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  ـــگاه فــرهنـــگیاندانشــ
  تخصصی - فصلنامه علمی 

  صیانت فرهنگی و سرمایه اجتماعی
  1400بهار  - شماره یک - سال اول

  1400تاریخ چاپ: بهار

   یسرمایه اجتماعی و کیفیت زندگت و معلولی علّرابطه  مدلسازي
  )شهر تهران 2مطالعه موردي: ساکنین منطقه (

 1رپورمهدي مختا  09/02/1400  تاریخ دریافت:

  2رپروین فرزانف  20/02/1400تاریخ پذیرش: 

  چکیده
 انیم در یزندگ تیفیو ک یاجتماع هیسرما انیرابطه م یبررسهدف اصلی این تحقیق 

 هیشهر تهران است. براي فهم و پی بردن به رابطه سرما 2ساکن منطقه  يخانواده ها
جامعه مورد . استاز روش تحقیق پیمایشی استفاده شده  یزندگ تیفیو ک یاجتماع

باشد که تعداد می شهر تهران 2خانواده هاي منطقه بررسی ما در این تحقیق کلیه 
نفر  385بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه که  رسدمینفر  205883آنان به 

اطالعات پرسشنامه محقق ساخته بوده که بعد از برآورد  يابزار گردآور باشد.می
 يمورد سنجش برا يها . شاخصدیگرد عیتوز انیسخگوپا نیدر ب ییایو پا اعتبار

 ،گذرانآموزش تیفیک ه،یسالمت و تغذ تیعبارتند از وضع یزندگ تیفیسنجش ک
 هیسنجش سرما يبرا .یروانی ستیبهز ،یطیمح تیفیک ،يماد تیفیک اوقات فراغت،

(روابط و  و ارتباطات یاجتماع مشارکت ،یاعتماد اجتماع ياز شاخصها زین یاجتماع
تمام ابعاد  نیاست که ب نیا انگریب. یافته ها افراد) استفاده شده است انیم يوندهایپ

 نیبه ا وجود دارد. یمیمعنادار و مستق رابطه یزندگ تیفیو کی اجتماع هیسرما ریمتغ
باعث ایجاد نوسان در متغیر وابسته  یاجتماع هیکه تغییرات در میزان سرما یمعن
   .) خواهد بودیزندگ تیفی(ک
 

  ، شهر تهرانمشارکتی، سرمایه اجتماعی، زندگ تیفیک ،یاعتماد اجتماع :هاواژهکلید
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  بیان مسئله
سرمایه اجتماعی بر اساس نظر بسیاري از دانشمندان به پیوندها و ارتباطات میان 
اعضاي یک شبکه به عنوان منبعی با ارزش اشاره دارد و از طریق هنجارها و اعتماد 

اهداف افراد و اعضا جامعه می گردد. مفهوم سرمایه اجتماعی  متقابل ، موجب تحقق
به عنوان منبعی قلمداد می شود که ممکن است افراد ، گروهها و جوامع براي نیل به 
نتایج مطلوب آن را بکار گیرند .لذا مفهومی است که بسیاري از تحلیلگران اجتماعی 

ي اجتماعی و نیز براي و اقتصادي از آن براي توصیف طیف وسیعی از فرآیندها
 کنند.پاسخ به پرسشهایی در جهت چگونگی تحقق توسعه استفاده می

امروزه،در کنار سرمایه هاي انسانی، مالی و اقتصادي،از نوع دیگري از سرمایه به نام 
سرمایه اجتماعی نام برده می شود.این مفهوم به پیوندها و ارتباطات میان اعضاي یک 

ا ارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب شبکه به عنوان منبع ب
تحقق اهداف اعضا می شود.سرمایه اجتماعی که صبغه اي جامعه شناسا نه دارد ،به 
عنوان یک اهرم توفیق آفرین مطرح و مورد اقبال فراوان نیز واقع شده است. سرمایه 

فیزیکی و راهی براي نیل به  اجتماعی ،بستر مناسبی براي بهره وري سرمایه انسانی و
موفقیت قلمداد می شود.سرمایه اجتماعی به زندگی فرد ،معنی و مفهوم می بخشد و 

  زندگی را ساده تر و لذت بخش تر می سازد.  
سرمایه اجتماعی یک مفهوم چند وجهی و در حال حاضر یک مفهوم نا مشخص با 

از پر مناقشه ترین تعدادي از تعاریف رقیب میباشد.این ویژگی باعث یکی 
موضوعات در بین دانشمندان علوم اجتماعی در دهه هاي اخیر شده است و آن اینکه 
سرمایه اجتماعی چیست و چگونه مورد سنجش قرار میگیرد(چلپی و 

  ).4:1384مبارکی،:
متغیرهاي مطرح شده در راستاي سرمایه اجتماعی شامل اعتماد اجتماعی،مشارکت 

هاي افراد و انسجام اجتماعی می باشد که به عنوان متغیرهاي اجتماعی،روابط و پیوند
مستقل در ارتباط با کیفیت زندگی که متغیر وابسته این پژوهش در نظر گرفته شده 

 مورد بررسی قرار می دهیم.
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مفهوم بعدي که قابل بررسی است کیفیت زندگی می باشد این مفهوم که براي 
ر میرود ،به طور خیلی ساده میتوان گفت که ترسیم توسعه رفاه در یک جامعه به کا

کیفیت زندگی منعکس کننده شرایط زندگی و رفاه افراد است.طی سی سال گذشته، 
کیفیت زندگی به مثابه یک هدف اصلی توسعه جامعه بر سیاستگذاریهاي بسیاري از 
کشورها تاثیر گذار بوده است.مفهوم کیفیت زندگی جایگزین ایده ثروت به مثابه 

 ).Schmit، 2002ف اصلی توسعه اجتماعی شده است (هد

برخی محققان بین دو موضوع در مورد کیفیت زندگی تمایزي قایل شده اند. یکی 
اینکه میتوان کیفیت زنگی را در واحدها یا سطوح مختلف تحلیل کرد،مثال 
خانوادگی،اجتماع،دولت ها و در سطح جهان. دیگر اینکه میتوان کیفیت زندگی را در 

).گسترده ترین و Sirgy et al، 2000دو شکل ذهنی  و عینی مورد سنجش قرار داد(
رایج ترین تمایز در بررسی کیفیت زندگی،تمایز میان کیفیت زنگی ذهنی و عینی 
است.در پژوهشهاي اخیر،کیفیت زندگی ذهنی اهمیت بیشتري یافته است و نسبت به 

  ه است.کیفیت زندگی عینی بیشتر مورد توجه قرار گرفت
امروزه تقریباً همگان هدف نهایی انواع توسعه را افزایش کیفیت زندگی می دانند.به 

به شاخصهاي توسعه اجتماعی از نگاه بانک جهانی  عنوان مثال کافی است نگاهی
بیاندازیم.بانک جهانی توسعه اجتماعی را در ابعاد زیر می بیند:ریشه کنی 

نسیتی و دسترسی به آموزش و پرورش و فقر،اشتغال،انسجام اجتماعی،برابري ج
توانند شاخص کیفیت زندگی ها می).تمام این شاخص1،2004(ورد بانک1بهداشت

هم باشند.همان طور که گفته شد اساسا برخی مولفان ،شاخص توسعه انسانی را 
دانند. بنابر این مفاهیم توسعه و کیفیت زندگی همان شاخص کیفیت زندگی می

  هستند.بسیار بهم نزدیک 
اي کاهش اعتماد بین افراد آن جامعه و رواج هاي هر جامعهیکی از دغدغه

کند. کاهش اعتماد اجتماعی در اعتمادي است که تداوم زندگی را دچار مشکل میبی
گردد همواره نوعی ترس از برقراري رابطه و احساس ناامنی بین جامعه موجب می

رابطه و کاهش همکاري و گسترش  اعضا بوجود آید که مانع از تداوم تقویت
                                                             

.World bank 1 
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تعامالت در ابعاد مختلف جامعه می گردد که در این صورت منفعت گرایی در 
  جامعه رواج پیدا کرده و نهایتا در  کیفیت زندگی مردم موثر است.

 اهمیت و ضرورت پژوهش

هاي اقتصادي، ارتقا کیفیت زندگی یکی از مهمترین اهداف در حوزه سیاست
انی در جامعه محسوب می شود. براي نایل شدن به این هدف اجتماعی و عمر

هاي هاي متفاوت موجود در جامعه از جمله سرمایهاستفاده از منابع و سرمایه
باشد. در این میان نقشی که سرمایه فیزیکی، انسانی، اجتماعی و اقتصادي الزامی می

ایه ها را فراهم می کند این است که امکان استفاده از سایر سرماجتماعی ایفا می
گزاران روبه آورد. توجه به کیفیت زندگی در مجامع علمی و نیز در میان سیاست

هاي علوم اجتماعی و بهداشتی مورد و این مفهوم در بسیاري از حوزه 1فزونی است
استفاده قرار می گیرد.به واقع می توان گفت که کیفیت زندگی مفهومی بین رشته اي 

ست.توجه به مفهوم کیفیت زندگی مرهون رشد و دیدگاهاي در علوم اجتماعی ا
کمتر اققتصادي درباره کیفیات زندگی اجتماعی است.مفهوم کیفیت زندگی سعی 

  کند شرایط زندگی مردم را درزمینه اجتماعی خود آنها بررسی کند.می
 اهداف تحقیق

کیفیت تهران بر  2هاي منطقه بررسی میزان تأثیر  اعتماد اجتماعی خانواده -1
  زندگی آنها

تهران برکیفیت  2هاي منطقه بررسی میزان تأثیر مشارکت اجتماعی خانواده -2
  زندگی آنها

هاي منطقه بررسی میزان تأثیر روابط و پیوندهاي افراد (ارتباطات) خانواده -3
 تهران بر کیفیت زندگی آنها  2

  
  
  

                                                             
)نشان میدهدکه تعداد مقاالتی که مفهوم کیفیت زندگی sage Publicationsبه عنوان مثال ،جستجو در پایگاه مقاالت انتشارات سیج( -1

تا  2000عدد،بین سالهاي  45برابر  2000تا  1995عدد،بین سالهاي 7برابر 1995تا1990در میان کلید واژه هاي آنها بوده اند،بین سالهاي 
 عدد بوده است که روند روبه فاحشی را نشان می دهد. 204برابر  2007تا سال  2005عدد و از سال  200برابر  2005
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 هاي پژوهشفرضیه

تهران رابطه  2ي منطقه هابین اعتماد اجتماعی و کیفیت زندگی خانواده -1
  داري وجود دارد.معنی

تهران رابطه  2هاي منطقه بین مشارکت اجتماعی و کیفیت زندگی خانواده -2
  داري وجود دارد.معنی

هاي منطقه بین روابط و پیوندهاي افراد(ارتباطات) و کیفیت زندگی خانواده -3
  داري وجود دارد.تهران رابطه معنی 2

  تحقیقمبانی نظري 
 و نظریات صاحب نظران سرمایه اجتماعی  دیدگاه

  1کلمن

. اي متفاوت از دیگران مطرح گردیده استسرمایه اجتماعی در مباحث کلمن به گونه
به اعتقاد او سرمایه اجتماعی بخشی از ساختار اجتماعی است که به کنشگر اجازه 

ی هنگامی به روابط اجتماع "دهد تا با استفاده از آن به منافع خود دست یابد. می
کنند از منافع فردي خود بهترین استفاده را به وجود می آیند که افراد کوشش می

هاي اجتماعی در نظر گرفته شوند. عمل آورند و نباید تنها به عنوان اجزاء و ساختار
. این منابع اجتماعی ساختاري را توان منابعی براي افراد در نظر گرفتآنها را می

: 1377(کلمن ، "گیریمي براي فرد، یعنی سرمایه اجتماعی در نظر میادارایی سرمایه
458.(  

کلمن به جاي تعریف سرمایه اجتماعی برحسب ماهیت و محتوي به کارکرد آن 
توجه دارد. وي سرمایه اجتماعی را به کارکردش تعریف می کند. سرمایه اجتماعی 

دو ویژگی مشترك دارند  ، بلکه انواع چیزهاي گوناگونی است کهشی ء واحد نیست
:  

  آنها شامل جنبه اي از یک ساخت اجتماعی است.  همه -1

                                                             
1coleman 
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ساختار هستند اعم از اشخاص یا هاي معین افرادي را که در درونکنش -2
کنند. و دستیابی به هدفهاي معین را که در نبود عامالن حقوقی، تسهیل می

). در تعاریف 462سازد(همان ، پذیر میآن دست نیافتنی خواهد بود امکان
، متأثر از بکارگیري نظریه فوق تأکید کلمن بر منافع فردي سرمایه اجتماعی

من از مفهوم عقالنیت در اقتصاد "انتخاب عقالنی در تبیین رفتار است: 
نمایم، مفهومی که اساس کنشگر عقالنی در نظریه اقتصادي را استفاده می
کرد که کنشگر نقشی را  توان آن را اینگونه بیاندهد و میتشکیل می
. از طرف دیگر او "سازدکند که حداکثر فایده را نصیب او میانتخاب می

کند. که شامل اي از ساخت اجتماعی معرفی میسرمایه اجتماعی را جنبه
هاي اطالع رسانی و هنجارها و ، کانالاعتماد و تعهدات و انتظارات متقابل

خاصی از رفتار را تشویق کرده و  هاي اجرایی مؤثر است که انواعضمانت
  پردازیم.شوند که در ادامه بحث به آنها مییا مانع می

   1رابرت پاتنام
رابرت پاتنام استاد علوم سیاسی در آمریکا یکی از اولین متفکرانی بود که مفهوم 

اي که پاتنام به همراه سرمایه اجتماعی را در حوزه توسعه سیاسی به کار برد. مطالعه
مکار ایتالیایی خود انجام داد، درپی اصالحاتی صورت گرفت که حکومت دو ه

جهت تمرکز زدایی و گسترش دموکراسی از طریق ایجاد 1971مرکزي ایتالیا در سال 
اي به اجراء درآورد. حکومت مرکزي در طی این اصالحات حکومتهاي منطقه

کشور تفویض نمود.  استان این 15بسیاري از اختیارات و امور اجتماعی خود را به 
ولی عمالً مشاهده شد که این تحول سیاسی نتیجه متفاوتی را در نقاط مختلف 

اي را فراهم آورد تا محققین . همین امر زمینهخصوصاً در شمال و جنوب به بار آورد
اي را صورت دهند. در همین راستا پاتنام و همکارانش در زمینه آن مطالعات گسترده

العه و پژوهش خود را در این زمینه  در کتابی  تحت عنوان سال مط 20نتیجه 
  در ایتالیا به چاپ رساندند. 2دموکراسی و سنتهاي مدنی

                                                             
1  . putnam Robert 
press university princeton newjensy work Making( 1992) Etal Robert putnam .1  
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با وجود سیاستهاي "سؤال اصلی مورد نظر پاتنام در این پژوهش این بود که 
مشخص و یکسان دولت مرکزي چرا نهادهاي دموکراتیک در شمال ایتالیا کارآمدتر 

می کنند، بعالوه چه عاملی اختالف رشد اقتصادي شمال و جنوب را از جنوب عمل 
  تبیین می کند؟

در شمال ایتالیا نهادهاي جمعی بهتر کار می کردند، مردم بیشتر در انتخابات شرکت 
می کردند، و عملکرد سازمانهاي اداري مطلوب تر بود،در حالیکه در جنوب ، ادارات 

  ان نیز به حکومت منطقه اي اعتماد نداشتند. پاسخگوي شهروندان نبودند و شهروند
پاتنام براي مطالعه خود کارکرد سازمانهاي منطقه اي متغیر وابسته و رشد اقتصادي و 

  سرمایه اجتماعی را به عنوان متغیرهاي مستقل پژوهش خود در نظر گرفت. 
، میزان براي سنجش رشد اقتصادي شاخصهاي اقتصادي مرسوم مانند بیسوادي

ال در بخش صنعت و غیره بهره جست و براي سنجش سرمایه اجتماعی نیز از اشتغ
، مشارکت و نهادهاي مدنی استفاده نمود. پاتنام با انجام مطالعات سه شاخص آگاهی

هاي مورد نظر ، اعضاي شوراها و مراجعه به تاریخ مدنی داده، مصاحبه با مردممیدانی
ها جامعه مدنی . وي به تبار شناسی ریشهختخود را گردآوري و به تحلیل آنها پردا

دهد که تاریخ نسبت به ساختارهاي اجتماعی و در بخشی از کتاب خود نشان می
دهد. چونکه با بررسی مسیر ، راههاي بهتري را براي گشایش مدنیت ارائه میفرهنگ

پاتنام تکامل صعودي نهادها میتوان به درك انتخابها و راه حل هاي امروزي نائل آمد(
،1380 ،307.(  

بخشی از عواملی که پاتنام برآن تأکید دارد،موضوع سرمایه اجتماعی است و آن را 
 "داند. از نظر وي سرمایه اجتماعی راه حلی براي درمان مسائل کنش جمعی می

سازد تا بطور ، هنجارها و اعتمادي است که مشارکت کنندگان را قادر میشبکه ها
 "کنش داشته باشند و اهداف مشترکشان را پیگیري نمایندمؤثرتري با همدیگر 

  )56: 1380(پاتنام ،
، هنجارها و اعتماد)خصلت خود تقویت کننده دارند و همین این منابع (شبکه ها

اجتماعی به همراه سطح باالیی از همکاري ، اعتماد متقابل ، 1مسأله منجر به تعادل
                                                             
1 . Association Voluntary 
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ن منابع اجتماعی در جوامع غیر مدنی مشارکت مدنی و رفاه اجتماعی می گردد. ای
فریب، حیله،  اعتمادي،بی نمی توانند خصلت خود تقویتی داشته باشند. عهد شکنی،

دورهاي باطل را تشدید کرده، مانع گسترس و  نظمی و رکود،بی کشی، انزوا،بهره
ع ). از نظر پاتنام وجه تمایز جوام300، 1380پایایی منابع فوق می گردند(پاتنام ،

(مدرن ، سنتی اقتدارگرا، دموکراتیک ، فئودالی و سرمایه داري ) در کیفیت شبکه 
هاي رسمی و غیر رسمی آن جوامع در مبادالت و ارتباطاتشان می باشد. پاتنام شبکه 
ها را بطور کلی در دو دسته متمایز مورد بررسی قرار می دهد: شبکه هاي افقی و 

  شبکه هاي عمودي .
  1پیر بوردیو

ردیو سرمایه اجتماعی را یکی از اشکال سرمایه می داند . سرمایه از نظر او سه بو
که قابلیت تبدیل شدن به پول را دارد و می  "سرمایه اقتصادي "شکل بنیادي دارد: 

که در برخی شرایط  "سرمایه فرهنگی  "تواند به شکل حقوق مالکیت، نهادینه شود، 
 "شکل کیفیت آموزشی نهادینه می گردد و  به سرمایه اقتصادي مبدل می شود و به

ساخته شده است و تحت  "پیوندها  "که از الزامات اجتماعی  "سرمایه اجتماعی 
برخی شرایط به سرمایه اقتصادي تبدیل می شود و ممکن است در شکل عنوان 
اشرافی نهادینه شود. او به این نکته توجه می کند که ایجاد و اثر بخشی سرمایه 

بستگی به عضویت در یک گروه اجتماعی دارد که اعضاي آن مرزهاي  اجتماعی
. فرد با عضویت در گروه در گروه را از طریق مبادله اشیاء و نمایه ها بنیان نهاده اند
که در خود منابع بالقوه و  –مالکیت شبکه بادوامی از روابط نهادي شده بین افراد 

شریک می شود، او با این شیوه استفاده  -بالفعلی ( سرمایه اجتماعی ) براي او دارد
، نوعی توپولوژي اجتماعی را فراهم می کند که در آن موقعیت از سرمایه اجتماعی

، اقتصادي و فرهنگی افراد با توجه به داشته هاي آن ها از سرمایه موجود اجتماعی
  ).36: 1380مشخص می شود( ایمانی جاجرمی ،
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قعیت ها و روابط در گروه ها و شبکه هاي سرمایه اجتماعی براي بوردیو مو
، اطالعات منابع مادي و موقعیت اجتماعی اجتماعی است که دسترسی به فرصت ها

  ).31: 1380دهد(بوردیو ،را براي افراد افزایش می
، جامعه شناس فرانسوي جزو اولین محققانی بود که به تحلیل سیستماتیک بوردیو

  خت.ویژگیهاي سرمایه اجتماعی پردا
، حاصل جمع منابع بالقوه و بالفعلی است ، سرمایه اجتماعیبراساس تعریف بوردیو

که نتیجه مالکیت شبکه بادوامی از روابط نهادي شده بین افراد و به عبارتی ساده تر 
عضویت در یک گروه است. البته سرمایه اجتماعی مستلزم شرایطی به مراتب بیش از 

د. در واقع پیوندهاي شبکه اي می بایست از نوع وجود شبکه و پیوندها می باش
  ، یعنی مثبت و مبتنی بر اعتماد. خاصی باشند

اي از روابط، یک ودیعه طبیعی یا به اعتقاد بوردیو، سرمایه اجتماعی به عنوان شبکه
یک ودیعه اجتماعی نیست بلکه چیزي است که در طول زمان براي کسب آن باید 

یو، سرمایه اجتماعی محصول نوعی سرمایه گذاري فردي یا تالش کرد. به تعبیر بورد
جمعی آگاهانه یا ناآگاهانه است که به دنبال تثبیت باز تولید روابط اجتماعی است که 

  ).251:  1986مستقیماً در کوتاه مدت یا بلند مدت قابل استفاده هستند(بوریو ،
گیرد به نظر او ا در نظر میها و رفتارهبوردیو تطابقی میان جایگاه اجتماعی و سلیقه

تطابقی میان فضاي طبقات و فضاي رفتارهاي هر یک وجود دارد مثالً اینکه فضاي 
هاي سیاسی و غیره را ، گرایشها، نوشیدنیهاطبقه اجتماعی برتر چه نوع ورزش

، ما با مجموعه از موقعیت هاي ترجیح می دهد. به اعتقاد او در هر جامعه و هر دوره
ها یا عی روبه رو ییم که در قالب یک رابطه هم شکلی با یک رشته از فعالیتاجتما

هایی که وحدتشان یک ثروت ها زیر چتر واحد گرد می آیند فعالیت ها و ثروت
شوند و هویت وحدت رابطه اي است یعنی آنها هم زیر یک چتر واحد جمع می

).نزد 1380: 31دیو ، یابند چون به آن جمع پیوند خورده اند ( بورمشترکی می
، ، فرهنگیبوردیو موقعیت افراد با توجه به دسترسی شان به سرمایه اجتماعی

کنند هاي اجتماعی خاصی را فعال میها شبکهاقتصادي تعیین می شود، عادت واره
شوند. ایجاد موقعیت ها که این شبکه ها نیز سبب تقویت هنجارها و عضویت ها می
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هاي متقابل به کار ح و طرق خاصی که افراد در کنشو برقراري روابط صحی
گیرند، همگی تجلی سرمایه اجتماعی است و دسترسی به سرمایه اجتماعی براي می

بیشتر مردم به میزان هاي بیشتر اقتصادي و فرهنگی ارتباط دارد که آنها را در کسب 
ه اجتماعی وابسته آگاهی و روابط بیشتر کمک می کند. بنابراین در نگاه بوردیو سرمای

به سرمایه اقتصادي است و وجود سودمندي سرمایه اجتماعی در افزایش سرمایه 
اقتصادي است. شبکه و تعهداتی که در بین خانواده ها، میان روابط بسته و کنش 
هاي متقابل فراوان بوجود می آید اغلب عناصر ساختاري خیلی قوي و بادوام هستند 

دیگر سرمایه تبدیل می شود. بنابراین طبق نظریه بوردیو هاي حتی زمانی که به شکل
بین موقعیت اشغال شده در فضاي اجتماعی و فضاي تمایالت اشغال کنندگان آن 

توان گفت که تمایالت یا موقعیت ها رابطه وجود دارد و براساس این نظریه می
رند بدین گرایشهاي رفتاري افراد ناشی از موقعیتی است که در روابط اجتماعی دا

معنی که جایگاهی که در روابط اجتماعی کسب می شود نوعی خاص از عادات 
دهد بطوریکه شرایط زندگی، رفتارهاي فرهنگی و سیاسی از نوع ها را شکل میواره

  ).38-37خاصی می شود(بوردیو ،
 رویکرد جامعه شناختی به کیفیت زندگی 

ویکرد اصلی به مبحث کیفیت بیان می دارد که در علوم اجتماعی دو ر 1گرستون
  3رویکرد استعالیی  -22رویکرد فرد گرایانه  -1زندگی وجود دارد

که در رویکرد فرد گرایانه عوامل مؤثر در تعیین کیفیت زندگی ، فعالیت ها و 
دستاوردهاي فردي می باشد،دستاوردهایی همچون تسلط یافتن بر محیط زندگی 

،  آزادي از قید محدودیت ها و مواردي از این بویژه توانایی غلبه بر فقر و بدبختی
دست، به طور عمومی این رویکرد براولویت داشتن منافع فرد نسبت به جامعه تأکید 

، رویکرد استعالیی بر مکمل بودن عالقه فردي و کارکرد اجتماعی کند. در مقابلمی
بستگی تأکید کند . در این رویکرد بر اهمیت وفاداري و دیگر شکل هاي همتأکید می
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، خیر عمومی و نیز اولویت داشتن جامعه نسبت به فرد می شود و منفعت اجتماعی
  ).48: 1387گیرد(ربانی خوراسکانی ،مورد توجه قرار می

، کیفیت زندگی از طریق سنجش میزان موفقیت فرد در گرایانهدر رویکرد فرد
بررسی می شود.  برآورده ساختن نیازهایش علی رغم وجود محدودیتهاي مختلف

مکتب اندیشه سیاسی لیبرالیسم مثال اولیه چنین رهیافتی است. حقوق غیر قابل 
اغماض انسان براساس این رویکرد عبارتند از حق زندگی کردن ، آزاد بودن و 

 1تعقیب خوشحالی. از نظریه پردازان بزرگ این رهیافت نیز می توان به جان الك
کرد که مفهوم کیفیت زندگی را مستقیماً بر مبناي  اشاره3و آدام اسمیت   2،جر سون

پیش فرض برتر بودن دستاوردهاي انفرادي نسبت به تعهدات اجتماعی تعریف 
  کردند. 

مفهوم کیفیت زندگی در رویکرد استعالیی که در نقطه مقابل رویکرد فرد گرایانه 
عی وسیع قرار می گیرد همواره با سنجش میزان حفظ موقعیت فردي در نظم اجتما

تر تعریف می شود. همان گونه که گرسون بیان می دارد تأکید رویکرد استعالیی 
همیشه روي ماهیت نظم اجتماع است،به گونه اي که در این رویکرد چنین استدالل 
می شود: تا جایی که نظم جامعه وسیع تر به طرز مناسب حفظ و تثبیت می شود، 

االیی قرار دارد . در این دیدگاه از کیفیت زندگی اعضاي آن جامعه در سطح ب
اعضاي جامعه انتظار می رود تا حایی که در توان دارند براي سود رسانی به جامعه 

  تالش کنند و رضایت خود را در خدمت رسانی به خیر عمومی جستجو کنند. 
کند که هیچکدام از رویکردهاي فوق بخاطر تأکید یک عاملی ( فرد گرسون تآکید می

ه) قادر به ارائه تعریف کاملی از کیفیت زندگی نیستند ، بنابراین او رهیافت یا جامع
کند که در آن افراد و جامعه یکدیگر را از طریق یک فرآیند سومی را پیشنهاد می

کنند،  چنین رهیافتی در نظریه گرسون منجر به پیوسته ي مذاکره باز تولید می
یج این مذاکرات می شود. به اعتقاد وي تعریف کیفیت زندگی براساس پیامدها و نتا

مسئله کیفیت زندگی مربوط می شود به تعریف اینکه چه معیارهاي براي التزام به 
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، چگونه نیازهاي افراد در سازمان اجتماعی باید به کار گرفته شوند و در مقابل
  راستاي این معیارها برآورده شوند.

  رویکرد روان شناسانه به کیفیت زندگی 
ها داراي نیازهاي مادي و غیر مادي زیادي هستند که ممکن است به طرق نانسا

مختلف ارضاء شوند و یا به عکس ممکن است به این نیازها پاسخی داده نشود. که 
یابد. در روان در این صورت احساس سعادت شخص تا حد زیادي کاهش می

تگی دارد که باید شناسی اجتماعی ، کیفیت زندگی به کلیتی از نیازهاي انسان بس
، مثبت یا منفی که اگر برآورده ، خوب یا بدارضاء شوند، نیازهاي قوي یا ضعیف

ها کیفیت یابد و در صورت عدم ارضاي آنشوند کیفیت زندگی انسان افزایش می
  ).41: 1388کند(مختاري و نظري ،زندگی افراد کاهش پیدا می

  به کیفیت زندگی صاديترویکرد اق
کنند که از طریق آنها افراد به لحاظ صادي بر فرآیندهایی تأکید مینظریات اقت

دهند و به این ، منابع موجود را به برآورده ساختن نیازهایشان اختصاص میعقالنی
نامیده می شود را تولیدکرده و در راه ارتقاي   1وسیله آنچه که مطلوبیت یا سودمندي

ین فرآیند را در قالب به حداکثر رساندن نهند، اقتصاددانان  اکیفیت زندگی گام می
پذیري و جانشینی هاي اعمال شده روي دسترسیمطلوبیت با توجه به محدودیت

، مسئله اصلی در به حداکثر رساندن . بطور کلی در این حوزهکنندمنابع مدلسازي می
کیفیت زندگی با توجه به منابع موجود و قابل دسترس خالصه می شود (غفاري و 

  ).19: 1388 یدي،ام
  رویکرد اکولوژیکی به کیفیت زندگی 

ها ابعاد فیزیکی هاي اکولوژیکی نوعی نگرش تلفیقی دارند زیرا در این دیدگاهدیدگاه
، و همکاران 2شوند. به اعتقاد بابولزو اجتماعی مفهوم کیفیت زندگی با هم ترکیب می

ت که در آن هر عنصر در ؛ کیفیت زندگی مقوله اي اسدر رهیافت هاي اکولوژیکی
معرض تأثیر دیگر عناصر قرار دارد؛ در اینجا گفته می شود که کیفیت زندگی به 
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محیط زیست بستگی دارد و بنابراین زیست گاه عمومی در واکنش به تالشهایی که 
دهند دچار دگرگونی می شان انجام میمردم براي بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی

، جانوژیکی بر پیوستگی متقابل عناصر اعم از جاندار و بیشود. رویکردهاي اکول
هاي اکولوژیکی پردازانی است که در رهیافتاز نظریه 1کنند. میلبراثتأکید می

اي از فرآیند اکولوژیکی در بندي می شود، او کیفیت زندگی را به عنوان جنبهطبقه
ی محیط زیست تعریف می نظر گرفته و آنرا بعنوان عنصري در کنار ابعاد بیولوژیک

کند. اگر کند. در نگاه او کیفیت زندگی و زیست گاه به مانند داده و ستانده عمل می
اي آغاز شود که زیست گاه درون داد یا داده باشد و توانایی بین این دو  به گونه

گاه در مرحله بعدي کیفیت زندگی تبدیل به کیفیت زندگی برون داد یا ستانده ، آن
کند و محیط زیست نیز نتیجاً کیفیت ی شود و محیط زیست را دچار تغییر میداده م

، یابد. در این شیوه مدوردهد و این چرخه همچنان ادامه میزندگی را تغییر می
کیفیت زندگی در طول زمان دچار تغییرات زیادي می شود(ربانی خوراسکانی 

،1385 :48-46.(  
 پیشینه مطالعاتی تحقیق

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و مصرف کاالهاي  ) در1395ی(فتحی و صدیق
مصرف نتیجه گرفتند:  آموزان مقطع متوسطه شهر دامغانفرهنگی در بین دانش

کاالهاي فرهنگی بین جنسیت و نوع مدرسه متفاوت است؛ و بین متغیرهاي طبقه 
عضویت اجتماعی ـ اقتصادي، اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، تعامل اجتماعی، 

آموزان با مصرف فرهنگی هاي اجتماعی و درنهایت سرمایه اجتماعی دانشدر گروه
 .ها رابطه معنادار تأیید شدآن

اي را ) مطالعه2000در رابطه با تأثیر آموزش بر کیفیت زندگی مک فال و همکاران ( 
دگی اختیاري ادرار و کیفیت زنبا عنوان عواقب آموزش گروهی بیماران مبتال به بی

در اوکوهاماي آمریکا انجام دادند. هدف مطالعه تعیین تأثیر آموزش گروهی بر 
اختیاري ادرار بود. آنان پس از کیفیت زندگی مرتبط با سالمتی بیماران مبتال به بی
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اجراي جلسات آموزشی واحد پرسشنامه نتایج را چنین گزارش کردند که مداخله بر 
خود درمانی تأثیر داشته است اما بر روي روي شرایط اختصاصی کیفیت زندگی، 

  .(kass”s,1992)سالمت مرتبط با کیفیت زندگی تأثیر معنا داري نداشته است
در انگلیس ( بعنوان کشوري که نخستین پرسشنامه رسمی مخصوص اندازه گیري 
کیفیت زندگی در آن ساخته و به کار گرفته شد)، سابقه سنجش شاخصهاي مرتبط با 

مردم  به گذشته دور باز میگردد.به عنوان مثال ادن و کولکلوهن دو  شرایط زندگی
در زمینه توصیف وضعیت فقر در سطح جامعه آن روز  18تن از نویسندگان قرن 

انگلیس مطالب نوشتند. اولین مطالعه دانشگاهی در دسترس نیز مربوط به گزارشی از 
ی کارگران نخ ریسی دانشگاه منچستر است که در مورد وضعیت اخالقی و جسمان

، ارائه شده بود. این گزارش توسط  1توسط شاتل ورث 1836منچستر که در سال 
  .,oliver)1996(شده است »باز ارائه « 2دان

در کشور ما ایده توجه علمی به مسئله کیفیت زندگی به حدود یک دهه قبل باز 
ر شرایط و هاي خاص و دها بر روي جمعیتگردد . اگر چه اغلب این پژوهشمی

هاي بیمارستانی یا درمانی انجام شده اما بررسی آنها به لحاظ درك روند محیط
هاي بعدي حائز هاي آن در بررسیگیري مفهوم توسعه و استفاده از یافتهشکل

  اهمیت است. 
بررسی کیفیت زندگی در بیماران مصروع مراجعه  «اي با عنوان مالیر مطالعهقاسمی

ههاي داخلی اعصاب وابسته به بیمارستانهاي آموزشی تابع وزارت کننده به درمانگا
نتایج حاکی از آن بود که مردان ». بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام داد 

، بعالوه افراد گروه سنی اندنسبت به زنان از کیفیت زندگی بهتري برخوردار بوده
ن باالتري به بیماري صرع مبتال ، کسانیکه در سنی، افراد با سواد، مجردهاسال 20-29

سالگی ) و کسانیکه تعداد حمله کمتري داشتند از کیفیت  19تا  10بودند (شده
زندگی بهتري برخوردار بودند.  آزمونهاي آماري ارتباطات معنی داري را بین میزان 
سواد و تعداد حمله صرع با کیفیت زندگی نشان داد. یعنی با کاهش تعداد دفعات 
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زندگی کسب نموده ، بیماران امتیاز بهتري از کیفیتافزایش میزان تحصیالتحمله و 
 tبودند . با استفاده از آزمونهاي آماري و ضریب همبستگی پیرسون و آزمونهاي 

وجود ارتباط معناداري میان برخی از مشخصات فردي و خانوادگی بیماران مصروع 
نشان داده شد. از آن جمله ارتباط مورد مطالعه با ابعاد مختلف کیفیت زندگی آنها 

معنادار بین تعداد دفعات حمله با وضعیت جسمی و وضعیت اجتماعی بیماران، بین 
میزان تحصیالت با وضعیت خانوادگی، روانی و بین جنس و سن شروع بیماري با 

توان هاي این پژوهش میوضعیت اقتصادي آنها وجود داشت. بطور کلی از یافته
رد که کیفیت زندگی داراي ساختاري پیچیده و ابعاد مختلف بوده و چنین برداشت ک

  ).1372عوامل متعددي در تعیین آن دخالت دارند(قاسمی مالیر ،
بررسی کیفیت زندگی نوجوانان تحت درمان با « اي نیز با عنوان پارسیان مطالعه

کی شهر همودیالیز در بیمارستانهاي وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزش
ساله تحت  20-12نفر نوجوان  53انجام داده است. در این پژوهش جمعاً » تهران 

) در زمینه بررسی سالمت جسمانی اکثریت 1درمان با همودیالیز شرکت داشتند. 
 –نمونه ها در حد متوسط بودند. عدم رعایت محدودیت رژیم غذایی ، بی اشتهایی 

ت جسمانی بود. آزمونهاي آماري ارتباط و بی رغبتی به خوردن، عمده ترین مشکال
معنادار منفی بین سالمت جسمانی با سن و سابقه بیماران کلیوي نشان داد. همچنین 

) نتایج 2میزان تحصیالت رابطه معنادار و مستقیمی با سالمت جسمانی داشت. 
روانی  –روانی نشان داد که بیشترین مشکالت روحی –مربوط به وضعیت روحی

، سستی در انجام عبادات مذهبی و کاهش رضایت از زندگی بود. کفایتییاحساس ب
واحدهاي مورد پژوهش عالقه و تمایل زیادي در برقراري ارتباط با دیگران داشتند. 

ها در مورد وضعیت خانوادگی مؤید آن بود که نوجوانان مورد پژوهش یافته)3
هاي خانه کم بود عالیتمعاشرت کمی با بستگان داشتند و همکاري آنان در ف

. وضعیت اي با والدین خود داشتندهمچنین واحدهاي مورد پژوهش روابط صمیمانه
هاي فردي مورد خانوادگی بطور کلی در سطح متوسط و با هیچکدام از مشخصه

) بررسی وضعیت اجتماعی نشان 4داري نداشت. مطالعه  در این پژوهش رابطه معنا
، وضعیت اجتماعی متوسطی داشتند . ولی امتیاز ضعیف در هاداد که اکثریت نمونه



 

 
 

 72   | اعتماد اجتماعی، کیفیت زندگی، سرمایه اجتماعی، مشارکت، شهر تهران

، نداشتن تفریحات ). مشکالت تحصیلی%9/18بعد اجتماعی بیشتر از سایر ابعاد بود (
فردي و کم بودن فعالیتهاي اجتماعی از مشکالت مطرح بودند. واحدهاي مورد 

شدند. میپژوهش مورد حمایت و عالقه دیگران بوده و توسط تیم درمانی حمایت 
دار و مستقیم و با دفعات وضعیت اجتماعی با وضعیت تحصیلی رابطه معنی

دار و معکوس داشت. مجموع ابعاد کیفیت زندگی با همودیالیز در هفته رابطه معنا
دار و معکوس و با تحصیل رابطه معنادار و سن و سابقه بیماران کلیوي رابطه معنا

ي مشغول به هاکیفیت زندگی در نمونهمستقیم داشت. همچنین درك ضروري از 
هاي ترك تحصیل کرده بود. با داري بهتر از نمونه، چه بطور معناتحصیل یا دیپلم

افزایش دفعات همودیالیز در هفته ،درك از کیفیت زندگی پایین آمده بود (پارسیان 
). هوشنگی نیز در مطالعه دیگري نشان داد که در عمل، کاشت ضربان ساز 1375،

قلب بر افزایش کیفیت زندگی بیماران دچار نارسائی جدي قلب تأثیر داشته است 
  ).1375(هوشنگی،

  تحقیقروش 
از روش تحقیق  یزندگ تیفیو ک یاجتماع هیبراي فهم و پی بردن به رابطه سرما

خانواده هاي جامعه مورد بررسی ما در این تحقیق کلیه . پیمایشی استفاده شده است
بر اساس که  رسدمینفر  205883باشد که تعداد آنان به می انشهر تهر 2منطقه 

  باشد.نفر می 385فرمول کوکران حجم نمونه 
  

  هاي تحقیقیافته
 هاي تحقیقآزمون فرضیه

 رسد بین اعتماد اجتماعی و کیفیت زندگی افراد رابطه وجود به نظر می
  دارد.

استفاده شده است، نتایج بدست پیرسون  rاین فرضیه از آزمون معناداري  آزمونبراي
) ، Sig=0,000داري (آمده از این آزمون بیانگر این است که ، در سطح معنی

 ) = r 0,583پاسخگویان و کیفیت زندگی به میزان (اعتماد اجتماعی متغیرهاي میزان 
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توان اینگونه تحلیل کرد که شدت همبستگی رابطه بین دو با هم رابطه دارند؛ و می
 باشد ،که قوي است، نوع همبستگی در بین دو متغیر مذکور، از نوعمی 0,58متغیر 

)کمتر از =  0,000Sigمستقیم (مثبت) بوده و سطح معنی داري محاسبه شده نیز (
) است، که بیانگر معنادار بودن رابطه بین دو متغیرمذکور =0,05آلفاي پژوهش  (

توان تیجه مطابق با این نتایج میشود، در ناست، بنابراین فرضیه پژوهش تأیید می
تحت تأثیر قرار  کیفیت زندگی آنان را ،میزان اعتماد اجتماعی پاسخگویانگفت که 

به آنان  کیفیت زندگی بیشتر باشند،اعتماد اجتماعی پاسخگویان دهد و هر چه می
  کند.طرف مثبت سیر می

  
  
  

  کیفیت زندگیاعتماد اجتماعی و  بینهمبستگی رابطه  ):آزمون1جدول (
  متغیر وابسته                          

  متغیر مستقل
  کیفیت زندگی

  اعتماد اجتماعی
  0,583  شدت
  0,000  داريمعنی
  385  تعداد

 رسد بین مشارکت اجتماعی و کیفیت زندگی افراد رابطه وجود به نظر می
  دارد

ه هاي شاهد و خانوادبین میزان مشارکت اجتماعی و کیفیت زندگی پاسخگویان 
 0,000Sigداري بدست آمده (داري دارد، چرا که سطح معنیایثارگر، همبستگی معنی

میزان ) است، پس نتیجه کلی این است که هر چه =0,05) کمتر از آلفاي تحقیق (=
کیفیت زندگی نیز بیشتر باشد به همان اندازه میزان مشارکت اجتماعی پاسخگویان 

گی بین دو متغیر مذکور خطی بوده یعنی هر دو توأمان شود. نوع همبستبیشتر می
).  r=0,361یابند، شدت همبستگی بین دو متغیر متوسط است (افزایش یا کاهش می

کیفیت زندگی  ،میزان مشارکت اجتماعی پاسخگویانتوان گفت که بنابراین نتیجه می
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 بیشتر باشند،ن اجتماعی پاسخگویا مشارکتدهد و هر چه تحت تأثیر قرار می آنان را
  کند.به طرف مثبت سیر میافراد  کیفیت زندگی

  مشارکت اجتماعی  و کیفیت زندگی بینهمبستگی رابطه  ): آزمون2جدول (
  متغیر وابسته                          

  متغیر مستقل
  کیفیت زندگی

  مشارکت اجتماعی  
  0,361  شدت
  0,000  داريمعنی
  385  تعداد

  
 رسد بین روابط و پیوندهاي افراد(ارتباطات) وکیفیت زندگی به نظر می

  افراد رابطه وجود دارد.
در خانواده هاي شاهد بین روابط و پیوندهاي افراد(ارتباطات) و کیفیت زندگی افراد 

داري بدست آمده داري دارد، چرا که سطح معنیو ایثارگر، همبستگی معنی
)0,000Sig =) 0,05) کمتر از آلفاي تحقیق= است، پس نتیجه کلی این است که (

بیشتر باشد به همان اندازه میزان میزان روابط و پیوندهاي افراد (ارتباطات) هر چه 
شود. نوع بیشتر مینیز در خانواده هاي شاهد و ایثارگر کیفیت زندگی افراد 

همبستگی بین دو متغیر مذکور خطی بوده یعنی هر دو توأمان افزایش یا کاهش 
). بنابراین نتیجه  r=0,403یابند، شدت همبستگی بین دو متغیر نسبتاً قوي است (می
ها توان گفت که روابط پاسخگویان در شبکه هاي اجتماعی و وسعت و پیوند آنمی

  دهد.را به صورت مثبت تحت تأثیر قرار می کیفیت زندگی آنانها، میزان با شبکه
روابط و پیوندهاي افراد (ارتباطات) و  بینهمبستگی رابطه  ): آزمون3جدول (

  کیفیت زندگی
  متغیر وابسته                          

  متغیر مستقل
  کیفیت زندگی

  0,403  شدت  روابط و پیوندهاي افراد
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  0,000  داريمعنی
  385  تعداد

داري براي آزمون این فرضیه نیز با توجه به سطوح سنجش متغیرها از آزمون معنی
استفاده شده است، نتایج بدست آمده حاکی از این است که بین ابعاد و  پیرسون

شاخص هاي سرمایه اجتماعی(اعتماد اجتماعی؛ مشارکت اجتماعی و روابط و 
ي گذران پیوندها) و شاخص هاي کیفیت زندگی (وضعیت سالمت و تغذیه، نحوه

دسترسی به  اوقات فراغت، کیفیت مادي، کیفیت محیطی، بهزیستی روانی و کیفیت
داري بدست آمده داري دارد، چرا که سطح معنیخدمات) همبستگی معنی

)0,000Sig =) 0,05) در تمام ابعاد و شاخص ها کمتر از آلفاي تحقیق= ،است (
پس نتیجه کلی این است که بین ابعاد سرمایه اجتماعی پاسخگویان (اعتماد 

شاخص هاي کیفیت زندگی  اجتماعی؛ مشارکت اجتماعی و روابط و پیوندها)  و
ي گذران اوقات فراغت، کیفیت مادي، کیفیت (وضعیت سالمت و تغذیه، نحوه

داري دارند؛  محیطی، بهزیستی روانی و کیفیت دسترسی به خدمات) همبستگی معنی
نوع همبستگی بین متغیرهاي مذکور خطی بوده یعنی توأمان افزایش یا کاهش 

  م متغیر قوي است. یابند، شدت همبستگی بین تمامی
براي برازش  برازش مدل رگرسیون چند متغیره عوامل تبیین کننده کیفیت زندگی

مدل مذکور از میان کلیه متغیرهاي پژوهش حاضر ابعاد سرمایه اجتماعی(اعتماد 
که در سطح سنجش  اجتماعی، مشارکت اجتماعی و روابط و پیوندهاي افراد)

به عنوان متغیرهاي مستقل وارد معادله شدند، گیري شده بودند، اي اندازهفاصله
همانطور که قبالًذکر شد در این تحقیق، تحلیل رگرسیون چند متغیره، با استفاده از 

صورت گرفته است، دراین روش متغیرها به ترتیب شدت 1روش گام به گام
 شوند و در پایانوارد تحلیل رگرسیونی می )همبستگی با متغیر وابسته(کیفیت زندگی

 متغیرهایی که با بیشترین
2Rمانند. نتایج در تعامل با هم هستند، در مدل باقی می

دهد که از میان نشان می کننده کیفیت زندگیتحلیل رگرسیونی عوامل تبیین

                                                             
Stepwise-1 
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متغیرهاي مستقل وارد شده، در مدل رگرسیونی در مدل نهایی، همه متغیرها وارد 
درصد از تغییرات متغیر وابسته تحقیق را  0,389د و تقریباً معادله رگرسیونی شدن

  کنند.تبیین می
توان چنین عنوان کرد که ضریب همبستگی ) می4هاي جدول (با توجه به آماره

باشد ، می 0,170است و مجذور آن یعنی ضریب تعیین برابر با  0,413چندگانه برابر
روابط و پیوندهاي افراد، به طور  بنابراین اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و

در معادله را در جامعه مورد مطالعه  درصد از واریانس کیفیت زندگی 0,413خالص 
ها از سوي عوامل خارجی و ناشناخته که در این کنند، و بقیه واریانستبیین می

ترین عاملی که تأثیر آن تحقیق نیامده است، قابل تبیین است، در این مدل مهم
  باشد. میمیزان اعتماد اجتماعی هاست، تر از سایر عاملکنندهتعیین

دهد که متغیرهاي تبیین کننده به طور معنی داري قادر نتایج تحلیل واریانس نشان می
بینی و تبیین کنند؛ به عبارت هستند تغیرات متغیر وابسته(کیفیت زندگی) را پیش

، از میان متغیرهایی که وارد باشددار میتصحیح شده معنیAR دیگر مدل تبیینی 
 پذیرد.  بیشتر تأثیر میمیزان اعتماد اجتماعی اند، متغیر وابسته، از معادله شده

  تحلیل رگرسیونی چند متغیره کیفیت زندگی هاي): آماره4جدول (
  0,413  ضریب همبستگی چندگانه

  0,170  ضریب تبیین
  0,159  ضریب تبیین تصحیح شده

  
  کیفیت زندگی واریانس رگرسیون چند متغیره): تحلیل 5جدول (

مجموع   منبع تغیرات
  مربعات

درجه 
  آزادي

میانگین 
  مربعات

سطح معنی   F آماره
  داري

    658,475  3  1975,425  اثررگرسیونی
30,445  

  
  21,628  381  8240,312  باقیمانده  0,000

  -  384  10215,737  کل
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  ): برآورد ضرائب متغیرهاي مستقل6جدول (
  β  متغیر نام

  3,318  ازمبدأعرض
  1,287  اعتماد اجتماعی

  0,745  مشارکت اجتماعی
  0,212  روابط و پیوندهاي افراد 
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  گیريبحث و نتیجه
پیرسون استفاده شده است، نتایج بدست  rاین فرضیه از آزمون معناداري  آزمونبراي

) ، Sig=0,000داري (سطح معنی آمده از این آزمون بیانگر این است که ، در
 ) = r 0,583پاسخگویان و کیفیت زندگی به میزان (اعتماد اجتماعی متغیرهاي میزان 

توان اینگونه تحلیل کرد که شدت همبستگی رابطه بین دو با هم رابطه دارند؛ و می
 باشد ،که قوي است، نوع همبستگی در بین دو متغیر مذکور، از نوعمی 0,58متغیر 

)کمتر از =  0,000Sigستقیم (مثبت) بوده و سطح معنی داري محاسبه شده نیز (م
) است، که بیانگر معنادار بودن رابطه بین دو متغیرمذکور =0,05آلفاي پژوهش  (

توان شود، در نتیجه مطابق با این نتایج میاست، بنابراین فرضیه پژوهش تأیید می
تحت تأثیر قرار  کیفیت زندگی آنان را ،نمیزان اعتماد اجتماعی پاسخگویاگفت که 

به آنان  کیفیت زندگی بیشتر باشند،اعتماد اجتماعی پاسخگویان دهد و هر چه می
  کند.طرف مثبت سیر می

خانواده هاي شاهد و بین میزان مشارکت اجتماعی و کیفیت زندگی پاسخگویان 
 0,000Sigست آمده (داري بدداري دارد، چرا که سطح معنیایثارگر، همبستگی معنی

میزان ) است، پس نتیجه کلی این است که هر چه =0,05) کمتر از آلفاي تحقیق (=
کیفیت زندگی نیز بیشتر باشد به همان اندازه میزان مشارکت اجتماعی پاسخگویان 

شود. نوع همبستگی بین دو متغیر مذکور خطی بوده یعنی هر دو توأمان بیشتر می
).  r=0,361بند، شدت همبستگی بین دو متغیر متوسط است (یاافزایش یا کاهش می

کیفیت زندگی  ،میزان مشارکت اجتماعی پاسخگویانتوان گفت که بنابراین نتیجه می
 بیشتر باشند،مشارکت اجتماعی پاسخگویان دهد و هر چه تحت تأثیر قرار می آنان را

  کند.به طرف مثبت سیر میافراد  کیفیت زندگی
در خانواده هاي شاهد پیوندهاي افراد(ارتباطات) و کیفیت زندگی افراد بین روابط و 

داري بدست آمده داري دارد، چرا که سطح معنیو ایثارگر، همبستگی معنی
)0,000Sig =) 0,05) کمتر از آلفاي تحقیق= است، پس نتیجه کلی این است که (

شد به همان اندازه میزان بیشتر بامیزان روابط و پیوندهاي افراد (ارتباطات) هر چه 
شود. نوع بیشتر مینیز در خانواده هاي شاهد و ایثارگر کیفیت زندگی افراد 
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همبستگی بین دو متغیر مذکور خطی بوده یعنی هر دو توأمان افزایش یا کاهش 
). بنابراین نتیجه  r=0,403یابند، شدت همبستگی بین دو متغیر نسبتاً قوي است (می
ها وابط پاسخگویان در شبکه هاي اجتماعی و وسعت و پیوند آنتوان گفت که رمی

  دهد.را به صورت مثبت تحت تأثیر قرار می کیفیت زندگی آنانها، میزان با شبکه
داري براي آزمون این فرضیه نیز با توجه به سطوح سنجش متغیرها از آزمون معنی

ست که بین ابعاد و پیرسون استفاده شده است، نتایج بدست آمده حاکی از این ا
شاخص هاي سرمایه اجتماعی(اعتماد اجتماعی؛ مشارکت اجتماعی و روابط و 

ي گذران پیوندها) و شاخص هاي کیفیت زندگی (وضعیت سالمت و تغذیه، نحوه
اوقات فراغت، کیفیت مادي، کیفیت محیطی، بهزیستی روانی و کیفیت دسترسی به 

داري بدست آمده ه سطح معنیداري دارد، چرا کخدمات) همبستگی معنی
)0,000Sig =) 0,05) در تمام ابعاد و شاخص ها کمتر از آلفاي تحقیق= ،است (

پس نتیجه کلی این است که بین ابعاد سرمایه اجتماعی پاسخگویان (اعتماد 
اجتماعی؛ مشارکت اجتماعی و روابط و پیوندها)  و شاخص هاي کیفیت زندگی 

ي گذران اوقات فراغت، کیفیت مادي، کیفیت ه(وضعیت سالمت و تغذیه، نحو
داري دارند؛  محیطی، بهزیستی روانی و کیفیت دسترسی به خدمات) همبستگی معنی

نوع همبستگی بین متغیرهاي مذکور خطی بوده یعنی توأمان افزایش یا کاهش 
  یابند، شدت همبستگی بین تمام متغیر قوي است. می
است و مجذور  0,413ب همبستگی چندگانه برابرتوان چنین عنوان کرد که ضریمی

باشد ، بنابراین اعتماد اجتماعی، مشارکت می 0,170آن یعنی ضریب تعیین برابر با 
درصد از واریانس  0,413اجتماعی و روابط و پیوندهاي افراد، به طور خالص 

ها یانسکنند، و بقیه واردر معادله را تبیین میدر جامعه مورد مطالعه  کیفیت زندگی
از سوي عوامل خارجی و ناشناخته که در این تحقیق نیامده است، قابل تبیین است، 

میزان هاست، تر از سایر عاملکنندهترین عاملی که تأثیر آن تعییندر این مدل مهم
  باشد. میاعتماد اجتماعی 

روابط و پیوندهاي اجتماعی در نظریه تحلیل شبکه به عنوان سرمایه اجتماعی و 
تواند بر منابع و حمایت هاي شود و فرد از طریق آنها میدارایی فرد محسوب می
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موجود در این پیوندها دسترسی یابد. بنابراین کم وکیف روابط اجتماعی، میزان و 
هایی که رد و بدل می شود از اهمیت زیادي برخوردار نحوه تعامالت و نوع حمایت

د با دیگران در نوع حمایتی که براي وي است.  ولمن معتقد است که نوع رابطه فر
گذارد و از اهمیت زیادي برخوردار است. برخوداري از انواع کند تأثیر میفراهم می

ها بیشتر تحت تاثیر خصوصیات روابط هستند تا ویژگی هاي فردي. به حمایت
باشند. بدین ترتیب هاي فرد میهاي شبکه مهمتر از ویژگیعبارت دیگر ویژگی

ه شبکه، ترکیب، و دیگرخصوصیات شبکه در ابعاد ساختی و کارکردي و تعاملی انداز
، به نقل از 1999هاي دریافتی تاثیر می گذارند (ولمنبر میزان و نوع حمایت

دهد که دستیابی به اطالعات، بهره مندي ). مطالعات مختلف نشان می1386صالحی،
عاطفی و مساعدت مالی و ... از از راهنمایی، پند واندرز، دلگرمی احساسی، حمایت 

گردد و افراد را جمله منابع و مواهبی است که از پرتو تعامالت اجتماعی حاصل می
هاي بیشتري دست هاي مختلف زندگی و شغلی به موفقیتسازد تا در حوزهقادر می

 ).1380یابند(امیر کافی، 

اد اجتماعی و عمل ، اعتمکیفیت زندگی پاسخگویاناز متغیرهاي مهم و اثرگذار بر 
تقویت اعتماد، کاهش هزینه عمل متقابل، ترین سودمندي مهم متقابل  افراد است،

تواند به شکل همکاري با مشتري و ارائه معامالت و تسهیل همکاري است که می
خدمات به وي ظاهر شود، پوتنام هنجارهاي عمل متقابل را از مولدترین اجزاي 

ها و جوامعی که بر آنها این هنجارها عتقد است که گروهداند و مسرمایه اجتماعی می
طلبی و مشکالت کنند، به شکل موثري بر فرصتحاکم است و از آن پیروي می

آیند؛ اعتماد ، مشارکت گروهی و تعهدات اخالقی را تسهیل عمل جمعی فائق می
مشارکت اي باالتر باشد، احتمال همکاري و کند و هر چه سطح اعتماد در جامعهمی

  کند.هم بیشتر خواهد بود. همکاري نیز اعتماد را ایجاد می
بعد  ، روابط افراد است،کیفیت زندگی پاسخگویاناز متغیرهاي مهم و اثرگذار بر 

پردازد که افراد در طول تعامالت ارتباطی سرمایه اجتماعی به انواع روابط فردي می
رمایه اجتماعی بر روابط خاصی از کنند. کانون توجه  بعد ارتباطی سخود ایجاد می

داري، مهربانی و صمیمیت استوار است که افرا د در قبیل : احترام، اعتماد، امانت



 

 
 

   81 |تخصصی  –عملی    فصلنامه صیانت فرهنگی و سرمایه اجتماعی 

 

اي قابلیت دسترسی سرمایه رابطهگذارند؛ برخورد خود با دیگران به نمایش می
کند  و این به معناي حدي است که یک فرد به طور واقعی قادر داشتن را فراهم می

به پشتیبانی عاطفی، فیزیکی و اطالعاتی دست یابد. هر چه تعامل بین افراد است 
آید، عالوه بر این با افزایش هاي ارتباطی بیشتري نیز به وجود میبیشتر باشد؛ کانال

توانند اعتماد را گسترش دهند و به دنبال تر میمیزان تعامالت بین افراد، افراد ساده
  .شودین اعضاي شبکه تسهیل میآن تبادل اطالعات و منابع ب
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  منابع 
 ،یپژوهش هیو عوامل مؤثر بر آن ، نما ی): اعتماد اجتماع1380(يامیرکافی، مهد

   .40تا39صص:  ،ی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم18شماره 
تهران:  ،يشهر تیریو مد یاجتماع هی): سرما1380( نیحس ،یجاجرم یمانیا

   .7شماره ،يشهر تیریمد هینشر
تهران: انتشارات نقش و  ها،يمرد یکنش، مرتض هی): نظر1380( وییپ و،یدبور

  .نگار
تهران: نشر  ،یترجمه باقر ساروخان ،یاجتماع): فرهنگ علوم1370آلن ( رو،یب
  هانیک

): نحوه ي انجام تحقیقات اجتماعی، مترجم هوشنگ نایبی، 1377بیکر، ترز(
  .تهران: انتشارات روش

و  یالوان يترجمه مهد ،یاجتماع هیو سرما تیری): مد1382(نیوا کر،یب
  .یصنعت تیریتهران: انتشارات سازمان مد ،یعیمحمدرضا ب

افروز،  یترجمه محمد تق ،یمدن يهاو سنت ی): دموکراس1380پانتام، رابرت(
  .تهران: نشر روزنامه سالم

: و توسعه ، تهران یاجتماع هیبه سرما ی): نگاه1381تشکر، زهرا و محمدرضا( 
  .4شماره  ،یفصلنامه رفاه اجتماع ،یبخشو توان یستیدانشگاه علوم بهز

دانشگاه  انیدانشجو یزندگ تیفیشاخص از ک  ی): بررس1382(ی، مجتب یتمدن
 یلیتحص شرفتیو پ ینیتهران جنوب و رابطه آن با نگرش د یآزاد اسالم

  .یگزارش طرح پژوهش ان،یدانشجو
. یو جامعه مدن یثروت نامرئ ،یاجتماع هی): سرما1381غالم عباس( ،یتوسل
  .ICSORC ناریسم
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درون  یاجتماع هیسرما ی): بررس1387( رین ،يراحریعباس و پغالم ،یتوسل
علوم  ی. فصلنامه تخصصیشهروندان تهران انیدر م یگروه نیو ب یگروه

  .35-58. ، صص: 19خلخال، شماره  یدانشگاه آزاد اسالم یاجتماع
نظم  ينظر لیو تحل حینظم تشر یشناسجامعه ):1384مسعود (  ،یچلپ

  .یتهران: نشر ن ،یاجتماع
 ،یدر علوم انسان قیبر روش تحق يا):مقدمه1386محمدرضا (  ا،ینحافظ

دانشگاهها ( سمت)، چاپ  یکتب علوم انسان نیانتشارات سازمان مطالعه و تدو
  .زدهمیس

با عمل  مارانیب یگزند تیفیآموزش بر ک ریتأث ی): بررس1381طاهره( ،يدهدار
دانشگاه  ،یارشد، دانشگاه علوم پزشک یقلب باز ، رساله کارشناس یجراح

  .مدرس تیترب
تهران:  ،یعلوم اجتماع المعارفرهیبر دا ي): درآمد1375باقر (  ،یساروخان

  .هانیک
مفهوم سازي، سنجش و داللت  -): سرمایه اجتماعی1385شارع پور، محمود (

  .مان مدیریت و برنامه ریزي مازندرانهاي سیاست گذاري، ساز
است( نقد و  شیدر حال فرسا یاجتماع هی): سرما1379شارع پور، محمود( 

 ،یکتاب ماه علوم اجتماع هی)، تهران: نشراماینظم فوکو انیکتاب پا یبررس
  .36-37شماره 

در استان مازندران، سازمان  یاجتماع هیسرما ی): بررس1383پور، محمود( شارع
  .يزیرو برنامه تیریمد

): سرمایه اجتماعی شبکه وجنسیت: بررسی ویژگی هاي 1386صالحی، مریم (
ساختی، تعاملی و کارکردي شبکه اجتماعی زنان و مردان تهران، نامه علوم 

  .. تهران63-95:3اجتماعی،شماره
  .116شماره  ر،یدر توسعه، تهران: تدب هی): نقش سرما1380بابک (  ،يعلو
شاخص توسعه  ،یزندگ تیفی): ک1388رضا(  ،يدیا و امغالمرض ،يغفار

  .رازهیتهران: انتشارات ش ،یاجتماع
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و مصرف  یاجتماع هیرابطه سرما ی) بررس1395(یقیصد مایسروش ش یفتح
 راتییمجله تغ، آموزان مقطع متوسطه شهر دامغاندانش نیدر ب یفرهنگ يکاالها
 صفحه 1395زمستان  51 یاپیشماره پ - 4، شماره 13دوره  یاجتماع _ یفرهنگ

53-72 

و حفظ آن،  یاجتماع هیسرما ینظم و بررس انی): پا1379( سیفراس اما،یفوکو
  .انیرانیتهران: انتشارات جامعه ا ،یترجمعه غالمعباس توسل

 ترجمه ،یزندگ تیفیبهبود ک يبرا يزی):  برنامه ر1381رافائل(  شلر،یف
  .1شماره ،يشهرساز يمطلق، فصلنامه جستارها زادهیمحمدتق

)، ترجمه  یدموکراس الیسوس ي):  راه سوم ( بازساز1378( یآنتون دنز،یگ
  .رازهیتهران: نشر ش ،یکاشان يمنوچهر صبور

و سنجش آن، تهران: دانشگاه علوم  یاجتماع هی): سرما1384محمد (  ،يمحمود
  .یستیبهز

تهران:  ،یگزند تیفیک ی): جامعه شناس1389جواد(  ،يو نظر هیمرض ،يمختار
  .شناسانانتشارات جامعه

 ریپسنک يقبل و بعد از کارگزار مارانیب یزندگ تیفی): ک1375فرهاد(  ،یهوشنگ
دانشگاه علوم  ،ینیبال یشناسارشد روانش یکارشناس نامهانیقلب)، پا ي( باطر
 .یو توانبخش یتیبهزس

  
  
  
  
  
  

 



 

 
 

   85 |تخصصی  –عملی    فصلنامه صیانت فرهنگی و سرمایه اجتماعی 

 

Ferrance .C : powers , M. ( 1985). Quality of life  index : 

Devlopment and propertied .adv narsci .vol (8):Pp.2-10 . 

Granove tter ,M (1983) . The strength of  weak  ties: A 

network theory  revisited .sociology Theory ,Pp.201-233 

Halpern , D. ( 2005). social capital .London: polity press . 
Isham , jonathan and deepa . narayan and  lant , prichett  
(1995) ,does participation improve  performance ?  
Establishing cauality with subjective data . the world bank 
economic  review9( 2) : Pp.175-200 

kassa , s. (1992 ). measurment of quality of life  in clinical 
trials , on cology . 
NeL . E . uys , HH. (1993). the  effect of preparative 
teaching on the emotional attitude patients undergoing 
coronary by pass surgery curations.vol(1),NO(1):2-10. 

Puntnam , R .D .(2000). Bowling alone: The collapse and 
revival of  American community. New york  :touchstone 
Boolss.  
stone and Huges , J (2001). sustaining communications : An 
empirical investigation , of social capital in regional 
Australia. paperpresented to SEGRA 2001  fifth national 

confrerence 10-12 septsmber 2001 townsville. 

Schmit, R . (2002) . considering social capital in quality of 
life assessment :concept and measurement. social 
indicators research 58,pp403-428. 

sirgy ,j . etal ( 2000). A  method for assessing  residential 
satis faction with community –based services : a quality of 
life perspective , social indicatetors reaserch . vol 49, pp 

279-316.  



 

 
 

 86   | اعتماد اجتماعی، کیفیت زندگی، سرمایه اجتماعی، مشارکت، شهر تهران

Testa , MA; Simonson DC. (1996). Assensment of  quality 

of  life outcome .N . Engl .j.Med .vol (334). Pp.835-840 .  

uphoff ,N.(2000). undrers tanding social capital : Learning  
from the  analysis and experience of participaton. In: 
Dasgupta ,p. and seragelding , I (eds), social capital : A 
multifaceted perspective.Washington,DC :the World bank.  
Wellman, B.(1998):The Community Question Re-
evaluated, in Power (Ed.), Community and the City, New 
Brunswick,NJ: Transaction Books 

 
Modeling the Cause-and-Effect Relationship between 
Social Capital and Quality of Life 
(Case Study: Residents of 2nd District of Tehran) 

 
Mehdi Mokhtarpour,  
Ph.D. Student of Sociology, West Tehran Branch, Islamic 
Azad University, Tehran, Iran 

 
Parvin Farzanfar 
Assistant Professor of Sociology, West Tehran Branch, 
Islamic Azad University, Tehran, Iran


