتفکمهین یهمبستگ

 مورد مستقل ریمتغ بر مستقل یرهایمتغ ریسا یخط اثر حذف از پس را وابسته ریمتغ با مستقل ریمتغ کی نیب یهمبستگ زانیم

 .است شتریب مدل در آن نقش ،باشد شتریب زانیم هرچه زین یهمبستگ نیا در (.502 ،همان) دهد یم نشان نظر

 

 
وابستهومستقلریمتغنیبرهیچندمتغیونیرگرسمدل.2شکل

1392،پژوهشیهاافتهی:منبع

                                                                                                                                                                              
1. Zero Order 
2. Partial 
3. Part 

 یزندگ تیفیک

 یشخص اعتماد

 یرشخصیغ اعتماد

 یاجتماع انسجام

 یاجتماع مشارکت

262/0 

449/0 

010/0 

024/0 
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یریگجهینت

 کیفیت یارتقا آن تبع به و یشهر محیط کیفیت بهبود و حفظ ،یشهر یزیر برنامه فرایند اساسی و اولیه اهداف از یکی

 سطح در یاقتصاد یبعد کی ةتوسع علیه کنشی ،درواقع که زندگی کیفیت و محیط کیفیت یعنی مفاهیم این .است زندگی

 یزیر برنامه ةعرص در کیفی یمعیارها به دستیابی درجهت تالشی است، یشهر مقیاس در یکالبد صرفاً ةتوسع و ملی

 ارزیابی و سنجش و یشهر مناطق محیط کیفیت موجود وضعیت شناخت ضرورت، همین بنابر .رودشمار میبه یشهر

 :1390 ،یمولود و رفیعیان) است شده تبدیل یشهر یزیر برنامه مباحث در مطالعاتی یها جنبه نیتر مهم از یکی به ،آن

 که است اجتماعی ةسرمای سطح ،افراد زندگی کیفیت از رضایت میزان بر تأثیرگذار عوامل نیتر مهم از یکی (.278

 عاملی عنوان به اجتماعی ةسرمای نقش اهمیت بررسی هدف پژوهش، این در است. نشدهن ه آب چندانی توجه یطورکل به

 از رضایت و اجتماعی ةسرمای یها شاخص میان ةرابط ،رو نیا از .است زندگی کیفیت از افراد رضایت میزان بررگذار ثا

 از افراد رضایت میزان و اجتماعی ةسرمای بین ،نتایجمطابق  .شد بررسی تهران شهرداری 9 ةمنطق در زندگی کیفیت

 میزان بر ،افراد اجتماعی ةسرمای سطح افزایش با ،یعبارتبه دارد. وجودی دار امعن و مستقیم همبستگی ،زندگی فیتکی

 بر اجتماعی ةسرمای یها شاخص از کیهر نقش تعیین و بررسی برای همچنین .دشو یم افزوده ها آن زندگی کیفیت

 متغیر دهدنشان می آزمون این نتایج شد. استفاده چندمتغیره رگرسیون تحلیل از ،زندگی کیفیت از رضایت میزان تغییرات

 .کندمی تبیین را زندگی( کیفیت از )رضایت وابسته متغیر تغییرات ،بررسی مورد شاخص چهار با اجتماعی( ةسرمای) مستقل

 .است معنادار درصد 99 اطمینان سطح در نیز آزمون این همچنین

 از .تلقی کرد زندگی کیفیت از شهروندان رضایت میزان بر مؤثر یعنصر توان یمرا  اجتماعی ةسرمای ،نتایج به توجه با

 رضایت میزان بر بتوان طریق این از تا ت دارد؛ضرور شهروندان اجتماعی ةیسرما سطح افزایش درجهت تالش ،رو نیا

 برای پیشنهادهایی پژوهش،در راستای  افزود. -است شهری ةوسعت یها برنامه ربیشت هدف که -زندگی کیفیت از ها آن

 :دشو یم ارائه شهروندان زندگی کیفیت همچنین و افراد اجتماعی ةسرمای سطح افزایش

 سبب که ساکنان یرو ادهیپ برای هایی مکان و یحیتفر امکانات ،ها پارک مانند سبز یفضاها کاربری اختصاص .1

 ؛دهد یم شیافزا را محله سطح در یاجتماع ةیسرما و شود یم هاآن میان متقابل یها کنش افزایش و یریگ شکل

 و اههمحل امنیتی مشکالت و جرائم درقبال مردم مسئولیت احساس باالبردن طریق از اههمحل امنیت سطح یارتقا .2

 ؛غیررسمی کنترل اعمال قیطر از همچنین

 و یکدیگر با همسایگان و ساکنان بیشتر آشنایی منظور به اههمحل سطح در تفریحی و ورزشی مراکز احداث .3

 شهرداری؛ توسط هاهمحل سطح در ورزشی مسابقات برگزاری

 پیمایی کوه مثالً) خاص یروزها در جمعی دسته های برنامه اعالم قیطر از ،محله ساکنان در یشاداب و نشاط جادیا .4

 (؛یصبحگاه ورزش ای

 شورا؛ن ارابط ای یاریشورا انتخابات قیطر از هاهمحل از کیهر یبرا ای محله تیریمد جادیا .5

 ؛ای محله یگووگفت های خانه ساخت قیطر از ساکنان در تیاهم احساس و زهیانگ جادیا .6

 ؛یشهر تیریمد باالتر سطوح با مردم مؤثرتر و شتریب ارتباط برای محله، شهردار طرح یاجرا .7

 مطالعه. مورد هایهمحل محیطی کیفیت از مردم رضایت پایین سطح به توجه با اههمحل بهداشتی کیفیت به توجه .8
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