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 چکيده

با دیدي  اسكان غیررسمی ةپدید ،ساکنان یتمنديرضا ینمناسب و تأم یزندگ یفیتبه ک یابیپایدار شهري، لزوم دست ةشدن توسع با مطرح
 یتمنديو رضاا  یزندگ یفیتبر ک یدار،پا ةتوسع یاصل یارهاياز مع یكیبه عنوان سرمایة اجتماعی . شود میطالعه م محققانتوسط  ترجامع
سااکنان   یتمنديماثثر بار رضاا   سارمایة اجتمااعی   ابعااد متتلا     یینهدف پژوهش حاضر تع. دارد یتوجه شایان یرتأث یت زندگیفیاز ک

در ساط  ساكونتگاه    ة حاضار مطالعا . اسات توساعة پایادار   فهاوم در اااراوا اهاداف    دو م ینارتباط ا یینو تب یررسمیغ هايسكونتگاه
حجا  نموناه   . هاا پرسنانامه اسات   داده يآور ابزار جماع . انجام گرفته است گیهمبست -یفیفرحزاد تهران با روش توص ةمحل یررسمیغ

در حاد متوساط    یزنادگ  یفیات از ک یتمنديرضاا  یج،اطبا  نتا  . گرفته است انجام SPSSافزار  ها با نرمداده یلنفر بوده و تحل 773معادل 
اعتمااد   یافتاه، ی اعتمااد تعما   یررسامی، درصد ابعااد اعتمااد غ   30اطمینان  ط در س ،ینهمچن. شد یابیارز 0 ينظر ةیان، با م7<10/0<0
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 یات حما یررسامی، اعتمااد غ  یرهااي متغ زا ی طاور مساتق   وابساته باه   یار اندگانه، متغ یونرگرس براساس نتایج. تأثیر مثبت و معنادار دارند

 یاین وابساته را تب  یار متغ ییارا  تغ درصاد  00حادود   یرهامتغ ینو ا پذیردیم یرتأث ی،و اعتماد رسم یمنارکت اجتماع یاري،هم ی،اجتماع
 .کنند یم
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 مقدمه

 بسیاری فیزیکی شتابان و نامتعادل شهرها، پیامدهای نامطلوب اقتصادی، اجتماعی و کالبدی ةتوسع

سکونتگاه  .است  نشینی و اسکان غیررسمی حاشیه ةتوسعاین یکی از آثار و پیامدهای . داشته است

صهور   ه پذیر است کهه به  درآمد و مهاجر در نقاط آسیبهای کمشکلی از اسکان گروه یررسمیغ

با توجه به فقدان پاسه  مناسهب   . (UN-Habitat, 2013)د شو خودرو و فاقد مجوز رسمی ایجاد می

حلی منطقی است که افهراد   به افزایش تقاضای مسکن در شهرهای مهاجرپذیر اسکان غیررسمی راه

 تهرین  مههم  از یکهی  .(Nassar & Elsayed, 2017, p.2)انهد  به نیاز سرپناه خویش اندیشیدهدر پاس  

ایهن   شهرنشهینی،  رشد و افزایش جمعیت با .است شهری زندگی پایین کیفیت مناطق، این مشکال 

 کهاهش  بهه  کهه  شهدند  محیطی مواجه زیست و فرهنگی، کالبدی اجتماعی، با مشکال  هاسکونتگاه

و زمینه را برای بروز ( 15، ص931 پور،  شکری فیروزجاه و غنی)  شدهمنجر  هریش زندگی کیفیت

 (.83، ص933 شهیعه و همکهاران،   )شههری تشهدید کهرده اسهت      ةها و ناپایداری توسعناهنجاری

 ةینهد آ. پایدار، کیفیت زنهدگی و تهیمین رضهایت افهراد اسهت      ةامروزه یکی از اهداف اصلی توسع

گهذارد و موجهب   می ریثیکه بر کیفیت زندگی انسان ت استهتر عواملی زندگی بشر متکی بر درک ب

بخشی از این عوامل مربوط بهه  (. 61 ، ص931 غفاری و اونق، )شود میافزایش رضایتمندی وی 

 بها کهه از آن   استها و نهادهای رسمی و غیررسمی افراد جامعه، گروه کیفیت روابط انسان با سایر

دارایی کهه در میهان اجتماعها     »به عنوان سرمایة اجتماعی  .شوداد میی 5«اجتماعی ةسرمای»عنوان 

سهازی مشهارکت متبهت و فعهال افهراد در      زمینه نظر زمین رضایتمندی ساکنان ایدر ت، «جاری است

نقهش  ها و هنجارهای اجتماعی در چگونگی رفتهار افهراد   ثیرگذاری ارزشیت نیز زندگی اجتماعی و

 .(543، ص938 لو،   تقی)دارد  بسزایی

 به 
در ایران نیز شهرنشینی با روندی سریع همراه بوده و این رشد معضال  بسیاری برای شهرها

 طبیعی رشد داشتن علت به تهران شهر(. 41 ، ص934 روستایی و همکاران، )دنبال داشته است 

                                                           
1. Informal Settlement 

2. Social capital 
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 یکالبد و جمعیتی تحوال  کشور،اداری در  و سیاسی اول جایگاه جمعیت، مهاجرپذیری باال و

رسمی در نواحی مختلف آن های اسکان غیر گیری پهنهها شکل ترین آنکه از عمده دیده زیادی

های ای از سکونتگاهسکونتگاه غیررسمی فرحزاد واقع در بافت محله فرحزاد به عنوان نمونه .است

عث له بائهای فرهنگی متعددی را در خود جای داده که این مسشهری تهران، گروه غیررسمی درون

این . ای نامتوازن از نظر سطوح کیفیت زندگی و اشکال ارتباطا  شده استظهور مجموعه

بودن مواجه است، یکی از چند سکونتگاه  محدوده از آنجا که با مسائل حادتری از جمله جوان

 دارداهمیت باالیی  سرمایة اجتماعیغیررسمی است که ارتقا و توانمندسازی آن از طریق افزایش 

در این ناحیه بر لزوم مطالعه این بعد و ارتباط آن با سرمایة اجتماعی در ابعاد گوناگون ضعف  و

 (.19 ، ص935 خوشفر و همکاران، ) کند میکیفیت زندگی تیکید 

توسعة ترین مفاهیم عنوان یکی از بنیادی هب« اجتماعی ةسرمای»براساس مفهوم پژوهش حاضر 

پرداخته و « رضایتمندی از کیفیت زندگی»مؤثر بر « تماعیاج ةهای سرمایشاخص»به تعیین پایدار 

عنوان  بهسرمایة اجتماعی های است که شاخص ایبا سنجش این مفاهیم، در پی شناخت رابطه

دو پرسش اساسی  .متغیر مستقل با رضایتمندی از کیفیت زندگی به عنوان متغیر وابسته دارند

معناداری  ةو رضایت از کیفیت زندگی رابطاجتماعی سرمایة آیا بین  . : به این شرح استپژوهش 

قادر به تبیین بیشتر واریانس رضایتمندی از سرمایة اجتماعی های  کدام مؤلفه .5 وجود دارد؟

  باشند؟کیفیت زندگی می

 

 
 

 فرایند کلی پژوهش. 1شکل 

از  با رضایتمندیسرمایة اجتماعی های معنادار میان شاخص ةپژوهش، وجود  ة اصلیفرضی

 نقش فعال کنشگران اجتماعی،سرمایة اجتماعی رسد با افزایش به نظر می. کیفیت زندگی است

 ةدر جامعآگاهانه  مشارکت منظور به هاقابلیتو نیز  هافرصت و خدما  منابع، به دستیابی

رضایتمندی  ها،با پایدارسازی و بهبود شرایط اجتماعی این سکونتگاه افزایش یابد و غیررسمی

  .شتری حاصل شودبی

مطالعة مبانی نظری 
 پژوهش

های   تدوین شاخص
 سنجش

ارزیابی سرمایة اجتماعی و کیفیت ذهنی 
 زندگی در سکونتگاه غیررسمی فرحزاد

بررسی نحوة 
 ارتباط دو مفهوم
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 مبانی نظری پژوهش

 اسکان غيررسمی

. سرعت در حال گسترش هستند شهرها در کشورهای در حال توسعه به تناسب افزایش جمعیت به

رسانی و مسکن شدن جهان، مشکل نابرابری خدما  با تمرکز فقر در شهرها و به موازا  صنعتی

یافتن  چنین روندی با عینیت. شدری نمایان ای نامطلوب از زندگی شهجنبه ةمتابپرازدحام، به 

های اکتر شهر ةهای فقیرنشین و اسکان غیررسمی، به مشخصهای کالبدی فقر در قالب محلهجنبه

 از بیش تاری ، در بار اولین برای. (Kellett, 2011, p.3)بزرگ کشورهای در حال توسعه تبدیل شد 

 تا شود می بینی پیش کنند کهمی زندگی شهرها در ،4 51 سال در درصد 14 یعنی جهان، مردم از نیمی

 .(UN-Habitat, 2014)یابد  افزایش درصد 66 به نسبت این 5111 سال

، رابر   های متفکرینی چون مارشال کلیناردبه نوشته ،اسکان غیررسمی به پرداختن ةسابق

کلینارد در تعریف (. 15، ص968 و  966  پیران،)گردد میازب 4و چارلز آبرامز 9، جان ترنر5پارک

ای از فرهنگی با مجموعه سکونتگاه غیررسمی، خرده»: گویدسکونتگاه غیررسمی چنین می

از جمله انزوای  یهایهایی با بهداشت کم، انحرافا  اجتماعی و ویژگیهنجارهاست که در محل

ریزی نامهتهیدستان شهری، نوعی بر ةمسکن خودساخت»به اعتقاد ترنر  .«اجتماعی همراه است

پرویز  .(Turner, 1982)« ای ندارنددرآمد برنامه کمر جوامعی است که برای مسکن اقشار مردمی د

رشد  ترین الگوی انطباق با فقر روبه مهم»را  اسکان غیررسمی و مسکن خودساخته( 935 )پیران 

-فضایی نمایشی د،خو مختلف ابعاد با سکونتگاه این نوع (939 )به اعتقاد پیری  .داندمی« شهری

 .هاستگروه و افراد غیراجتماعی پذیریاجتماع از کالبدی

 مسکن، و زمین غیررسمی ساخت و تصرف با عمده طور به که غیررسمی امروزه اسکان

 اشتغال جمعیتی، و کالبدی سریع رشد زیرساختی، خدما  کمبود شهری، ضوابط نکردن رعایت

                                                           
1. Marshall Clinard 

2. Robert Ezra Park 

3. John Turner 

4. Charles Abrams 
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 و درآمد ناپایداری خدماتی، هایسرانه بودن پایین سیساتی،تی و ایسازه ناپایداری غیررسمی، غالب

 هایفرهنگ خرده گیریشکل و اجتماعی هایآسیب رشد برای مناسب کالبدی بستر ،نهایت در

همکاران،  و شیعه) است شده شهرها نکال در بزرگ چالشی به تبدیل شود،می شناخته رو کج

 . (41، ص931 

 اند گره خوردهتوسعة پایدار ی غیررسمی بیش از پیش با مفهوم هاگذشته سکونتگاه ةده دو طی

های فراوان کالبدی، اجتمهاعی، اقتصهادی و   بروز آسیباین پدیده با (. 51، ص933 ایراندوست، )

درآمد را بهه  افزایش فقر شهری و کاهش رفاه و کیفیت زندگی گروه کم مانندنتایجی  زیستی محیط

یعنهی بهبهود کیفیهت    توسعة پایهدار  ترین هدف  و مهم (Nassar & Elsayed, 2017, p.2)همراه دارد 

 یرسهد بهدون ارتقها   به نظر می .است کردهرو  هزندگی و رضایتمندی ساکنان را با تهدید جدی روب

شههری تبهدیل   توسهعة پایهدار   در مقابهل   نشهدنی  حلشرایط موجود، اسکان غیررسمی به معضلی 

ها یکهی از  ازی و بهبود شرایط اجتماعی این سکونتگاهپایدارس(. 6، ص938 صرافی، )خواهد شد 

عنهوان یکهی از    بهه سهرمایة اجتمهاعی    ،در این میهان . ترین اهداف نظام مدیریت شهری استاصلی

سهاکنان ایهن محهال  شهکل      ةها از تعامال  روزانه های پایداری در این سکونتگاهترین مؤلفه مهم

های اجتماعی رسمی و غیررسمی اسهت، در  و شبکه این سرمایه که حاصل اعتماد، قدر . گیرد می

صورتی که در راستای هنجارگرا بازسازی و تقویت شهود، بهه انسهجام و پایهداری اجتمهاعی ایهن       

 (. 41 ص،  93 شفیعا و شفیعا، )کند محال  کمک می

 اجتماعی ةسرمای

. دههد  را افزایش ها آن اهداف تحقق امکان که هستند منابعی یافتن جویو جست در ها، هموارهانسان

 تعیهین  در ،ارتبهاطی برقهرار اسهت    نهوع  چهه  دیگهران  و مها  بهین  و شناسهیم را مهی  افرادی چه اینکه

 نهام  اجتمهاعی  ةعنوان سهرمای  با این عامل شناسان از جامعه .دارد مهمی نقش ما زندگی دستاوردهای

و پیامهدهای   اسهت  شهده شهناخته   طور گسترده ، بههتوسع متون نظری درسرمایة اجتماعی  .برندمی

 یکمتر جامعه مشارکت شود افراد درباعث می اجتماعی، ةسرماینبود  .داردمتبتی در رفاه اجتماعی 

ای از مجموعه  در جدول (. 9  ، ص935 قادری و تقوی، ) داشته باشند و به حاشیه رانده شوند

 .بیان شده استسرمایة اجتماعی محققان از  های  عریفت
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 اجتماعی ةو ابعاد سرمای ها فریتع. 1 جدول

 تعریف سرمایة اجتماعی (ان)پژوهشگر

 (336 )بوردیو 
از روابط متقابل ناشی ای که به داشتن شبکهای است سرمایة اجتماعی مجموعة منافع بالفعل و بالقوه

 از آشنایی، مورد پذیرش قرار گرفتن و شناخته شده بودن، مربوط است

 (331 )کلمن 

 که را افرادی معین های شود و کنشمی شامل را اجتماعی ساخت یک از ایی جنبهسرمایة اجتماع

دهد با استفاده از آن به منافع سرمایة اجتماعی به کنشگر اجازه می. کند،تسهیل می ساختارند درون

 .خود دست یابد و ارتباط میان افراد تسهیل شود

 (331 )پاتنام 
های اجتماعی است، که همکاری اعضا را برای رسیدن به شبکهسرمایة اجتماعی اعتماد، هنجارها و 

 .کندمنافع مشترک تحصیل می

 فوکویاما

( 338) 

های اجتماعی رسمی موجود در سیستمهای غیرای از هنجارها و ارزشسرمایة اجتماعی مجموعه

 .بخشدمی ارتقا را نفر چند یا دو میان است، که همکاری

 (333 ) گیدنز
اجتماعی که در جوامع سنتی،  اعتماد و تعهد روابط، ماعی عبار  است از شبکةسرمایة اجت

 یافته است گروهی و در جوامع مدرن وسیع و تعمیم درون

اونیکس و 

 (5111) بولن

سرمایة اجتماعی مشارکت در اجتماع محلی، کنشگرایی در یک موقعیت اجتماعی، احساس اعتماد و 

ها، بهادادن به زندگی، پیوندهای کاری، پذیرش تفاو  پیوندهای همسایگی، ظرفیت، امنیت

 .شود را شامل می پیوندهای دولتی و خانوادگی

و همکاران  لی

(5119) 

سازی  اجتماعی و مشارکت مدنی قابل مفهوم ةای، شبکسرمایة اجتماعی در قالب دلبستگی محله

-سوم در ارتباط با شبکه ةستهای اجتماعی غیررسمی و دنخست در ارتباط با شبکه ةدو دست. است

 .گیرندجتماعی رسمی قرار میهای ا

 دراکر و کاپالن

(5119) 

 بین اعتماد شود کهمی اطالق و شهروندی اجتماعی هایفعالیت در شرکت عنوان سرمایة اجتماعی به

 .شودمی نیز شامل را جامعه افراد

 مارمو  و بل

(51  ) 

 و گروهی درون همکاری که ها استارزش و هنجارها ،هاشبکه از ایسرمایة اجتماعی مجموعه

 .کندمی تسهیل مشترک اهداف به برای رسیدن را گروهی بین

 (931 )پیران 

. دهندیک واحد اجتماعی را شکل می ،هامراوده بین افراد و خانواده و مصاحبت مانندمفاهیم روزمره 

، در کنندو با همسایگان دیگر ارتباط برقرار و آن د ردهاگر یک فرد با همسایه خود ارتباط برقرار ک

 .آیدمیصور  یک انباشت از سرمایة اجتماعی به وجود  این

 936 ساخته،  محقق: منبع      
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 شهوند   مهی  تقسیم کلی ةبه دو دستسرمایة اجتماعی  های ها و تعریفنظریه ،  براساس جدول

ینهدهای  ارا محصهول فر  آنو  کننهد  می تیکیدسرمایة اجتماعی  «فردی» هایویژگینخست بر  ةدست

 تمرکهز دارنهد و  سرمایة اجتماعی  «جمعی» هایویژگیدوم بر  ةدست که در حالی .دانندمی ایشبکه

سهرمایة اجتمهاعی   متبهت   آثهار  امری حیاتی برای عنوان بهرا های مدنی مشغولیت در سازمان ةتجرب

 .دهندمورد توجه قرار می

 کيفيت زندگی و رضایتمندی

، شرکت در هافیت زندگی به معنای دارابودن منابع ضروری برای تیمین نیازها، خواستهکی

 میزان. (Bowling, 1997) استرضایتمندی بین خود و دیگران  ةباوری و مقایسها، خود فعالیت

و گردد میبازانسان  اساسی نیازهای به هاسکونتگاه جوابگویی میزان به شهری زندگی کیفیت

 عنوان به است که ناحیه یک در کالبدی و فرهنگی محیط اجتماعی، کلی هایویژگی ةدهند نشان

رود به کار می افراد مادی و روانی روحی، نیازهای شدن برآورده سنجش میزان برای معیاری

آرزوها،  هایی از زندگی شخصی مانندکیفیت زندگی تا حد زیادی با جنبه (.4، ص933 عظیمی، )

این کیفیت را شادمانی فردی یا ( 331 )  کاتر .شودتعیین می غیره ، رضایت وانتظارا 

محسوس و عوامل دیگر  ،همچنین ،رضایتمندی از زندگی و محیط به همراه نیازها و امیال

 5محققان بسیاری از جمله لی .کند، تعریف میکنندنامحسوس که خرسندی کلی را تعیین می

 این مفهوم، تعریف جامعی از ( 511) و آتالیک تراکسرر و( 5115)، ماسام (5119)، مارانز (5113)

 به دارد و معطوف مرتبطزندگی دو بعد  براساس این تعریف، کیفیت. اندرا به رسمیت شناخته

ذهنی عبار  است از  ةجنب .است «عینی» و «ذهنی» دو وجه در و معنوی نیازهای مادی تیمین

در از تجارب زندگی  ها آوردن ارزیابی آن دست بهرای کیفیت زندگی افراد متکی بر ابزار پیمایش، ب

رضایتمندی و  مانندهای ذهنی در آن معرفکه  قالب گزارش شخصی از رضایتمندی، شادی و رفاه

                                                           
1. Cutter 

2. Lee  
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در رویکرد عینی بر شرایط عینی زندگی و . شوندهای سنجش یاد میخوشبختی به عنوان معرف

در . ی در گرو ارضای نیازهای اولیه زندگی استهای مرتبط با آن تیکید شده و کیفیت زندگمعرف

را بدون ارزیابی  یا انتظار از زندگیهایی مانند تولید اقتصادی، نرخ باسوادی، این بعد شاخص

 .(Costanza, 2007)توان سنجید ذهنی افراد می

 و ریهزی برنامهه  اههداف  بهرای  زنهدگی  کیفیهت  ذهنهی  ههای شهاخص  ،گرفته  انجام تحقیقا  در

 ارزشمندی بازخوردهای هاشاخص این زیرا هستند، برتر عینی هایشاخص به نسبت گذاری سیاست

 تها  پرسهید  افراد از توانبه اعتقاد محققان می. (Lee, 2008, p.18) کنند می فراهم ریزانبرنامه برای را

ن تصویر روشنی از کیفیت زندگی خود در ذه مردم غالباً زیرا ،کنندمی خوشبختی احساس حد چه

نوغهانی و  )دانند که تحت چه شرایطی در زنهدگی احسهاس خوشهبختی خواهنهد کهرد      دارند و می

 (.9  ، ص938 ، همکاران

 «کیفیت زندگی»عنوان مفیدترین شاخص سنجش  به «رضایت» ةشماری بر مقول بی هایپژوهش

دیهدگاه ادراکهی   از محققان، مراحل درک میزان رضایتمندی افراد را با  بسیاری. کنندتیکید میذهنی 

ای از نیازها و آرزوها، شرایط فعلهی  با توجه به مجموعه ،بدین ترتیب که شخص  اندتوصیف کرده

ههای شهخص   نیازهها و آرمهان  . (Michelson, 2001)کنهد  را ارزیهابی مهی   کیفیت زنهدگی خهویش  

ارههای  و نیهز معی ( زنهدگی  ةاجتماعی و مرحله  ةطبق مانند)ردی فهای دو ویژگی رای از همجموعه

مان چیزی باشد که فهرد  هشرایط فعلی در سازگاری نزدیک با اگر . ثیرگذار بر فرد استیفرهنگی ت

در نگهاه بهه متغیهر رضهایت از     . شهود برای نیازهایش تعریف کرده است، رضایتمندی حاصهل مهی  

ای عنهوان سهازه   در رویکرد نخست، رضهایت از زنهدگی بهه     زندگی دو رویکرد نظری وجود دارد

ههای متفهاو  زنهدگی پرسهش     حوزه بارةدر این رویکرد، ابتدا در. شوددی در نظر گرفته میچندبع

در  .شهود شهود تها رضهایتمندی از زنهدگی حاصهل      ها پرداخته می به جمع آن ،شود و در نهایتمی

ههای مختلهف   ای چندبعهدی، در پهژوهش  عنهوان سهازه   ، ابعاد رضایتمندی از زنهدگی بهه  5جدول 

 .گردآوری شده است
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 ای چندبعدیسازه ةابعاد رضایتمندی از کیفیت زندگی به مثاب .2 جدول
 ابعاد رضایتمندی از زندگی منبع

 رضایت از زندگی خانوادگی، رضایت از مسکن، رضایت از شغل، رضایت از تندرستی (981 )نایبی 

 محیط کار و رضایت از خود، دوستان، خانواده، محیط زندگی (935 )عظیمی 

 (939 ) علیخواه
رضایت از زندگی خانوادگی، رضایت از همسر و فرزند، رضایت از روابط اجتماعی 

 همکاران و همسایگان، رضایت از درآمد

 رضایت مالی، رضایت فردی، رضایت اجتماعی سیاسی (939 )اباذری 

 رضایت از ازدواج، رضایت از اشتغال، رضایت از اوقا  فراغت (931 )محسنی 

 ها، شادبودن و نگاه متبتیافته با آرزو رغبت به زندگی، تناسب میان اهداف دست (363 )آدامز 

و آتالیک  تراکسرر

(511 ) 
 شدن آرزوها سطح انتظارا  از زندگی، برآورده

 936 ساخته،  محقق: منبع           

 شدن لقائ زیرا نیست  معتبر زندگی از رضایت برای یادشده ابعاد درنظرگرفتن محققان ةعقید به

 و است پذیرامکان نظری مفاهیم براساس ابعاد، آن تعداد بیان و متغیر یک برای ابعادی به

 متغیرهای ابعاد این ،به عبارتی. باشد آن برای درستی مبنای تواندنمی آماری هایبندی تقسیم

رد در رویک(. 38، ص933 قهرمان، )آن  اجزای نه ،دشو می محسوب رضایتمندی کننده بینی پیش

های عنوان یک متغیر بسیط فاقد ابعاد است و اگر در تحقیقا ، از گویه هدوم رضایت از زندگی ب

سطح سنجش آن بوده  هرچند در  ارتقایمتعدد برای سنجش آن استفاده شده است، قصد محقق، 

در (. 38-33، ص933 قهرمان، )شده است  کار گرفته بهبرخی تحقیقا  برای سنجش یک گویه 

عنوان یک متغیر بسیط،  شود که محقق با درنظرگرفتن رضایتمندی بهها مشاهده میپژوهشبسیاری 

 کارگیری بهبرای نمونه  .به صور  مستقیم از وضعیت کنونی زندگی فرد پرسش کرده است

ادامه دهم، هیچ چیز را  چنانچه قرار باشد به زندگی»، «ام خشنودممن در زندگی»مانند هایی  گزینه

در  «؟هستید راضی خود زندگی از کلی طور به آیا»که  پرسش و یا پاس  به این« واهم دادتغییر نخ

-Lackland, 2001, pp.322) میان این گروه محققان رایج است ای لیکر ،قالب طیف چندگزینه

 به پرسش دربارة حاال براساس این رویکرد در پرسش از کیفیت زندگی بهتر است . (324

 . دشوحاصل  ها، رضایت کلی فرد از زندگی ته شود و با ارزیابی آنگوناگون فرد پرداخ
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 پژوهش ةپيشين

 به فرد تعهد تداوم. دارد ایکننده تعیین بسیار نقش زندگی از رضایت تعیین در اجتماعی ةسرمای

 از فرد هر. داردریشه  وی زندگی شرایط کلی طور به و جامعه خود، از رضایت در اجتماعی، نظام

. کند ارزیابی آن را و دریابد را خویش فردی اوضاع تواندمی پیرامون، شرایط لیلتح طریق

 مقایسه در جامعه و خود شرایط از او ذهنی تحلیل فرد، منفی و متبت ارزیابی در اصلی های مؤلفه

 منفی احساس ، اینمنجر شود منفی نتایج به خود زندگی از فرد ارزیابی اگر. است دیگران با

 معیدفر) دهدمی قرار تیثیر تحت را اجتماعی شرایط و فردی وضعیت به وی گرایشا  از بسیاری

 ةسرمایدر میان انواع مختلف سرمایه، ( 336 )به اعتقاد بوردیو  (.96 ، ص934 ذهانی،  و

دارد و این  اجتماعی هایدر شبکه جایگاه فرد با روشنی ة، زیرا رابطدارد خاصی اهمیت اجتماعی

 پاتنامبه اعتقاد  .کندمی مشخص را زندگی مطلوب هایکیفیت از او بهره میزانکه  است جایگاه

وجود سرمایة اجتماعی  بامت و احساس خوشبختی الرهای سیمتغ میانهمبستگی متبتی  (331 )

متی جسمانی و روانی رنج الکمتر از ضعف س باالترسرمایة اجتماعی افراد با  که طوری به  دارد

و تمام شرایط اجتماعی متل نرخ پایین جرم و سرمایة اجتماعی ستگی بین به همب او. برندمی

مت و احساس خوشبختی و رضایتمندی از الی سالی تولید ثرو ، حد بااالجنایت، سطح ب

سرمایة  است بر این باور، (334 ) هارفام(. 84-31، ص934 محمدی، )زندگی اشاره کرده است 

 وایتفورد. گذاردبر کیفیت زندگی تیثیر می و دهد میکاهش  زا را در زندگیعوامل استرساجتماعی 

 انسجام هرچه و هستند زندگی از رضایت ةکنند تعیین اجتماعی، عوامل است معتقد ، نیز(5111)

 .بود خواهند مندبهره بیشتری رضایت از افراد باشد، بیشتر در جامعه اجتماعی

 ةرابط زندگی از رضایت و اجتماعی ةسرمای بین است داده نیز نشان ایران در تجربی تحقیقا 

 کیفیت و اجتماعی ةسرمای بین ةرابط تبیین به پژوهشی در( 934 ) اونق. دارد وجود معناداری

 و اجتماعی ةسرمای ةساز دو بین ةرابط طبق نتایج،. است پرداخته گنبدکاووس شهر در زندگی

 بررسی به ،(931 ) زاده لهسایی و یماجد .است معنادار درصد 33 اطمینان سطح در زندگی کیفیت

 این نتیجه. اندپرداخته زندگی کیفیت از رضایت و اجتماعی ةسرمای ای،زمینه متغیرهای بین ةرابط
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 و انجامدمی زندگی کیفیت از رضایت باالی سطح به اجتماعی ةسرمای باالی سطح داد نشان تحقیق

وصالی و توکل  .است زندگی کیفیت از رضایت برای مناسبی ةکنند بینیپیش اجتماعی ةسرمای

 ةبا بررسی تیثیر انواع سرمایه بر کیفیت زندگی شهروندان تهرانی، تیثیر سرمای، در پژوهشی ( 93 )

اجتماعی در  ةسرمایها،  آن براساس نتایج تحقیق. کنند را تبیین میاجتماعی بر کیفیت زندگی افراد 

 .ردداتغیر کیفیت زندگی رابطه ، با مابعاد ةهم

گروهی از . است شدهبررسی پردازان مختلف از دیدگاه نظریهسرمایة اجتماعی های مؤلفه

را سرمایة اجتماعی موضوع ، (5111)و آدلر ( 933 )فیلد ، (338 )رهن  و برهممانند اندیشمندان 

کویاما و فو( 5114)ادواردز  ماننداندیشمندان دیگر  در مقابل. کنند  اجتماعی بیان میالتعام ةمسئل

وشال گو  تناهاپی ةبه عقید .اندها و هنجارها متمرکز کردهرا بر ارزش خودتوجه  ،(934 )

متشکل از سه بعد ساختاری، شناختی و ارتباطی است که به ترتیب سرمایة اجتماعی ، (333 )

های مشتمل بر پیوندهای موجود در شبکه، شکل و ترکیب شبکه، تناسب سازمانی، زبان و روایت

با ، (333 )پاکستون . ترک، اعتماد، هنجارها، روابط متقابل و تعیین هویت مشترک هستندمش

بر این عقیده است که  و ذهنی، به دو دسته پیوندهای عینیسرمایة اجتماعی های بندی مؤلفهتقسیم

ی پیوندها و در مقابل کنندای افراد را به یکدیگر مرتبط میپیوندهای عینی، در یک ساختار شبکه

برای  اعتماد، هایشاخص اینگلهار  نیز از. دارندذهنی، به پیوندهای عاطفی افراد با یکدیگر اشاره 

در سرمایة اجتماعی های سنجش شاخص. است کرده استفاده اجتماعی ةسرمای سنجش

 .گردآوری شده است 9های مختلف در جدول  پژوهش

در روش سنجش . م مرسوم استدو روش مستقیم و غیرمستقیسرمایة اجتماعی سنجش  برای

های اجتماعی های اعتماد، هنجارگرایی و اتصال به شبکهمؤلفه پاتنام، براساس دیدگاه مستقیم

هر شاخصی که به شکلی از  فوکویاما، اساس دیدگاهبراما در سنجش غیرمستقیم،  شود، میسنجش 

سرمایة ها، معادل میزان  ری آنگیگیرد و اندازهمتیثر شود، مورد توجه قرار میسرمایة اجتماعی 

 .شودموجود فرض میاجتماعی 
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 اجتماعی ةهای سنجش سرمایشاخص. 3جدول 

 های سنجش سرمایه اجتماعیشاخص محقق
 مندی دوسویه، روابط اجتماعی، احترام متقابلقهالقصد خیر، دوستی، ع (336 )بوردیو 
 اجتماعی روابط اجتماعی، منافع فردی، ساختارهای (331 )کلمن 

 فوکویاما 
( 331 ، 333) 

 جنایت، و جرم ، میزانهنجارهای غیررسمی مشترک بین اعضای گروه، تعاون و همکاری
 مخدر، طرح دادخواهی مواد مصرف خانواده، فروپاشی

 های رسمی و غیررسمی، هنجارها و اعتمادشبکه (331 )پاتنام 
جهانی  بانک
( 333) 

 همبستگی، ارتباطا ، و جمعی، اطالعا  هایفعالیت همکاری، و اعتماد ها،شبکه و هاگروه
 فعالیت توانمندسازی

و بولن  اونیکس
(5111) 

 امنیت، پیوندهای و اعتماد اجتماعی، موقعیتی در کنشگرایی محلی، اجتماعی در مشارکت
 و دولتی کاری، پیوندهای پیوندهای زندگی، به بهادادن ها،تفاو  پذیرش ظرفیت همسایگی،

 انوادگیخ
 پیکلزو لی، ساویچ 

(5119) 
 مدنی های اجتماعی، مشارکتشبکه پیوندهای همسایگی،

 مصاحبت و همراهی در واحد اجتماعی، انباشت سرمایه، رفع نیاز (931 )پیران 
 936 ساخته،  محقق: منبع        

 

 لفدر تحقیقات مختسرمایة اجتماعی های سنجش مستقیم و غیرمستقیم شاخص. 4جدول 

 پژوهشگر تأییدکننده هاشاخص نوع سنجش

یم
ستق
ش م

نج
س

 
(

نام
پات
اه 
دگ
دی

) 

ها، سایر به همسایه)اعتماد 
وکار،  ها، صاحبان کسب قومیت

شورایاری، شهرداری، نیروی 
 (انتظامی و دولت

 (938 )، نوابخش و فدوی (931 )، پیران و همکاران (988 )گیدنز 
 ( 5111) باک، (339 )نام پات، (5114) ادواردز، (5119)میگنون 

 (5111)اونیکس و بولن ، (331 )کلمن  هنجارگرایی
 (339 )، پاتنام (331 )کلمن  هااتصال به شبکه

یم
ستق
رم
 غی
ش
نج
س

 
(

اما
وی
وک
ه ف
گا
ید
د

) 

 مشارکت
، هارپر و کلی (938 )، نوابخش و فدوی (931 )پیران و همکاران 

 (5111)، اونیکس و بولن (5119)
 ( 511)، استون (333 )، بانک جهانی (333 ، 5111)اونیکس و بولن  محلی ةه جامعوابستگی ب

اختصاص زمان برای حل 
 هامشکال  همسایه

 (5114)، بانک جهانی (333 )اونیکس و بولن 

 (931 )شریفیان ثانی و ملکی سعیدآبادی  های خیریه در محلهکمک
 ( 511)، استون (333 ، 5111)ونیکس و بولن ، ا(333 )بانک جهانی  دوستان صمیمی در محله
 (5111)اونیکس و بولن  احساس امنیت در محله

 (339 )پاتنام  شناخت اعضای شورایاری محله
 936 ساخته،  محقق: منبع    
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 مدل مفهومی پژوهش

مدل مفهومی نشان ، براساس مباحث یادشده روابط بین متغیرهای پژوهش را در قالب 5شکل 

با سه شاخص و یازده معرف و رضایتمندی از کیفیت سرمایة اجتماعی در این مدل . دهد می

 . شود بررسی میزندگی با شش معرف 

 
 مدل مفهومی پژوهش. 2شکل 

 تعریف متغيرها

 اجتماعی ةسرمای: متغير مستقل پژوهش

ش سنجش مستقیم براساس روبا توجه به قرابت بیشتر با موضوع پژوهش،  در تحقیق حاضر

، «هاشبکه»و  «هنجارها»، «های آن و قابلیت اعتماد»و مفاهیم  کار گرفته شده است به« پاتنام» دیدگاه

 :باشندهای سنجش مورد توجه میبه عنوان شاخص

اعتمهاد   شهود، نگرش متبت میان اعضای شبکه را که به سبب تعامل دوجانبه حاصل می :اعتماد

 اعضهای  میهان  مشهارکت  سهاز  زمینه که است انسانی روابط اساسی هایجنبه از تغیراین م .گویندمی

، «اعتمهاد غیررسهمی  »، «اعتمهاد رسهمی  »ههای  در این پژوهش اعتماد از طریق معهرف  .است جامعه
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اعتمهاد بهه    کننهدة  بیهان « اعتماد رسهمی ». شده استسنجش « احساس امنیت»و « یافته اعتماد تعمیم»

شهکل   یههای اجتمهاع  در فرایند روابط اجتماعی بهین افهراد و سهازمان   و  ستاهای اجتماعی گروه

داشهتن اطمینهان بهه نزدیکهان و     « اعتماد غیررسمی» (.9  ، ص938  همکاران،نوغانی و ) گیرد می

افراد  ةداشتن حسن ظن نسبت به هم« یافتهاعتماد تعمیم». تاعضای خانواده، بستگان و دوستان اس

(. 981 چلبهی،  ) شهود مهی منجهر  گروههی   که به گسهترش روابهط بهرون    در روابط اجتماعی است

ههای شههر در   زدن در کوچه و خیابهان  یا قدم در خانه افرادمیزان احساس آرامش « احساس امنیت»

 (.Onyx & Bullen, 2000)گیرد را دربرمی روز طول شبانه

سوم جامعه هنجهارگرایی  با هنجارهای اخالقی مرسرمایة اجتماعی میزان مطابقت  :هنجارگرایی

ههای  در ایهن پهژوهش هنجهارگرایی از طریهق معهرف     (. 93 ، ص933 فیلهد،  )شهود  شناخته مهی 

و « وسهاطت اجتمهاعی  »، «احساس اثرگهذاری »، «هاظرفیت پذیرش تفاو »، «همکاری»، «همیاری»

اشاره  کمک به دیگران برایاحساس درونی افراد به  «همیاری» .شود میارزیابی « حمایت اجتماعی»

 «همکهاری ». Shrader, 2000) (Krishna & شودو باعث تعادل بین منافع فردی و جمعی می کند می

وساطت ». (Grootaert, 2005)گیرد صور  می دستیابی به هدفی مشترک برایی مردم هایگروهدر 

و هها  هفا  میان آشهنایان، همسهای  الگر در حل اختحضور فرد به عنوان میانجیبه معنای « اجتماعی

که  است حمایت افراد از یکدیگر« حمایت اجتماعی» (.1 9، ص931  اسماعیلی،)است همکاران 

 ,Australian Bureau of Statistics)باشهد   شهده فهراهم  به صور مالی و عاطفی در زمان نیازمنهدی  

2003.) 

اجتماعی، ساختاری اجتماعی است که به سبب  ةشبک :های اجتماعیاتصال به شبکه

های شغلی،  ایجاد فرصت(. 3، ص 933 فیلد، )شود تگی میان اعضای گروه تشکیل میهمبس

های روزانه، از جمله نتایج و تسهیل فعالیت نفس، موفقیته کاهش اضطراب، افزایش اعتماد ب

این در پژوهش حاضر  (.41 -46 ، ص 93 شفیعا و شفیعا، )های اجتماعی است اتصال به شبکه

سنجش « انسجام اجتماعی»و « مشارکت مدنی»، «مشارکت اجتماعی»های از طریق معرف شاخص

عامل  آورد وکه برای فرد رضایت به بار می است مشارکتنوعی  «مشارکت اجتماعی». شده است
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 (.1 9، ص931  اسماعیلی،)است های حمایتی بالقوه شبکه ةدهی به روابط و سازندشکل

ها و نیز ط با فضای سیاسی، حکومتی، انجمنکه در ارتبا است فعالیتی« شارکت مدنیم»

های مختلف خود را نشان های غیردولتی بوده و در قالب عضویت رسمی فرد در گروه سازمان

مندی از احساس پذیرش از سوی دیگران و احساس راحتی در بهره «انسجام اجتماعی». دهد می

 ,Grootaert) ها مشارکت دارند آنکه افراد در  است هاییمحیط همسایگی و اجتماع محلی و گروه

شده برای  های مطرحو گویهسرمایة اجتماعی های ها و معرف، شاخص1در جدول . (2005

 .سنجش هر معرف، گردآوری شده است
 

 های آنتعریف متغیر مستقل پژوهش و گویه. 5 جدولادامة 

 هاگویه های سنجش معرف ها شاخص

 اعتماد

 اعتماد رسمی (الف

اد به نهادهای اجتماعی و عمومی، اعتماد به اعضای شورایاری، اعتماد به اعتم

، یزیونیتلوهای رادیویی و کارکنان دولتی، اعتماد به صحت اخبار شبکه

 .کاریمعاشر  فرد با دوستان خود در محیط  تعامال  شغلی،

 اعتماد غیررسمی (ب

دوستان اعتماد به ، اقوام و خویشان، اعتماد به اعضای خانواده اعتماد به

دادن وسیله  قرض ها،ها، قرض دادن پول به همسایه، اعتماد به همسایهنزدیک

 .ها، وجود کسی که به فرد پول قرض دهد، ضمانت مالیبه همسایه

 یافته اعتماد تعمیم (ج

تعداد دوستان فرد، معاشر  ، افراد در روابط اجتماعی ةحسن ظن نسبت به هم

 های گروهی،، مشارکت در بازیکاریارج از محیط فرد با دوستان خود خ

 .ن، تعامال  با خانواده و دوستانتعامال  با همسایگا

 احساس امنیت (د
ماندن بعد از تاریکی هوا، بازی کودکان در کوچه بدون  امنیت فردی، بیرون

 .نظار  والدین، آرامش در منزل

 هنجارگرایی

 همیاری (الف

و اعضای محل، تمایل به کمک به افراد ناشناس،  تمایل به کمک به همسایگان

احساس مفیدبودن در حل مشکل آشنایان، احساس مفیدبودن در حل مشکل 

 .هاغریبه

 .های اجتماعیهای محلی در انجام فعالیتیاوربودن، همکاری با گروه همکاری( ب

 وساطت اجتماعی (ج
ها، حل اختالفا  شهریها، حل اختالفا  میان همحل اختالفا  میان همسایه

 .میان اعضای فامیل

 .های عاطفیحمایت مالی از آشنایان، حمایت عاطفی، دلداری در بحران حمایت اجتماعی (د



422                                                                9317، تابستان 2ة شمار، 5ة دور، سرمایة اجتماعیمدیریت 
 

 های آنتعریف متغیر مستقل پژوهش و گویه. 5 جدولادامة 

 هاگویه های سنجش معرف ها شاخص

 اتصال به 
 هاشبکه

 مشارکت اجتماعی (الف

های مذهبی، سیاسی و ورزشی، های اجتماعی رسمی مانند گروهارتباط با شبکه
داوطلبانه، شرکت در راهپیمایی،  هایانجمن و مدنی هایفعالیت در مشارکت

شرکت در ، (هاجشنو مراسم عزاداری )شرکت در رویدادهای اجتماعی 
 .های آموزشیشرکت در گروه، هاگیری رأیانتخابا  و 

 مشارکت مدنی (ب

همکاران، وجود  و همسایگان دوستان، خانوادگی، هایعضویت در گروه
کمک فرد بیایند، وجود افرادی غیر از اعضای کسانی که در مواقع بحرانی به 

ها خانواده که در مواقع الزم به فرد دلداری و آرامش دهند، مشارکت با همسایه
 .محله هایگیری شرکت در تصمیم مذهبی،مراسم  دادن در انجام

 انسجام اجتماعی (ج
ها، ها، دلبستگی به همسایهصرف زمان و هزینه برای حل مشکل همسایه

هزینه برای بهبود محله، وجود کسی که برای پیداکردن شغل به فرد  صرف
 .دیگران سوی از پذیرش احساس از مندیکمک کند، بهره

 رضایت از زندگی: متغير وابسته پژوهش

بعد ذهنی کیفیت »اجتماعی،  ةمفهوم سرمای با ذهنی ابعاد قرابت به توجه در پژوهش حاضر با

ذهنی عبار  است از کیفیت زندگی افراد متکی  ةجنب. گرفته شده استکار  بهبرای ارزیابی « زندگی

در قالب گزارش شخصی از ها از تجارب زندگی  ردن ارزیابی آنآو دست هبر ابزار پیمایش، برای ب

موضوعی مستقل و « متغیر بسیط»در پژوهش رضایتمندی به عنوان یک  .رضایتمندی، شادی و رفاه

طور مستقیم از وضعیت کنونی  بهعنوان یک شاخص ذهنی،  دی بهسنجش رضایتمن برای. کلی است

از حس رضایت فرد  گیریهایی که بیانی قابل اندازهمعرف شود و اززندگی ساکنان پرسش می

قابل مشاهده  6رضایت از کیفیت زندگی در جدول  سنجش هایمعرف. شودبهره گرفته می ،دارند

 .است
 های آنش و گویهتعریف متغیر وابسته پژوه. 6 جدول

 هاگویه های رضایتمندیمعرف
 .کنمکردن را دوست دارم و در مقابل مشکال  مقاومت می زندگی عالقه به زندگی
 .پندارم و خوشحالمهای خوشبخت میانسان ءخود را جز احساس خوشبختی

 .ددر زندگی رو به پیشرفت هستم و به آرزوهای خود خواهم رسی امکان رسیدن به آرزوها
 .چیزهایی را که دوست دارم داشته باشم در اختیار دارم رفاه در زندگی
 .های زندگی من استاین ایام بهترین سال لذ  از زندگی
 .ام را حفظ خواهم کردشرایط موجود زندگی تمایل به ثبا 
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 روش پژوهش

کنترل و سنجش متغیرها  برای. از نظر رویکرد کمی است پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی واین 

برای  راهبرد همبستگیهای تحقیق توصیفی، فی بهره گرفته شده و از بین روشتوصی روشاز 

پس از تدوین طرح پیشنهادی با بررسی مبانی . کار گرفته شده است بهدستیابی به اهداف مورد نظر 

تحقیقا  تجربی  ،سپس. و رضایتمندی استخراج شدسرمایة اجتماعی های نظری، مفاهیم و مؤلفه

این مدل مبنای . دست آمده و از تلفیق این دو، مدل مفهومی تحقیق ب شدررسی مرتبط با موضوع ب

بین  ةالگوی نظری و ماهیت تحقیقا  همبستگی، رابط ربنا ب. پژوهش قرار گرفت ةتدوین پرسشنام

عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته  بهسرمایة اجتماعی و  ،نوان متغیر وابستهع رضایت از زندگی به

و رضایت از کیفیت سرمایة اجتماعی بین »: صلی تحقیق به این شرح تدوین شدا ةفرضی و شد

. گیری شد اندازهابزار پرسشنامه  باهای تحقیق متغیرها و سازه. «معنادار وجود دارد ةزندگی رابط

ها برای هر شاخص چند معرف در نظر گرفته شد و پرسشنامه براساس آن سنجش شاخص برای

و نیز رضایتمندی ساکنان سرمایة اجتماعی ناظر بر ابعاد  پرسش 93ا حاوی هپرسشنامه. تنظیم شد

 ةها به پنج دستو پاس  بندی شد درجه  براساس طیف لیکر  ها پرسش. از کیفیت زندگی بودند

ها، دو ها و بررسی فرضیهبرای تحلیل یافته .خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم، تقسیم شدند

برآورد روایی ابزار  برای. شدکار گرفته  بهتگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره ضریب همبس آزمون

محاسبه و بررسی ، آلفای کرونباخ ابزار پژوهشو پایایی  بررسی شده،پژوهش، اعتبار صوری ابزار 

ها همبستگی شده برای هر متغیر عددی مطلوب است و گویه آلفای محاسبه 8جدول طبق  .شد

 .درونی دارند
 بررسی پایایی متغیرهای پژوهش. 7 جدول

 آلفای کرونباخ تعداد گویه عنوان متغیر نوع متغیر

 متغیر مستقل
 34/1 5  های آن اعتماد و قابلیت

 1/ 3 5  هنجارگرایی
 31/1 3 هااتصال به شبکه

 84/1 6 رضایتمندی از کیفیت زندگی متغیر وابسته
                                                           
1. Likert Scales 
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وار در سکونتگاه غیررسمی فرحزاد شمالی سرپرستان خان ةآماری پژوهش، شامل هم ةجامع

 ای نمونه  کوکران ةو با رابط اند بودهخانوار  111  ،است که براساس آمار مرکز بهداشت محله

 .گرفتتصادفی ساده انجام روش آماری، به  ةبرداری از جامعنمونه. دست آمد هنفر ب 1  معادل 

 
موقعیت سکونتگاه غیررسمی فرحزاد در محله و در  .4شکل . (1تصویر) 2 ةمنطق موقعیت محدوده در شهر تهران و. 3 شکل

 (3تصویر ) فرحزاد شمالی ةچهار محدود. 5شکل  .(2تصویر ) جوارارتباط با عناصر هم

 های پژوهش یافته

 . پاسخگویان برای متغیرهای پژوهش است ةوضعیت میانگین نمر ةدهندنشان 3جدول 

                                                           

   .است z=1.96و  p=q=0.5برابر با حجم جامعه  N ،درصد 31جایی که ضریب اطمینان برابر با .  
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 در سکونتگاه غیررسمی فرحزادیة اجتماعی سرماتوزیع نسبی ابعاد . 8 جدول

 میانگین کل آلفای کرونباخ انحراف معیار 5میانگین از  هامعرف شاخص

 اعتماد

 31/1 35/1 14/9 اعتماد رسمی( الف

6 /5 
 38/1 36/1 5/ 6 اعتماد غیررسمی( ب

 34/1 83/1 51/5 یافته اعتماد تعمیم( ج

 36/1 88/1 13/5 احساس امنیت( د

 هنجارگرایی

 38/1 31/1 14/5 همیاری( الف

93/5 
 33/1  /13 48/5 همکاری( ب

 35/1 33/1 94/5 وساطت اجتماعی( ج

 33/1 39/1 3/5  حمایت اجتماعی( د

اتصال به 

 ها شبکه

 39/1 35/1 5/5  مشارکت اجتماعی (الف

 36/1 39/1  /31 مشارکت مدنی( ب 16/5

 31/1 1/ 3 6/5  انسجام اجتماعی( ج

این متغیهر بها میهانگین    . استهای آن اعتماد و قابلیتاجتماعی،  ةاولین شاخص سنجش سرمای

ههای اعتمهاد،   در میهان معهرف   ،همچنهین . باشداز وضعیت مناسبی در محدوده برخوردار نمی 5/ 6

تمهاد  و اع (M=13/5)ههای احسهاس امنیهت    نسهبت بهه معهرف    51/5یافته با میهانگین   اعتماد تعمیم

متوسط ارزیابی  ةمعرف اعتماد رسمی در محدود. وضعیت نامساعدتری دارد (M=5/ 6)غیررسمی 

آن  ةکهه میهانگین نمهر    سرمایة اجتمهاعی اسهت  شاخص بعدی هنجارگرایی  (.M=14/9)شده است 

ههای آن، حمایهت   در میهان معهرف   ،همچنهین . زیر متوسط ارزیابی شده اسهت  ةو در محدود 93/5

نسبت به سه معرف دیگر از وضعیت نامساعدتری در محدوده برخوردار  3/5 نگین اجتماعی با میا

و وسهاطت اجتمهاعی    (M=48/5)، همکهاری  (M=14/5)ههای همیهاری   میانگین نمره معرف. است

(94/5=M) شهاخص   .کم و متوسط ارزیابی شده است ةمحدود ةبسیار نزدیک به هم بوده و در میان

 9که از مقدار متوسط دهد در محدوده نشان می 16/5را با میانگین  هادیگر وضعیت اتصال به شبکه

، نسبت بهه دو معهرف    /31های این شاخص، مشارکت مدنی با میانگین در میان معرف. کمتر است

میانگین نمره سه متغیر در محدوده زیهر متوسهط ارزیهابی     ،دیگر، شرایط نامساعدتری دارد و درکل

، نسبت به دو شاخص اعتمهاد و هنجهارگرایی   هابعد اتصال به شبکه هابراساس میانگین. شده است
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از وضعیت نامساعدی در سکونتگاه غیررسمی فرحهزاد برخهوردار اسهت و میهانگین آن در طیهف      

ههای  ، وضهعیت شهاخص  3 با توجه به جهدول  ،در مجموع. گیردپایین قرار می ةلیکر  در محدود

 .اد، بین سطح پایین و متوسط ارزیابی شده استدر سکونتگاه غیررسمی فرحزسرمایة اجتماعی 

 .مطهرح شهدند   3هها براسهاس جهدول    سنجش رضهایتمندی از کیفیهت زنهدگی، پرسهش     برای

وضهعیت نامسهاعد    دهندة زیر متوسط، نشان ةدر محدود( =85/5M)قرارگیری میانگین رضایتمندی 

و  (=31/5M)ضهع موجهود   داشهتن و  ، تمایل به ثابت نگه3 طبق جدول. استاین متغیر در محدوده 

در مقابهل، رضهایت از    .در میان ساکنان بهاالترین میهانگین را دارد   ،(=86/5M)احساس خوشبختی 

در  .تهری اسهت  پهایین  ةنسبت به سهایر عوامهل، در محهدود    (=43/5M)ها  میزان رفاه در زندگی آن

ایین و متوسهط  بین پاین محدوده، براساس طیف لیکر   رضایتمندی از کیفیت زندگی در ،مجموع

 .ارزیابی شده است
 

 های متغیر رضایت از زندگیپژوهش به گویه ةهای نمونتوزیع پاسخ. 9 جدول

 میانگین کل آلفای کرونباخ انحراف معیار میانگین رضایتمندی از کیفیت زندگی

 18/1 63/5 میزان عالقه به زندگی

84/1 85/5 

 66/1 86/5 احساس خوشبختی

 16/1 81/5 رزوهاامکان رسیدن به آ

 89/1 43/5 رفاه در زندگی

 61/1 33/5 لذ  از زندگی

 63/1 31/5 داشتن شرایط موجود ل به ثابت نگهتمای

های سرمایة اجتماعی و رضایتمندی از کیفیت یان شاخصفرضیة اصلی پژوهش، مبراساس 

ها از فرضیه. استفرعی  ةه فرضیاین فرضیه قابل تعمیم به یازد. معنادار برقرار است ةزندگی رابط

، همبستگی 1 جدول . طریق ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره تحلیل شدند

های اعتماد با براساس جدول بین معرف. دهدمتغیرهای مستقل با متغیر وابسته را نشان می

نیز افزایش خواهد ها رضایتمندی معنادار برقرار است و با افزایش این مؤلفه ةرضایتمندی رابط

در . آماری هستند ةمعنادار بوده و قابل تعمیم به جامع >1P/ 1در سطح  یادشدههای فرضیه.یافت
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بین عوامل همیاری، همکاری، وساطت اجتماعی و حمایت اجتماعی  ،های هنجارگراییمیان معرف

که با بهبود این عوامل طوری  معنادار و متبت برقرار است، به ةبا رضایتمندی از کیفیت زندگی رابط

آماری  ةو به کل جامع شود تییید می یادشدههای فرضیه. رضایتمندی ساکنان نیز ارتقا خواهد یافت

 ةها، مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی رابطهای اتصال به شبکهدر میان معرف. یابندتعمیم می

 عوامل رضایتمندی نیز افزایشپس با افزایش این . دارند معنادار با رضایت از کیفیت زندگی

  .شوند پذیرفته می و ندمعنادار P<11/1در سطح  یادشده هایفرضیه بنابراین،. یابد می

بهین مشهارکت مهدنی و رضهایتمندی از کیفیهت زنهدگی ارتبهاط         ،3 جدول ، براساسهمچنین

. ی نخواههد کهرد  که با تغییر این عامل، رضایتمندی ساکنان تغییر امعناداری وجود ندارد به این معن

آمهده، اعتمهاد غیررسهمی مربهوط بهه       دست هبراساس ضرایب ب .شود میرد یادشده فرضیه  ،بنابراین

 .معنادار را با رضایتمندی دارد ةبیشترین رابطاجتماعی،  ةشاخص اعتماد در سنجش سرمای
 

 و رضایت از کیفیت زندگیسرمایة اجتماعی ارتباط ابعاد  .11 جدول

 ارتباط سطح معناداری ستگیضریب همب هافرضیه

 دارد 111/1 461/1** ارتباط بین اعتماد رسمی و رضایت از زندگی

 دارد 111/1 1/ 43** ارتباط بین اعتماد غیررسمی و رضایت از زندگی

 دارد 111/1 466/1** یافته و رضایت از زندگی ارتباط بین اعتماد تعمیم

 دارد 111/1 451/1** ارتباط بین احساس امنیت و رضایت از زندگی

 دارد 1/1 1 595/1* ارتباط بین همیاری و رضایت از زندگی

 دارد 143/1 33/1 * ارتباط بین همکاری و رضایت از زندگی

 دارد 6/1 1 553/1* و رضایت از زندگیوساطت اجتماعی ارتباط بین 

 دارد 1/ 11 1/ 91** و رضایت از زندگیحمایت اجتماعی ارتباط بین 

 دارد 6/1 1 553/1* و رضایت از زندگیمشارکت اجتماعی  ط بینارتبا

 ندارد 94/1 135/1 و رضایت از زندگیمشارکت مدنی ارتباط بین 

 دارد 193/1 38/1 * و رضایت از زندگیانسجام اجتماعی ارتباط بین 

 .در نظر گرفته شده است 11/1سطح خطا معادل * 

 .ده استدر نظر گرفته ش 1/ 1سطح خطا معادل ** 
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تحقیهق در   ةتحلیل رگرسیونی تعیین سهم و تیثیر متغیرههای عمهد   دادن هدف از انجام ،در ادامه

تهرین متغیهر   اولهین و قهوی  ،   براسهاس جهدول   . بینی تغییرا  متغیر وابسهته اسهت  تبیین و پیش

ین درصهد متغیهر وابسهته را تبیه     59متغیر اعتماد غیررسمی است کهه  رگرسیون،  ةواردشده به معادل

 91بهه   شهود و بها رسهاندن ضهریب تعیهین     دوم وارد معادله می ةدر درج حمایت اجتماعی. کند می

سوم، متغیهر مسهتقل همیهاری وارد معادلهه      ةدر مرحل. برددرصد باال می 5 درصد، قدر  تبیین را 

شود به قدر  مهدل  این متغیر موجب می. رسانددرصد می 41را به  ضریب تعیینو مقدار شود می

بهه   ضریب تعیین پس از آن مشارکت اجتماعی وارد معادله شده و با رساندن. درصد افزوده شود 1

متغیر اعتمهاد رسهمی    ،در گام آخر. دهدمیدرصد افزایش  6کنندگی مدل را  درصد قدر  تبیین 46

درصهد بهه قهدر      6درصهد،   15این متغیر نیز با رسهاندن ضهریب تعیهین بهه     . شودوارد مدل می

بینی درصد از تغییرا  متغیر وابسته را تبیین و پیش 15، این پنج متغیر. افزایدندگی مدل میکن تبیین

ههای آن، دو  در میان متغیرهای واردشده، دو مورد آن مربوط به شاخص اعتمهاد و قابلیهت  . کنندمی

. هها اسهت  مورد مربوط به شاخص هنجارگرایی و یک مورد نیز مربوط به شاخص اتصال به شهبکه 

رگرسیونی  ةاین معادل. درصد معنادار است 33در سطح اطمینان  F آمارة میزان ،   اساس جدولبر

 . است از نظر آماری معتبر و قابل قبول
 

 با رضایتمندی از کیفیت زندگیسرمایة اجتماعی ابعاد  ةتحلیل رگرسیونی رابط .11 جدول
حل
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اعتماد 
 غیررسمی

43 /1 595/1 551/1 595/1 541/1 43 /1 813/1 133/95 111/1 

5 
حمایت 
 اجتماعی

131/1 943/1 996/1   6/1  18/1 945/1 96 /4 159/53 111/1 

 114/1 59/ 91 385/5 553/1 13/1  111/1 1/ 93 933/1 1/ 69 همیاری 9

4 
مشارکت 
 اجتماعی

688/1 413/1 493/1 16 /1  1/1 543/1 498/9 515/55 11 /1 

1 
اعتماد 
 رسمی

85 /1 1 3/1 436/1 16 /1  65/1 9  /1 6 3/9 48 /55 111/1 

 Sig= 111/1      F= 398/51  
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 هاگيری و پيشنهادنتيجه

 به صور  را ارتباطا  این ارتباطی افراد، هایزنجیره به محور سرمایه نگرش با اجتماعی، ةرمایس

 مفاهیمی برسرمایة اجتماعی  تیثیر مختلف هایپژوهش در. دهدمی قرار مورد توجه دارایی یک

 در. است رسیده اثبا  به زندگی هایجنبه از دیگر بسیاری و شغلی رضایت روان، سالمت مانند

 تواندمی زندگی کیفیت بر مفهوم این تیثیر بررسی نیزتوسعة پایدار شهری و  مسائل ةحوز

 در اجتماعی مسائل به توجه شدن کاربردی نتیجه در و ریزیبرنامه حوزه به آن ورود ساز زمینه

 اشارهسرمایة اجتماعی  ساختاری از به گفتار این در .شود های گوناگون توانمندسازی سکونتگاه

رضایتمندی  یارتقا رویکرد ها، بااعتماد، هنجارگرایی و اتصال به شبکه مفاهیم بستر در که شد

این سکونتگاه مسائل حاد و بغرنجی دارد . گرفته است ساکنان سکونتگاه غیررسمی فرحزاد شکل

دستیابی به  جهتتواند میسرمایة اجتماعی  فیت زندگی در آن شده و ارتقایکه موجب افت کی

های پژوهش حاضر با هدف تعیین ابعاد و شاخص. ندگی بهتر مورد توجه قرار گیردکیفیت ز

میزان اجتماعی، سنجش این ابعاد در کنار سنجش رضایتمندی از کیفیت زندگی و شناخت  ةسرمای

سرمایة های پژوهش حاکی از نامساعدبودن ابعاد یافته .گرفتانجام ها بر رضایتمندی تیثیر شاخص

وضعیت  .بودن سطح رضایتمندی در سکونتگاه غیررسمی فرحزاد است پایین ،نینو همچاجتماعی 

و رضایتمندی ساکنان در این محدوده براساس طیف لیکر  بین سرمایة اجتماعی های شاخص

اجتماعی، شاخص اعتماد و میان  ةهای سرمایاز بین مؤلفه. سطح پایین و متوسط ارزیابی شده است

، ها با معرف مشارکت مدنیباالترین و شاخص اتصال به شبکه ،های آن اعتماد رسمیمعرف

 :ها به شرح زیر استتحلیل یافته نتایج .داردرا  میانگینترین  پایین

های آن شامل های شاخص اعتماد و قابلیتمعرف پیرسون همبستگی آزمون نتایج طبق.  

 ةیت، بیشترین رابطیافته و احساس امن اعتماد رسمی، اعتماد غیررسمی، اعتماد تعمیم

های همیاری، شاخص هنجارگرایی شامل مؤلفه. معنادار را با رضایتمندی ساکنان دارند

همکاری، حمایت اجتماعی و وساطت اجتماعی نیز ارتباط مستقیم و معنادار با شاخص 

ها نیز مشارکت اجتماعی و های شاخص اتصال به شبکهدر میان مؤلفه. رضایتمندی دارند
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های این بخش یافته. دارندمعنادار با رضایتمندی از کیفیت زندگی  ةتماعی رابطانسجام اج

مورد  ةدر افزایش رضایتمندی ساکنان در محدودسرمایة اجتماعی  تیثیر ةدهندنشان

 .بررسی است

بین متغیرهای مستقل و وابسته به روش  ةبا استفاده از مدل رگرسیونی چندمتغیری، رابط .5

درصد تغییر در متغیر  15این مدل به لحاظ آماری معنادار بود و . شد گام تحلیل به گام

مدل پنج مرحله را در پی داشت که اعتماد . دکروابسته رضایت از کیفیت زندگی را تبیین 

براساس . غیررسمی، اولین متغیر و اعتماد رسمی آخرین متغیری بود که به مدل وارد شد

تبیین واریانس کل رضایت از کیفیت زندگی را به  نتایج اعتماد غیررسمی سهم باالیی از

 .خود اختصاص داده است

ها و شرایط مختلف مؤثر بر زندگی ساکنان است که بر ویژگی کنندة بیانسرمایة اجتماعی ابعاد 

سرمایة های معنادار میان شاخص ةبا توجه به وجود رابط. رضایتمندی آنان تیثیر بسیار دارد

ریزی در تمهیدا  برنامهسرمایة اجتماعی به  توجهی بیاز کیفیت زندگی، و رضایتمندی اجتماعی 

را با مشکال  توسعة پایدار کیفیت زندگی و دستیابی به اهداف  یو مداخله در این ناحیه، ارتقا

اجتماعی، سنجش  ةشود که مفهوم سرمای توصیه می بنابراین،. دکررو خواهد  هجدی روب

گیری براساس نتایج در اولویت توجه رامحلی و تصمیمهای آن در سطح محلی و ف شاخص

اجتماعی،  ةهای سرمایدر میان شاخص ،همچنین. گذاران و طراحان قرار گیردریزان، سیاست برنامه

 اجتماعی هایگروه میان تعامل و همکاری همگرایی، اصلی ةو زمین زیربناکه  اعتماد شاخص

ویژه  هاین ظرفیت ب کارگیری به بنابراین، .دارد التریها از میانگین بانسبت به سایر شاخص است،

 و برداری بهره امکان معنادار را با رضایتمندی ساکنان دارد، ةبعد اعتماد غیررسمی که بیشترین رابط

 و هاتفاو  کاهش، تحکیم پیوندهای میان افراد و اجتماعی و انسانی های ظرفیت از بهینه ةاستفاد

 .دکنمی فراهم اتخاذشده هایسیاست و هابرنامه را در چارچوب عیاجتما و فرهنگی هایتمایز
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