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بررسی رابطة سرمایة اجتماعی و رضایت از کیفیت زندگی در فضاهای شهری
(مطالعة موردی :منطقة  9شهرداری تهران)
حسین حاتمینژاد -استادیار دانشکدة جغرافیا ،دانشگاه تهران
داود عیوضلو* -دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه شهید بهشتی

1

فاطمه خزائیزاده -کارشناس ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه تهران

تأیید نهایی1394/08/12 :

پذیرش مقاله1392/06/28 :


چکیده 
برنامههای توسعۀ شهری در کشور ،افزایش سطح کیفیت زندگی شهروندان است.

هدف همۀ 
ژهای یافته است .یکی
برنامههای شهری جایگاه وی 

دهههای گذشته ،در تمامی 
این موضوع در  
از راهکارهای افزایش سطح کیفیت زندگی شهروندان ،افزایش سطح سرمایۀ اجتماعی افراد
است .هدف این پژوهش ،بررسی نقش و جایگاه سرمایۀ اجتماعی در افزایش میزان رضایت
شهروندان از کیفیت زندگی است .این موضوع در دو محلۀ شهید دستغیب و دکتر هوشیار
منطقۀ  9شهرداری تهران بررسی شد .در این پژوهش ،چهار شاخص برای سنجش سرمایۀ
اجتماعی استفاده شد که شامل اعتماد شخصی ،اعتماد انتزاعی ،انسجام اجتماعی و مشارکت
سنجشهای سرمایۀ

بهعنوان چهار شاخص اصلی در همۀ 
اجتماعی میشوند .این شاخصها  
یروند .برای سنجش رضایت از کیفیت زندگی نیز از  13شاخص متفاوت
اجتماعی بهکار م 
اجتماعی ،اقتصادی ،شهری و ...استفاده شد .این پژوهش توصیفی -تحلیلی است و برای
دادهها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است .با توجه به جمعیت جامعۀ آماری و
جمعآوری  

نرمافزار
دادهها با استفاده از  
مطابق فرمول کوکران 400 ،پرسشنامه در سطح منطقه توزیع و  
آماریSPSSبررسیشدند.باتوجهبهسطحسنجشسؤاالت،ازآزمونهمبستگیپیرسونو
برای بررسی میزان تبیین متغیر رضایت از کیفیت زندگی از طریق متغیر مستقل (سرمایۀ
اجتماعی) ،از تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده شد .نتایج نشان میدهد سرمایۀ اجتماعی،
همبستگی معناداری با میزان رضایت از کیفیت زندگی شهروندان دارد و با افزایش میزان
یشود .
آنهاازکیفیتزندگیافزودهم 
سرمایۀاجتماعیافراد،برمیزانرضایت 


کلیدواژهها :انسجام اجتماعی ،اعتماد ،سرمایۀ اجتماعی ،کیفیت زندگی ،مشارکت ،منطقۀ 9
شهرداریتهران .



* نویسندة مسئول09141937411 :

Email: d.eyvazlu@yahoo.com

350

پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورة،48شمارة،2تابستان1395



مقدمه 
بهدنبال توسعة شهرنشینی ،مشکالت آن نیز بهتدریج پدیدار و شناخته شدند .از چند دهة اخیر ،بحرانهای شهری
گستردهتر شدند و بهدنبال بروز و گسترش بحران در جنبههای مختلف زندگی شهری اعم از زیستمحیطی ،اجتماعی،
کالبدی ،اقتصادی و ، ...یک آگاهی عمومی از مشکالت محیطی و نزول کیفیت محیط شهرها در مقیاس شهر و
محلههای مسکونی بهوجود آمد .در سالهای اخیر ،سرمایة اجتماعی به موضوعی بسیار مرسوم تبدیل شده که مورد توجه
بسیاری از محققان و حتی سیاستمداران بوده است .همچنین کیفیت زندگی که منعکسکنندة سطح رفاه و آسایش افراد
است ،طی دهههای گذشته بهعنوان یکی از مهمترین اهداف اصلی توسعة جامعه ،هدایتگر سیاستگذاریهای بسیاری از
کشورها بوده است .بهعبارت دیگر« ،میتوان گفت کیفیت زندگی شهر در ارتباط مستقیم با کیفیت آن است؛ بدینمعنا که
اگر کیفیت زندگی در شهر مناسب باشد ،بهخاطر کیفیت باالی محیط شهر است» (آوانگ .)161 :2009 ،امروزه هدف
مشترک توسعه در سطوح محلی ،ملی و بینالمللی ،بهبود کیفیت زندگی است و آیندة زندگی بشر ،متکیبر درک بهتر
عواملی خواهد بود که بر کیفیت زندگی انسان تأثیرگذارند .بخشی از این عوامل ،مربوط به کیفیت روابط ما با سایرین،
گروهها و نهادهای رسمی و غیررسمی میشود که از آنها با عنوان سرمایة اجتماعی ،بهعنوان حلقة مفقودة توسعه یاد
میشود .وجود کنشهای جمعی و حل مسئله بهصورت گروهی ،سبب استفادة بهتر از منابع اجتماعی ،تقلیل هزینههای
اجتماعی و افزایش کارایی برنامههای اقتصادی ،اجتماعی و عمرانی در سطح جامعه میشود .مطالعات متعدد نشان دادهاند
که کارایینداشتن بسیاری از برنامههای اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی اجراشده در بعضی مناطق جغرافیایی ،با کیفیت
روابط و پیوندهای مردم با یکدیگر و با ارگانهای رسمی و هنجارهای تثبیتکنندة آنها مرتبط بوده است .پس میتوان
ادعا کرد که کیفیت زندگی در ابعاد مختلف (محیطی ،روانی ،فیزیکی ،اجتماعی ،جسمی و روحی) متأثر از کیفیت ارتباطات
و پیوندهای اجتماعی است (غفاری و اونق .)160 :1385 ،مسلم است که عالوهبر سرمایة اجتماعی ،عوامل دیگری نیز بر
میزان کیفیت زندگی افراد تأثیرگذارند ،اما در این پژوهش ،به نقش سرمایة اجتماعی ،بهعنوان یکی از مهمترین عوامل
مؤثر بر میزان کیفیت زندگی شهروندان پرداخته میشود .منطقة  9شهرداری تهران بهعنوان یکی از مناطق بیستودوگانة
شهرداری تهران ،هم از لحاظ کیفیت زندگی و هم از لحاظ سرمایة اجتماعی ،شرایط منحصربهفردی دارد؛ زیرا هم از
لحاظ کالبدی و کیفیت محیطی وضعیت چندان مناسبی ندارد و هم از لحاظ سرمایة اجتماعی بهخاطر مهاجرپذیربودن
منطقه در شرایط مطلوبی نیست .از اینرو ،این منطقه بهخاطر ویژگی مهاجرپذیری باال ،اقوام مختلفی دارد که از نظر
سطوح کیفیت زندگی و سرمایة اجتماعی در شرایط نامتوازنی هستند .دو محلة شهید دستغیب و دکتر هوشیار بهعنوان
مطالعة موردی انتخاب شدهاند که با توجه به مطالعات صورتگرفته ،ساکنان محلة شهید دستغیب از لحاظ بافت اجتماعی
و زبانی اغلب همگناند ،اما در محلة دکتر هوشیار ،برخالف محلة شهید دستغیب ،بافت اجتماعی ،اقتصادی و زبانی،
ناهمگونی بیشتری دارد.
در این مقاله ،بهدنبال پاسخ به این پرسش هستیم که آیا رابطهای میان ابعاد سرمایة اجتماعی و میزان رضایت از
کیفیت زندگی شهروندان در منطقة  9شهرداری تهران وجود دارد .همچنین مهمترین ابعاد تأثیرگذار سرمایة اجتماعی
مؤثر بر کیفیت زندگی شهروندان کدام است.

مبانینظری 
سرمایۀاجتماعی 

سرمایة اجتماعی ،درحال حاضر به یکی از بحثانگیزترین و جنجالیترین مفاهیم علوم اجتماعی و پژوهشهای توسعه
تبدیل شده و حجم ادبیات دانشگاهی و سیاسی مرتبط با آن ،بهسرعت درحال افزایش است .درعینحال ،سرمایة
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اجتماعی ،بهسرعت به ابزار تحلیلی اصلی پژوهشهای جدید توسعة اقتصادی و اجتماعی در کشورهای درحالتوسعه
تبدیل میشود .در کلیترین سطح ،سرمایة اجتماعی ویژگیهایی از یک جامعه یا گروه اجتماعی است که ظرفیت
سازماندهی جمعی و داوطلبانه برای حل مشکالت متقابل یا مسائل عمومی را افزایش میدهد (تاجبخش .)10 :1383 ،از
نظر رابرت پاتنام ،جین جاکوب ،طراح شهری اولین تحلیلگر اجتماعی بود که اصطالح سرمایة اجتماعی را همانگونه که
ما امروزه میفهمیم بهکار برد (میالنی .)14 :2005 ،سرمایة اجتماعی ،شامل منابع مفید قابلدسترس برای کنشگران است
که از طریق روابط اجتماعی آنها حاصل میشود و به فرد یا گروه اجازه میدهد تا شبکة پایداری از روابط کموبیش
نهادینهشدة آشنایی و شناخت متقابل را در اختیار داشته باشند (علیوردینیا.)113 :1387 ،
مفهوم اصلی سرمایة اجتماعی را در چهار کلمه میتوان بیان داشت :برقراری ارتباط مهم است .افراد با ایجاد ارتباط با
یکدیگر دست به کارهایی میزنند که بهتنهایی یا قادر به انجام آن نیستند یا برای انجام آن مشکالت فراوانی دارند .افراد
از طریق مجموعهای از شبکهها با هم در ارتباطاند و با دیگر اعضای شبکهها ارزشهای مشترکی دارند؛ بهطوریکه این
شبکهها منبعی ایجاد میکنند و بهنظر میآید نوعی سرمایه ایجاد کردهاند (فیلد .)1 :1385 ،پیران سرمایة اجتماعی را
چنین تعریف میکند :سرمایة اجتماعی ،زادة کنش و واکنشهای افراد و محصول آشنابودن و آشناشدن آدمیان با یکدیگر
است و بر چشمداشتهایی استوار است که از آشنایی جان میگیرد و در اکثر مواقع با گذر زمان میبالد و گسترده میشود
(پیران و دیگران.)10 :1385 ،
شاخصهایسرمایۀاجتماعی 


با توجه به گستردگی موضوع سرمایة اجتماعی ،اغلب پژوهشگران شاخصهای متفاوتی برای سنجش آن بهکار میبرند.
در این پژوهش با توجه به پیشینة سنجش سرمایة اجتماعی ،از شاخصهای اصلی مورد استفاده در بیشتر سنجشها
استفاده شد .در اینجا به بررسی این شاخصها پرداخته میشود.
.1مشارکتاجتماعی

مشارکت بهمعنای یافتن سهمی در چیزی و سودبردن از آن یا در گروهی شرکتجستن و بنابراین ،با آن همکاریداشتن
است .بههمینجهت ،از دیدگاه جامعهشناسی ،باید میان مشارکت بهعنوان حالت یا وضع (امر شرکتکردن) و مشارکت
بهعنوان عمل و تعهد (عمل مشارکت) تفاوت قائل شد .مشارکت در معنای اول ،از تعلق به گروهی خاص و داشتن سهمی
در هستی آن خبر میدهد و در معنای دوم ،شرکت فعاالنه در گروه را میرساند و به فعالیت اجتماعی انجامشده نظر دارد
(مبارکی .)127 :1383 ،از نظر پاتنام ،هرقدر شبکههای ارتباط اجتماعی متراکمتر باشند ،احتمال بیشتری وجود دارد که
شهروندان بتوانند درجهت منافع متقابل همکاری کنند؛ زیرا مشارکت اجتماعی از طریق افزایش هزینههای بالقوة
عهدشکنی ،کاهش فضای ابهامآمیز و غیرشفاف ،تقویت هنجارهای معاملة متقابل ،ایجاد حس اعتماد به دیگران از طریق
تسهیل ارتباطات و ارائة الگوی همکاری برای آینده ،زمینة همکاری و اعتماد به یکدیگر را در میان کنشگران افزایش
میدهد (فصیحی.)86 :1386 ،
.2اعتماداجتماعی 

اعتماد به معنای اعتقاد یا اطمینان راسخ به صداقت ،درستی ،وثوق و عدالت یک شخص ،گروه یا کلیت جامعه است
(صفدری .)77 :1374 ،از نظر پاتنام ،بین اعتماد و همکاری متقابل ،همبستگی مثبت مستقیم وجود دارد .بهعبارتی ،به
میزان افزایش اعتماد در میان کنشگران اجتماعی ،همکاری و سهولت در کنش نیز افزایش مییابد .اعتماد عنصری
غیراختیاری و ناآگاهانه نیست؛ بلکه مستلزم پیشبینی رفتار یک بازیگر مستقل است که این پیشبینی در اجتماعات ،بر

352

پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورة،48شمارة،2تابستان1395



اعتماد صمیمانه و در جوامع بر اعتماد غیرشخصی و غیرمستقیم استوار است (پاتنام .)303 :1379 ،از اینرو ،از نظر پاتنام،
اعتماد بهعنوان پایه و پیشنیاز مشارکت در میان کنشگران محسوب میشود .در این پژوهش ،اعتماد اجتماعی در دو
زیرمجموعة اعتماد شخصی و اعتماد غیرشخصی (انتزاعی) بررسی میشود.
اعتماد شخصی :این شاخص ،مربوط به اعتماد فرد در روابط بینشخصی است.
اعتماد غیرشخصی (انتزاعی) :این شاخص ،میزان تمایل به اعتماد نسبت به حسن نیت و حسن انجام کار (عملکرد)
خردهنظامهای مختلف جامعه را اندازه میگیرد (مبارکی.)129 :1383 ،
.3انسجاماجتماعی 

انسجام اجتماعی ،بر توافق جمعی میان اعضای یک جامعه داللت دارد و حاصل پذیرش و درونیکردن نظام ارزشی و
هنجاری یک جامعه و وجود تعلق جمعی (احساس ما کردن) و نیز وجود تراکمی از تعامل در میان افراد آن جامعه است
(خیرالهپور.)91 :1383 ،
کیفیتزندگی 

اگرچه مفهوم کیفیت زندگی کاربردهای فراوانی دارد ،ارائة تعریفی روشن و جامع برای آن دشوار است؛ زیرا در زمینههای
گوناگون و با کاربردهای متفاوتی بهکار گرفته شده است .افراد معموالً تصویر روشنی از کیفیت زندگی خود در ذهن دارند.
آنها معموالً میدانند که در چه شرایطی احساس خوشبختی خواهند داشت؛ برای مثال ،داشتن درآمد بیشتر ،خانه (یا خانة
بزرگتر) ،اتومبیل خوب ،تعطیالت فراوان و . ...همچنین افراد معموالً بهصراحت میگویند که در چه شرایطی ،همگان
احساس خوشبختی (کیفیت زندگی جمعی) خواهند کرد؛ برای مثال ،وجود محله یا شهری آرام و زیبا ،نبود ترافیک ،نبود
بیکاری و فقر ،وجود امکانات درمانی برای همه و( ...نوغانی و دیگران .)113 :1387 ،اصطالح کیفیت زندگی ،سرچشمة
روشنی ندارد و اگرچه دارای جذابیت و معنای عام است ،تعریف پذیرفتة عام ندارد .هر عبارتی که در تعریف کیفیت زندگی
بهکار رود ،کیفیت زندگی فرد ،به حقایق عینی و خارجی زندگیاش و دریافتها و ادراکهای درونی و ذهنی او از این
عوامل و نیز از خودش وابسته است (لطفی.)65 :1388 ،
سازمان بهداشت جهانی ،کیفیت زندگی را بهزیستی در حوزههای اجتماعی ،روانی و فیزیکی میداند و اینچنین
تعریف میکند که کیفیت زندگی ،ادراک فرد از موقعیت زندگی خود در چارچوب نظامهای فرهنگی و ارزشی است که در
آن زندگی میکند و با اهداف ،معیارها و دغدغههای او رابطه دارد .این امر بسیار گسترده است و به شیوهای پیچیده ،از
سالمت فیزیکی ،حالت روانی و میزان استقالل و روابط او با جنبههای مهم محیط وی تأثیر میپذیرد (گروه کیفیت
زندگی سازمان بهداشت جهانی .)5 :1993 ،هر تعریفی از کیفیت زندگی ،باید شامل دو عنصر (ویژگی) اساسی باشد:
 .1ساختار ذهنی (درونی) روانشناختی -فیزیولوژیکی که حس رضایتمندی را فراهم میکند؛  .2پدیدههای خارجی که آن
ساختار را ضمانت میکنند (پاسیون.)21 :2003 ،
کیفیت زندگی را میتوان اینگونه تعریف کرد :کیفیت زندگی ،هم جنبههای کمی و کیفی مانند چگونگی توزیع کاال
و خدمات و نیازهای مادی انسان و هم جنبههای ذهنی و کیفی مانند روابط اجتماعی ،رضایت از زندگی ،مشارکت و
احساس همبستگی اجتماعی و همة نیازهای معنوی انسان را دربرمیگیرد (پوراحمد و شماعی .)274 :1384 ،همچنین
بسیاری از دانشمندان علوم شهری ،کیفیت محیط شهری را یکی از مؤلفههای کیفیت زندگی میدانند؛ بنابراین ،میتوان
گفت کیفیت محیط ،قسمتی از کیفیت زندگی است و شامل تمام فاکتورهایی میشود که بخشی از رضایتمندی انسانها
را تشکیل میدهند (رفیعیان و دیگران.)2 :1386 ،
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در سالهای اخیر ،دو دیدگاه درمورد کیفیت زندگی وجود داشته است :مکتب عینی و مکتب ذهنی .در مکتب اول،
کیفیت زندگی بهعنوان بخش عینی زندگی که شامل غذا ،سرپناه ،شرایط محیطی و نظایر آن است ،شناخته میشود .در
مکتب دوم ،به آن بهعنوان بخش ذهنی زندگی توجه میشود که از طریق نگرشها و احساسات انسان معین میشود.
اگرچه در پژوهشها به هردو مکتب توجه شده است ،مکتب ذهنی بهوضوح بحث مسلط در این زمینه است (لینگ،
.)4 :1989

چارچوبنظری
بعضی از محققان معتقدند که سرمایة اجتماعی نهتنها برای مسائل کسبوکار جالب و بااهمیت است ،بلکه دالیل جالب و
مهمتری نیز برای یادگیری چگونگی توسعه و استفاده از سرمایههای اجتماعی وجود دارد .تحقیقات و مطالعات منتشرشده
در زمینة روانشناسی و پزشکی نشان میدهد بین سرمایة اجتماعی و کیفیت ،هدف و مفهوم زندگی ،پیوندی مستقیم
وجود دارد (ماجدی و لهساییزاده .)101 :1385 ،همچنین بین شبکههای اجتماعی و خوشبختی ،سالمتی و زندگی
طوالنیتر ارتباط دیده میشود (همان).
سرمایه را در تقسیمبندی کالن میتوان به چهار نوع تقسیم کرد .1 :سرمایة مادی 1شامل زمین ،ابزارها -ماشینآالت و
سایر تجهیزات فیزیکی که قابلیت تولید دارند؛  .2سرمایة انسانی 2شامل مهارت ،دانش و آموزشهایی که درون انسانها
متبلور شده است؛  .3سرمایة دانشی 3بهمعنای شیوة استفادة بهینه از منابع موجود در جامعه و  .4سرمایة اجتماعی 4بهمعنای
شبکههای اجتماعی که برای جامعه ،قدرت کارکردی اثربخش ایجاد میکند (قدوسی .)129 :1384 ،در میان انواع سرمایه،
سرمایة اجتماعی ،ویژگیهای خاصی دارد .نخست آنکه تنها سرمایهای است که رابطهای است و در ضمن رابطة اجتماعی
بهوجود میآید .دوم آنکه مانند بعضی دیگر از انواع سرمایه ،بهطور کامل قابلانتقال نیست .ویژگی مهمتر آنکه سرمایة
اجتماعی فرد ،رابطة روشنی با جایگاه او در شبکههای اجتماعی جامعه دارد .بهعبارت دیگر ،سرمایة اجتماعی فرد ،درواقع
ارزش و جایگاه او در شبکههای اجتماعی گوناگون است .حال همین جایگاه فرد در شبکههای گوناگون اجتماعی ،میزان
بهرة او از کیفیتهای مطلوب زندگی را مشخص میسازد؛ بنابراین ،میتوان گفت مفهوم سرمایة اجتماعی و مفهوم کیفیت
زندگی ،همبستگی فراوان دارند .از آنجاکه سرمایة اجتماعی ،بخشی از توانایی فرد برای بهرهمندی از شاخصهای کیفیت
زندگی را فراهم میکند ،میتوان گفت سرمایة اجتماعی ،بر کیفیت زندگی تأثیرگذار است (نوغانی و دیگران-121 :1387 ،
 .)122مطالعات یاجون لی و دیگران نیز در سال  2005به بررسی تأثیر سرمایة اجتماعی و اعتماد اجتماعی بر کیفیت زندگی
در انگلستان مربوط میشود .نتایج پژوهش آنها نشان میدهد مجراهای غیررسمی سرمایة اجتماعی ،نقش مهمتری در
تأثیرگذاری بر درک مردم از اعتماد و کیفیت زندگی دارند (لی و دیگران.)2005 ،

روشپژوهش
جامعة آماری پژوهش ،منطقة  9شهرداری تهران است که دو محلة شهید دستغیب و دکتر هوشیار از این منطقه انتخاب
شدند .در سرشماری سال  ،1385مجموع جمعیت این دو محله  35851نفر بود .از اینرو ،مطابق فرمول کوکران380 ،
پرسشنامه برای مطالعة میدانی درنظر گرفته شد ،اما برای افزایش دقت و کاهش خطا 400 ،پرسشنامه در محلهها توزیع شد.

1. Physical Capital
2. Human Capital
3. Knowledge Capital
4. Social Capital
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نقشۀ.1موقعیتمحلههایموردمطالعهدرمنطقۀ9شهرداریتهران 

شاخصهای کیفیت زندگی در این پژوهش ،شامل کیفیت واحد مسکونی ،کیفیت رفتوآمد و حملونقل ،کیفیت
امکانات اوقات فراغت ،ابعاد ذهنی کیفیت زندگی ،کیفیت دسترسی به تسهیالت تجاری ،کیفیت و رضایت از تسهیالت
درمانی -بهداشتی ،کیفیت و رضایت از تسهیالت اداری ،کیفیت تسهیالت آموزشی ،کیفیت تسهیالت اجتماعی و
فرهنگی ،کیفیت تسهیالت شهری ،کیفیت وضعیت بهداشتی ،کیفیت امنیت محله و کیفیت روابط همسایگی است.
همچنین شاخصهای سرمایة اجتماعی نیز شامل اعتماد شخصی ،اعتماد غیرشخصی (انتزاعی) ،انسجام اجتماعی و
مشارکت اجتماعی است .روایی این تحقیق ،از طریق بررسی مطالعات پیشین و همچنین دیدگاههای استادان و
صاحبنظران علوم اجتماعی بررسی شد .درنهایت ،گویههای تحقیق اصالح شدند و پرسشنامة نهایی آماده شد .بهمنظور
بررسی پایایی تحقیق نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .آلفای کرونباخ برای شاخصهای کیفیت زندگی  0/87و
برای شاخصهای سرمایة اجتماعی  0/75بهدست آمد .پس از توزیع پرسشنامه ،دادههای بهدستآمده از طریق نرمافزار
 SPSSتجزیهوتحلیل شدند .با توجه به سطح سنجش سؤاالت و گویهها ،از تحلیلهای آماری و همبستگی پیرسون
استفاده شد .همچنین برای تعیین نقش هریک از شاخصهای سرمایة اجتماعی (متغیر مستقل) در تغییرات شاخص
کیفیت زندگی (متغیر وابسته) ،تحلیل رگرسیون چندمتغیره بهکار گرفته شد .مدل مفهومی پژوهش در شکل  1مشاهده
میشود.
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کیفیت مسکونی

کیفیت اوقات
فراغت

روابط همسایگی

بعد ذهنی کیفیت
زندگی

تسهیالت تجاری

اعتماد
شخصی

اعتماد
انتزاعی

انسجام
اجتماعی

مشارکت
اجتماعی

کیفیت سطح
امنیت

وضعیت بهداشتی

تسهیالت شهری

درمانی -بهداشتی
تسهیالت
اجتماعی

تسهیالت اداری
تسهیالت آموزشی
شکل.1مدلمفهومیپژوهش 
منبع:نگارندگان 1392،

جدول.1میانگینپاسخگویانازلحاظشاخصهایکیفیتزندگی 
ردیف 

شاخصهایکیفیتزندگی 


میانگین

واریانس 

1

کیفیت واحد مسکونی

2/52

0/389

2

کیفیت رفتوآمد و حملونقل

2/33

1/14

3

کیفیت امکانات اوقات فراغت

2/08

0/782

4

ابعاد ذهنی کیفیت زندگی

2/52

0/836

5

کیفیت دسترسی به تسهیالت تجاری

3/12

2/29

6

کیفیت و رضایت از تسهیالت درمانی -بهداشتی

4/64

0/837

7

کیفیت و رضایت از تسهیالت اداری

2/14

0/637

8

کیفیت تسهیالت آموزشی

2/69

1/49

9

کیفیت تسهیالت اجتماعی و فرهنگی

2/99

1/61

10

کیفیت تسهیالت شهری

2/09

0/50

11

کیفیت وضعیت بهداشتی

2/05

0/752

12

کیفیت امنیت محله

2/33

0/831

13

کیفیت روابط همسایگی

2/51

1/43

منبع:یافتههایپژوهش 1392،



بحثویافتهها 
افتههایتوصیفی 
ی 

در این بخش ،ابتدا به یافتههای توصیفی تحقیق و کیفیت زندگی پرداخته میشود .همانطورکه جدول  1نشان میدهد،
از میان شاخصهای کیفیت زندگی ،بیشترین میانگین مربوط به کیفیت دسترسی به تسهیالت تجاری است که با
میانگین  3/12در مقایسه با سایر شاخصها وضعیت مناسبتری دارد .پس از تسهیالت تجاری ،وضعیت کیفیت
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تسهیالت اجتماعی و فرهنگی مناسبتر است .کمترین میانگین ،مربوط به کیفیت وضعیت بهداشتی محلههاست که علت
آن ،سطح باالی فرسودگی آنهاست .پس از وضعیت بهداشتی محلهها ،میانگین  2/08برای کیفیت امکانات اوقات
فراغت ،نشاندهندة وضعیت نامناسب دسترسی به امکانات اوقات فراغت در سطح محلههاست .همچنین کیفیت
تسهیالت شهری نیز از نظر پاسخگویان در سطحی پایین است که نارضایتی ساکنان محلهها را نشان میدهد.


شاخصهایسرمایۀاجتماعی 


همچنانکه در روش و مبانی نظری پژوهش اشاره شد ،برای سنجش سرمایة اجتماعی از چهار شاخص استفاده شده
است .جدول  2نشان میدهد در میان چهار شاخص مورد بررسی ،اعتماد شخصی باالترین میانگین و انسجام اجتماعی
کمترین میانگین را دارند .باالبودن سطح اعتماد شخصی بیانگر آن است که تنها سطح اعتماد به اعضای فامیل بسیار
باالست و دامنة سطح اطمینان به سایر اعضای جامعه یعنی اعتماد انتزاعی بسیار پایین است .همچنین پایینبودن انسجام
اجتماعی بیانگر ناهمگنی جامعه از نظر پاسخگویان است.
شاخصهایسرمایۀاجتماعی 

جدول.2میانگینوضعیتپاسخگویانبه
ردیف 

شاخصهایسرمایۀاجتماعی 


میانگین

واریانس 

1
2
3
4

اعتماد شخصی
اعتماد غیرشخصی (انتزاعی)
انسجام اجتماعی
مشارکت اجتماعی

3/04
2/25
2/15
2/62

0/727
0/425
1/15
0/851

افتههایپژوهش 1392،
منبع:ی 


افتههایتحلیلی 
ی 
پس از توصیف یافتههای مربوط به متغیر مستقل و وابستة پژوهش ،به بررسی یافتههای تحلیلی پرداخته میشود.
همچنانکه ذکر شد 13 ،شاخص بهمنظور سنجش کیفیت زندگی انتخاب و در تحقیق ترکیب شدند و رابطة چهار شاخص
سرمایة اجتماعی با کیفیت زندگی آزمون شد .با توجه به فاصلهایبودن پرسشهای مربوط به دو متغیر ذکرشده ،بهمنظور
بررسی همبستگی بین متغیرها ،از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد« .این ضریب بهمنظور بررسی رابطة بین دو
متغیر فاصلهای یا نسبی مورد استفاده قرار میگیرد» (کالنتری.)108 :1387 ،
شاخصهایسرمایۀاجتماعیورضایتازکیفیتزندگی 

جدول.3آزمونهمبستگیبین
شاخص 

اعتماد شخصی
اعتماد غیرشخصی (انتزاعی)
انسجام اجتماعی
مشارکت اجتماعی

شدتهمبستگی 

**0/443
**0/566
**0/137
**0/154

سطحمعناداری 

0/000
0/000
0/006
0/002

** Correlation is significant at the 0.01 level

افتههایپژوهش 1392،
منبع:ی 

جدول  3بیانگر آن است که بین همة چهار شاخص سرمایة اجتماعی و رضایت از کیفیت زندگی ،همبستگی معناداری
وجود دارد؛ یعنی با افزایش سطح سرمایة اجتماعی افراد ،بر میزان رضایت آنها از کیفیت زندگی افزوده میشود .همچنین
پس از ترکیب چهار شاخص سرمایة اجتماعی درحالت کلی نیز رابطة سرمایة اجتماعی با میزان رضایت از کیفیت زندگی
بررسی شد.
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جدول.4آزمونهمبستگیسرمایۀاجتماعیورضایتازکیفیتزندگی
شاخص 

شدتهمبستگی 

سطحمعناداری 

سرمایة اجتماعی و کیفیت زندگی

0/479

0/000

**

** Correlation is significant at the 0.01 level

افتههایپژوهش 1392،
منبع:ی 

همانطورکه جدول  4نشان میدهد ،در حالت کلی نیز بین سرمایة اجتماعی و رضایت از کیفیت زندگی ،همبستگی
مستقیم و معناداری وجود دارد .این همبستگی در سطح معناداری  0/000و سطح اطمینان  99درصد معنادار است .به-
عبارتی ،با افزایش میزان سرمایة اجتماعی ،بر میزان رضایت از کیفیت از زندگی افزوده میشود.

تحلیلرگرسیونچندمتغیره 

بهمنظور بررسی میزان تأثیر هریک از شاخصهای سرمایة اجتماعی بر متغیر وابسته (رضایت از کیفیت زندگی) و
مشخصشدن مقدار تأثیر هریک از متغیرهای مستقل بر میزان تغییرات در متغیر وابسته ،از این آزمون استفاده میشود.
همچنین روش بهکاررفته در این رگرسیون Enter ،است.
جدول.5تحلیلرگرسیونچندمتغیرةسرمایۀاجتماعیوکیفیتزندگی 
ضریبهمبستگیچندگانه()R

ضریبتبیین( )R Square

لشده( )Adjusted R Square
ضریبتبیینتعدی 

0/612

0/375

0/369

افتههایپژوهش 1392،
منبع:ی 

با توجه به جدول  5مقدار ضریب همبستگی ( )Rبین متغیرها  0/612است که نشان میدهد بین مجموعهمتغیرهای
مستقل (سرمایة اجتماعی) و متغیر وابستة پژوهش (رضایت از کیفیت زندگی) همبستگی نسبتاً قوی وجود دارد .مقدار
ضریب تبیین تعدیلشده )R2 adj( 1که  0/369است ،نشان میدهد  36/9درصد از کل تغییرات میزان رضایت از کیفیت
زندگی ،وابسته به چهار متغیر مستقل (سرمایة اجتماعی) است .بهعبارت دیگر ،مجموعهمتغیرهای مستقل ،نزدیک به 37
درصد از واریانس متغیر وابسته را پیشبینی میکنند 63 .درصد از تغییرات واریانس متغیر وابسته (رضایت از کیفیت
زندگی) از متغیرهای دیگری تأثیر میپذیرند.
جدول.6تحلیلواریانسرگرسیونچندمتغیرةرضایتازکیفیتزندگی 
منبعتغییرات 

درجۀآزادی 

مجموعمربعات 

میانگینمربعات 

اثر رگرسیونی
باقیمانده
کل

4
395
399

47/342
78/916
126/258

11/835
0/200

کمیتF

**59/24

سطحمعناداریF

0/000

افتههایپژوهش 1392،
منبع:ی 

با توجه به معناداری آزمون

F

( )59/24در سطح خطای کوچکتر از  ،0/01میتوان نتیجه گرفت مدل رگرسیونی

تحقیق ،مناسب است و مجموعهمتغیرهای مستقل ،تغییرات متغیر وابسته (رضایت از کیفیت زندگی) را تبیین میکنند.

1. Adjusted R-Square
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جدول.7سطحمعناداریتأثیرمتغیرهایمستقلبرمتغیروابسته 
متغیرمستقل

بتا()Beta

T

sig.

Zero-order

Partial

Part

اعتماد شخصی
اعتماد غیرشخصی (انتزاعی)
انسجام اجتماعی
مشارکت اجتماعی

0/262
0/449
0/010
0/024

5/798
9/189
0/230
0/542

0/000
0/000
0/818
0/588

0/443
0/566
0/137
0/154

0/280
0/420
0/012
0/027

0/231
0/366
0/009
0/022

افتههایپژوهش 1392،
منبع:ی 

نتایج تحلیل رگرسیونی چندمتغیره برای تبیین میزان رضایت از کیفیت زندگی نشان میدهد دو متغیر اعتماد شخصی
و اعتماد غیرشخصی ،تأثیر معناداری بر متغیر کیفیت زندگی داشتهاند ،اما دو متغیر دیگر یعنی انسجام اجتماعی و
مشارکت ،تأثیر معناداری بر کیفیت زندگی ندارند .براساس ضریب رگرسیونی استانداردشده ( )Betaمیتوان سهم نسبی هر
متغیر مستقل را در مدل مشخص کرد .با توجه به ضریب بتا مشخص میشود از میان متغیرهای مستقل ،متغیر اعتماد
غیرشخصی با ضریب رگرسیونی  0/449بیشترین تأثیر رگرسیونی را بر متغیر وابسته دارد .پس از آن ،باالترین تأثیر
رگرسیونی بر متغیر وابسته ،مربوط به متغیر اعتماد شخصی با ضریب رگرسیونی  0/262است .کمترین تأثیر رگرسیونی بر
متغیر وابسته ،مربوط به متغیر انسجام اجتماعی است.
همبستگی مرتبة صفر 1که مقدار آن معادل مقدار ضریب همبستگی پیرسون است ،میزان همبستگی بین متغیرها را
بدون وجود متغیر کنترل نشان میدهد .همچنین ضریب همبستگی جزئی 2نوعی کنترل آماری است که از طریق آن
میتوان اثر یک یا چند متغیر را کنترل کرد .این ضریب ،میزان همبستگی بین یک متغیر مستقل با متغیر وابسته را پس
از حذف میزان همبستگی این دو متغیر با سایر متغیرهای مستقل نشان میدهد (حبیبپور و صفری .)501 :1388 ،هرچه
میزان این همبستگی برای یک متغیر بیشتر باشد ،نقش آن در مدل بیشتر است .براساس این ضریب نیز متغیر اعتماد
غیرشخصی ،بیشترین نقش را در وضعیت متغیر وابسته دارد.
همبستگی نیمهتفکیکی 3نوعی کنترل آماری است که از طریق آن میتوان اثر یک یا چند متغیر را کنترل کرد .این ضریب،
میزان همبستگی بین یک متغیر مستقل با متغیر وابسته را پس از حذف اثر خطی سایر متغیرهای مستقل بر متغیر مستقل مورد
نظر نشان میدهد (همان .)502 ،در این همبستگی نیز هرچه میزان بیشتر باشد ،نقش آن در مدل بیشتر است.
اعتماد شخصی
اعتماد غیرشخصی

انسجام اجتماعی

0/262
0/449
0/010

کیفیت زندگی

0/024
مشارکت اجتماعی
شکل.2مدلرگرسیونیچندمتغیرهبینمتغیرمستقلووابسته 
افتههایپژوهش 1392،
منبع:ی 
1. Zero Order
2. Partial
3. Part
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جهگیری 
نتی 
یکی از اهداف اولیه و اساسی فرایند برنامهریزی شهری ،حفظ و بهبود کیفیت محیط شهری و بهتبع آن ارتقای کیفیت
زندگی است .این مفاهیم یعنی کیفیت محیط و کیفیت زندگی که درواقع ،کنشی علیه توسعة یکبعدی اقتصادی در سطح
ملی و توسعة صرفاً کالبدی در مقیاس شهری است ،تالشی درجهت دستیابی به معیارهای کیفی در عرصة برنامهریزی
شهری بهشمار میرود .بنابر همین ضرورت ،شناخت وضعیت موجود کیفیت محیط مناطق شهری و سنجش و ارزیابی
آن ،به یکی از مهمترین جنبههای مطالعاتی در مباحث برنامهریزی شهری تبدیل شده است (رفیعیان و مولودی:1390 ،
 .)278یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر میزان رضایت از کیفیت زندگی افراد ،سطح سرمایة اجتماعی است که
بهطورکلی توجه چندانی به آن نشده است .در این پژوهش ،هدف بررسی اهمیت نقش سرمایة اجتماعی بهعنوان عاملی
اثرگذار بر میزان رضایت افراد از کیفیت زندگی است .از اینرو ،رابطة میان شاخصهای سرمایة اجتماعی و رضایت از
کیفیت زندگی در منطقة  9شهرداری تهران بررسی شد .مطابق نتایج ،بین سرمایة اجتماعی و میزان رضایت افراد از
کیفیت زندگی ،همبستگی مستقیم و معناداری وجود دارد .بهعبارتی ،با افزایش سطح سرمایة اجتماعی افراد ،بر میزان
کیفیت زندگی آنها افزوده میشود .همچنین برای بررسی و تعیین نقش هریک از شاخصهای سرمایة اجتماعی بر
تغییرات میزان رضایت از کیفیت زندگی ،از تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده شد .نتایج این آزمون نشان میدهد متغیر
مستقل (سرمایة اجتماعی) با چهار شاخص مورد بررسی ،تغییرات متغیر وابسته (رضایت از کیفیت زندگی) را تبیین میکند.
همچنین این آزمون نیز در سطح اطمینان  99درصد معنادار است.
با توجه به نتایج ،سرمایة اجتماعی را میتوان عنصری مؤثر بر میزان رضایت شهروندان از کیفیت زندگی تلقی کرد .از
اینرو ،تالش درجهت افزایش سطح سرمایة اجتماعی شهروندان ضرورت دارد؛ تا از این طریق بتوان بر میزان رضایت
آنها از کیفیت زندگی -که هدف بیشتر برنامههای توسعة شهری است -افزود .در راستای پژوهش ،پیشنهادهایی برای
افزایش سطح سرمایة اجتماعی افراد و همچنین کیفیت زندگی شهروندان ارائه میشود:
 .1اختصاص کاربری فضاهای سبز مانند پارکها ،امکانات تفریحی و مکانهایی برای پیادهروی ساکنان که سبب
شکلگیری و افزایش کنشهای متقابل میان آنها میشود و سرمایة اجتماعی در سطح محله را افزایش میدهد؛
 .2ارتقای سطح امنیت محلهها از طریق باالبردن احساس مسئولیت مردم درقبال جرائم و مشکالت امنیتی محلهها و
همچنین از طریق اعمال کنترل غیررسمی؛
 .3احداث مراکز ورزشی و تفریحی در سطح محلهها بهمنظور آشنایی بیشتر ساکنان و همسایگان با یکدیگر و
برگزاری مسابقات ورزشی در سطح محلهها توسط شهرداری؛
 .4ایجاد نشاط و شادابی در ساکنان محله ،از طریق اعالم برنامههای دستهجمعی در روزهای خاص (مثالً کوهپیمایی
یا ورزش صبحگاهی)؛
 .5ایجاد مدیریت محلهای برای هریک از محلهها از طریق انتخابات شورایاری یا رابطان شورا؛
 .6ایجاد انگیزه و احساس اهمیت در ساکنان از طریق ساخت خانههای گفتوگوی محلهای؛
 .7اجرای طرح شهردار محله ،برای ارتباط بیشتر و مؤثرتر مردم با سطوح باالتر مدیریت شهری؛
 .8توجه به کیفیت بهداشتی محلهها با توجه به سطح پایین رضایت مردم از کیفیت محیطی محلههای مورد مطالعه.
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