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 چکیده

از جمله  اقتصادی مهم هایشاخص چون هم که است مهم بسیار اجتماعی مقوالت از کیفیت زندگی،

 .کندایفا می را بزرگی نقش کشورها یگافتیتوسعه میزان در... و اشتغال تورم، تولید ناخالص ملی، میزان

 تواند دروازهاط میـرار دارد. این ارتبـاعی قـاجتم ایهـخصوص، در ارتباط تنگاتنگی با سرم این مفهوم، به

سرمایه  ریزی شهری باشد. موضوع اساسی در این زمینه، رابطهاجتماعی به برنامه ورود مفهوم سرمایه

تحلیلی بوده که برای  -ر مناطق شهری است. روش تحقیق از نوع توصیفیزندگی د اجتماعی با کیفیت

 ،های مورد نیاز از روش تحقیق پیمایشی استفاده شده است. ابزار سنجش مفاهیمآوری دادهجمع

نامه محقق که اعتبار آن با روش اعتبار صوری و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد پرسش

نفر بوده و حجم  313233که  گرگان شهرساکنان  یگرفته است. جامعه آماری شامل کلیه تأئید قرار

از دو  روش تصادفی سیستماتیکبه ها . نمونهشده استنفر تعیین  363نمونه با استفاده از فرمول کوکران 

های از روشها هداد لیتحلبرای  انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند.محله گرگانپارس و کوی انقالاب 

های آماری متناسب با سطح سنجش متغیرها استفاده شد. توصیفی و استنباطی و از آزمون 4آماری

اجتماعی و ابعاد آن )اعتماد، مشارکت و روابط اجتماعی( با کیفیت  یها نشان داد که بین سرمایهیافته

ه با کنترل ناحیه، جنسیت، ی معناداری وجود دارد. این رابطدرصد رابطه 22زندگی در سطح اطمینان 

دار است. بر درصد( معنی 22گروه سنی و سطح تحصیالت همچنان باقیمانده و در سطح اطمینان باال )

 -محیطی، اجتماعیزیست-اد متعدد آن )کالبدیـوان گفت که کیفیت زندگی و ابعـتاین اساس می

                                                           
 gh.khoshfar@gu.ac.irنویسنده مسئول: *



 21 پاییز/نهم/سال سوم/شماره مسلسل  آمایش جغرافیایی فضامجله                                                      151

 این تجربی نتایجباشند. اعی میــاجتم یایهــسرم متأثر ازفرهنگی، اقتصادی و بهداشتی درمانی( 

 های کیفیت زندگیشاخص که شودمی سبب اجتماعی باالتر سرمایه سطوح نشان داده است که پژوهش

بر  مبتنی جمعی روابط و توسعه سبب بهبود خود افزایش سطح کیفیت زندگی، ادامه در و یافته بهبود

 گردد.جامعه می اعتماد، مشارکت و تعامل در

 

 اجتماعی، اعتماد، مشارکت، کیفیت زندگی، گرگان. سرمایه کلیدی: واژگان

 

 مقدمه

 و منابع انسان نیز حوزه این در که است داده نشان جهان در شهری ریزیبرنامه تجربه هاسال
 باالی سطح امر به این یتوجهیب که جا آن تا ؛دارندارزش و اهمیت مالی بیش از منابع حتی انسانی

 با اجتماعی، هیسرما موضوع این،بنابر. سازدمی رممکنیغ انسانی را ستیزطیمح ارتقای دستاوردهای

 مباحث در جامعه، درون روابط نسبت به مسائل اجتماعی و گیریهانداز قابل و کمی رویکردی
 از یجدید پیوسته بعد است. از سوی دیگر، شده وارد شهری، یزیربرنامه در جمله از و ریزیبرنامه
  شود.می ثبت و کشف دیگر مفاهیم بر این مفهوم تأثیر

 چه شهری، محیط کیفیت و شهری زندگی بر کیفیت تأثیر این مفهوم ریزی شهری،برنامه نهیزم در
 سبب )به عینی به لحاظ اجتماعی( و چه هیسرماروانی  فردی و سبب تأثیرات )به ذهنی لحاظ به

مختلف   هایدر پژوهش و کالبدی شهر(، اقتصادی اجتماعی، محیط به یدهشکلفرایند  در تسهیل

  .(96: 4321پناه، )براتی و یزدان است رسیده اثبات به و شده یبررس

 المللی بهبود کیفیت زندگی است و آیندهک توسعه در سطوح محلی، ملی و بینامروزه هدف مشتر

هستند. بخشی از  رگذاریتأثدگی انسان زندگی بشر متکی بر درک عواملی خواهد بود که بر کیفیت زن

شود که از میی ررسمیغهای رسمی و ها و نهادعوامل مربوط به کیفیت روابط ما با سایرین، گروهاین 

شود. مسلم است که یاد می  توسعه یعامل مفقوده عنوان بهعنوان سرمایه اجتماعی،  ها تحتآن

ها خواهند بود که در جای خود باید به آن رگذاریتأثی اجتماعی بر کیفیت زندگ عواملی غیر از سرمایه

 پرداخته شود. 

 هایبر جنبه آن تأثیر نحوه درک به منوط شهری ریزیبرنامه به اجتماعی هیسرمامفهوم  ورود
اجتماعی  یسرمایه امروزه (.96: 4321، همان) شهر است طور کلی به و ی شهریزیربرنامه مختلف

انجام بخش  ،های روابطکند و شبکهفیزیکی و انسانی در جوامع ایفا می یسرمایهتر از نقشی بسیار مهم

بخشی خود را از دست  ها اثراجتماعی سایر سرمایه هاست. در غیاب سرمایهها و سازمانمیان انسان
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ر های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشواو بدون سرمایه اجتماعی، پیمودن راه دهندمی

 شود.می

 برخی های گذشته به وضوع دراجتماعی که در دهه یتوجهی به مفهوم سرمایهاز جمله اثرات بی

 ،اجتماعی روابط ناپایدارشدن و خانواده نهاد فروپاشی: از عبارتند است شده دیده جهان کشورهای

های جاریهای اقتصادی، گسترش ناهنن فعالیتافتاد رونق از اجتماعی، همبستگی میزان کاهش

کاهش این تأثیرات،  در نتیجه که، های آموزشیرفتاری در میان جوانان و نوجوانان و ناامنی در مؤسسه

بنابراین برای باال بردن سطح کیفیت  ؛شد یمخواهرا شاهد سطح کیفیت زندگی افراد و اقشار جامعه 

و اجتناب ناپذیر است و  توجه جدی به این موضوع امری الزم ،زندگی و رفاه اجتماعی افراد جامعه

تحقیق حاضر  منظور این برایطلبد. بیشتر مسئوالن و مقامات و دست اندرکاران این امر را می یتوجه

 کاربردی در از مفاهیم یکی کیفیت زندگی، که بر اجتماعی هیسرما تأثیر به بررسی با نگاهی تحلیلی
 .پردازدمی است، شهری هایطرح یگذارهدف و ارزیابی

 

 هداف پژوهشا

 ها و ابعاد کیفیت زندگی در شهر گرگانشناخت ویژگی 
 اجتماعی در شهر گرگان ها و ابعاد سرمایهشناخت ویژگی 
 شناسایی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در شهر گرگان 
 شناسایی رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی و ابعاد کیفیت زندگی در شهر گرگان 
 ای اجتماعی و کیفیت زندگی در شهر گرگان بر حسب متغیرهای زمینه بین سرمایه کنترل رابطه

 )جنسیت، سن، تحصیالت، سطح درآمد و مالکیت مسکن(
 راهکارهایی به منظور بهبود سطح کیفیت زندگی در شهر گرگان بر اساس نتایج تحقیق.  ارائه 

 

 پژوهش پیشینه

 «زندگی کیفیت» و «اجتماعی سرمایه» تحقیق این در بررسی مورد اصلی یمقوله دو پیرامون
جا به بررسی چند نمونه از این تحقیقات پرداخته که در این است تحقیقات زیادی صورت پذیرفته

 شود:می

 توان بهاجتماعی و کیفیت زندگی می یبین سرمایه از تحقیقات داخلی انجام شده پیرامون رابطه

ن ـبی بررسی رابطه» با عنـوان 4331زاده در سال هساییعلی لپژوهش سیدمسعود ماجدی و عبدال

ی موردی در روستاهای استان اجتماعی و رضایت از کیفیت زندگی مطالعه ی، سرمایهانهیزممتغیرهای 

ها در بررسی خود از دو روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون اشاره داشت. آن «فارس
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آوری شده است. روستای استان فارس، جمع 49های این تحقیق در . دادهنداکردهاستفاده  رهیمتغچند 

و...  ای مانند سن، شغلاجتماعی در مقایسه با متغیرهای زمینه ینتایج این بررسی نشان داد که سرمایه

 (.4331زاده، رود )ماجدی و لهساییای بهتر برای رضایت از کیفیت زندگی به شمار میی کنندهنیبشیپ

سرمایه اجتماعی و کیفیت » ای با عنوان( در مقاله4331اونق ) محمد نازغفاری و  رضامغال

اجتماعی و کیفیت  یبین سرمایه یاند. هدف این مقاله شناسایی رابطه، به این موضوع پرداخته«زندگی

اد بوده سیدآب-و بدلجه های بلوار دانشجو، شریعتیبه نام گنبدکاووسزندگی در سه محله مختلف شهر 

ها استفاده شده آوری دادهنامه برای جمعاست. روش تحقیق در این مطالعه، پیمایشی و از ابزار پرسش

بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در سطح  یاست. نتایج این تحقیق نشان داده است که رابطه

  (.422-412: 4331دار است. )غفاری و اونق، ای معنیدرصد رابطه 22اطمینان 

تحقیقی با  ( در4333ماسوله، شیما صفا و مهدی کرمانی ) پور اصغر احمدرضامحسن نوغانی، 

، نیز به بررسی این «کیفیت زندگی شهروندان و رابطه آن با سرمایه اجتماعی در شهر مشهد» عنوان

 یمایهکیفیت زندگی و ابعاد آن )عینی و ذهنی( با سر بررسی رابطه ،اند، هدف تحقیقموضوع پرداخته

ی بوده ـاجتماعی از بین سرپرستان خانوارهای مشهدی بوده است. روش تحقیق در این مطالعه، پیمایش

ها استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که آوری دادهنامه برای جمعو از ابزار پرسش

است  بوده ای اهمیتکیفیت زندگی بیش از درآمد و تحصیالت دار ریمتغاجتماعی در تبیین  یسرمایه

 (.33-94: 4333)نوغانی و همکاران، 

های متقابل فضایی و کنش»( با عنوان 9111) در تحقیقی دیگر جان بلک و یوشیتوگاهایاشی

ند. اهبه بررسی این موضوع پرداخت ،«عیهای اجتمااجتماعی: کیفیت زندگی، سرمایه اجتماعی و شبکه

ارزیابی  برایسازی شده برای رسیدن به الگوی مناسب یهیک مدل شب ها ارائههدف از تحقیق آن

 یعنوان پشتوانهاجتماعی به نقش سرمایه زای فرایند شهری شدن با تأکید برای درونـهصحیح جنبه

 اجتماعی بوده است. جامعه عنوان بستر بروز و ظهور سرمایههای اجتماعی بههای متقابل و شبکهکنش

های سازی و مدل سازی مبتنی بر دادهها شبیهدی از ژاپن و روش تحقیق آنها مناطق متعدآماری آن

عنوان مرکز ثقل کمی بوده است. بر اساس بخشی از نتایج تحقیق توجه به جایگاه مهم سالمندان به

های اجتماعی و دارندگان سطح باالی سرمایه اجتماعی مورد تأکید قرار گرفت )به نقل از نوغانی شبکه

 (.93: 4333ن، و همکارا

اجتماعی و کیفیت  یبررسی ارتباط بین سرمایه» با عنوان تحقیقی( 9116) نیلسون و همکاران

ن محققان تشخیص عوامل هدف اصلی ای اند.انجام داده« زندگی سالمندان در روستاهای بنگالدش

اجتماعی در  یسطح فردی و جمعی سرمایهبا کیفیت زندگی همبستگی تأثیرگذار بر  یهتعیین کنند

 4431ها برای جمع آوری اطالعات یک نمونه آن. ه استبوددر روستاهای بنگالدش سالمندان میان 
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نامه، به سال را انتخاب کردند و با استفاده از پرسش 61نفری از روستاییان سالمند با سن باالی 

و میزان پایین  عیف خانوادهال، پایگاه اقتصادی ضنتایج نشان داد که سن با ها پرداختند.مصاحبه با آن

 روندشمار میه بعوامل تعیین کننده در کیفیت زندگی افراد  ،اجتماعی در سطح فرد و روستا یسرمایه

(Nillson, et al., 2006.)  
 

 سؤاالت و فرضیات پژوهش

 داری وجود دارد؟اجتماعی و کیفیت زندگی در سطح شهر گرگان رابطه معنی آیا بین سرمایه 

 محالت شمال و جنوب اجتماعی شهر گرگان  ن سطح سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی درآیا بی

 تفاوت وجود دارد؟

 اجتماعی و کیفیت زندگی رابطه وجود دارد؛ بین سرمایه 
 بین ابعاد سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی رابطه وجود دارد؛ 
 رگان تفاوت معناداری وجود محالت مختلف شهر گ اجتماعی و کیفیت زندگی در بین سطح سرمایه

 دارد.

 

 ی نظریو مبان هادیدگاهمفاهیم، 

 ی اجتماعیسرمایه

های جامعه بسیاری از حوزه درو اجتماعی مفهومی چند بعدی در علوم اجتماعی  یسرمایه

ای که برخی آن را به گونه در ادبیات مرتبط با توسعه نیز جایگاهی ویژه یافته است است وتاثیرگذار 

، «طبیعی سرمایه»کلی  در سه دسته« سرمایه»سنتی،  طوربه دانند.ی توسعه میه مفقودهــحلق

ها با یکدیگر ثروت یک بندی شده است. این سرمایهطبقه« انسانی یسرمایه»و « فیزیکی سرمایه»

کیب سازند. در این فرایند، تراقتصادی را مهیا می یجامعه را تشکیل داده و بستر رشد و توسعه

 کند.ها تغییر میسرمایه

 یشوند. سرمایههای فیزیکی تبدیل میو به سرمایه شده استفادهطبیعی،  برخی از اشکال سرمایه

رود که جایگزین زمان و با استفاده، از بین رفته و از جامعه موفق انتظار می مرور بهفیزیکی نیز 

یرفته شده است که این سه نوع سرمایه، تنها بخشی پذ مسئلهها پیدا کند. اکنون این مؤثرتری برای آن

-تعامل بازیگران اقتصادی و نحوه سازمان دهد و شیوهاقتصادی را توضیح می یاز فرایند رشد و توسعه

 (.11:4333 ت،دارد )گروتار گیریچشماهمیت  ،دهی خودشان در رشد و توسعه

هایی دانست که امکان هنجارها و شبکه توان به معنایخالصه می طوربهاجتماعی را  یسرمایه

اجتماعی  یکند. سرمایهکسب سود متقابل فراهم می منظوربهمشارکت مردم در اقدامات جمعی را 
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ها و قواعد رفتاری یک جامعه است که ها، عادات اجتماعی، سنتمجموعه نهادها، قوانین، روش

  (.3: 4321محمدی و همکاران، دهد )مناسبات اجتماعی بین مردم یک جامعه را شکل می

دهد تا با استفاده از آن گر اجازه میاست که به کنش اجتماعی بخشی از ساختار اجتماعی سرمایه

به منابع خود دست یابد. این بعد از ساختار اجتماعی شامل تکالیف و انتظارات، مجاری اطالع رسانی، 

، 4333)کلمن:  شوند.ار را تشویق کرده یا منع میهنجارها و ضمانت اجرایی است که انواع خاصی از رفت

-های اجتماعی میای از هنجارهای موجود در سیستماجتماعی را مجموعه یسرمایه« فوکویاما» .(136

های داند که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامع گردیده و موجب پایین آمدن هزینه

 .(413:4332)فوکویاما،  گرددتبادالت و ارتباطات می

 

 آن دهندهلیتشکاجتماعی و ابعاد  سرمایه

 گیری سرمایههای بسیار متفاوتی برای اندازهتحقیقات تجربی، از روش گذشته یحداقل در یک دهه

ساباتینی به  (.3: 4336اند )همتی، ستفاده کردهاجتماعی و پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن ا

ش ـاعی، مملو از تعاریف مبهم، سنجـاجتم ید که ادبیات تجربی سرمایهکننقل از دورالف اشاره می

ات الزم برای پذیرش ادعاهای مطرح شده است ــالعــپذیری و اطها، فقدان شرایط مقایسهضعیف داده

(Sabatini, 2005: 5در این بخش به ابعاد و شاخص .)ها و اجتماعی که سازمان یهای سرمایه

 شود.اند اشاره مین استفاده کردهکشورهای مختلف از آ

-های اقتصادی و توسعه با تمرکز بر کشورهای پیشرفته از منظر متفاوتی به سرمایههمکاری سازمان

پایدار  یانسانی، سالمتی و توسعه اجتماعی، در ارتباط با موضوعاتی چون کیفیت زندگی، سرمایه ی

اجتماعی ارائه نمود که عبارتند از: مشارکت  سرمایهپرداخته است. این سازمان چهار شاخص عمده برای 

های های اجتماعی و مشارکت مدنی. بانک جهانی طی چارچوباجتماعی، حمایت اجتماعی، شبکه

 9111خود با همکاری گروتارت و دیگران در اوایل سال  ینامه یکپارچهمختلفی از جمله پرسش

ها، اعتماد و همبستگی، کنش ها و شبکهکند: گروهن میونه بیاگاجتماعی را این یهای سرمایهمؤلفه

 جمعی و همکاری، اطالعات و ارتباطات، همبستگی اجتماعی و ادخال، توانمند سازی و کنش سیاسی.

ها حاصل از آن اعی و هنجارهای متقابل و اعتمادهای اجتماجتماعی از شبکه به نظر پاتنام سرمایه 

اعتماد  -مشارکت اجتماعیاجتماعی را در دو بعد  ی(. فوکویاما سرمایه9111 )پاتنام، تشکیل شده است

(. و در نهایت 9111 ،دهد )فوکویامامورد سنجش قرار می های غیر رسمی(اجتماعی ) هنجارها و ارزش

 (.9111جسته است )آپهوف،  اجتماعی از دو جز ساختاری و شناختی بهره یآپهوف در سنجش سرمایه

های مختلفی اند و شاخصاجتماعی پرداخته نیز به صورت تجربی به بررسی سرمایهدر کشور ایران 

 4331گردد. اسماعیلی در سال ها اشاره میاند که به برخی از آنبرای ارزیابی این سرمایه به کار برده
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ارکت ها )ساختار شبکه، مشاجتماعی را شامل اعتماد و قابلیت اعتماد، هنجارها، شبکه ابعاد سرمایه

(. نوغانی و 4331داند )اسماعیلی، اجتماعی و مشارکت مدنی، کیفیت شبکه و انسجام اجتماعی( می

اجتماعی سه بعد اعتماد اجتماعی، مشارکت  یسنجش سرمایه براینیز  4333همکاران در سال 

در سال ضی (. فی4333اند )نوغانی و همکاران، های اجتماعی را برای آن در نظر گرفتهاجتماعی و شبکه

اجتماعی شهر گرگان بهره  یهای ارتباطی، اعتماد و صمیمیت در سنجش سرمایهاز ابعاد شبکه 32

 جسته است. 

 ترینهای مطرح شده توسط صاحب نظران یاد شده، مهمطورکلی در این تحقیق بنا به شاخصهب

، گروتارت ؛9113، پاتنام ؛9111 ،بانک جهانی ؛9111ها، اعتماد و مشارکت اجتماعی )فوکویاما شاخص

 ،پاتنام، 9111،روابط اجتماعی )بانک جهانی (، شبکه32 ،فیضی؛ 33 ،نوغانی ؛31 ،اسماعیلی ؛9111

 ؛4333 ،فرخوش ؛33 ،نوغانی ؛31 ،، اسماعیلی33های اقتصادی و توسعه همکاری سازمان ؛9113

 یسیم بندی آپهوف به سرمایهاجتماعی بنا به تق یبندی کلی سرمایه( و در یک تقسیم32 ،فیضی

  تقسیم و انتخاب شده است.ساختاری و شناختی اجتماعی 

 

 کیفیت زندگی

نبوده  وسیع امروز اندازه به زمانی هیچ در آن و ارزیابی سنجش و زندگی کیفیت به مربوط یحیطه

 ناشی جاآن از امر این .(Baldwin, et al., 1992:1باشد )می متفاوت ها در این زمینهدیدگاه ؛است
 پوشاک و تغذیه از که گیردبر می در را وسیعی طیف زندگی کیفیت به های مربوطشاخص که شودیم

و  موسوی) شودمی شامل را پیرامون مادی محیط و اجتماعی بهداشتی، محیط هایمراقبت تا گرفته

شده  ترجمه زندگی سطح به منابع از در بعضی کیفیت زندگی چه . اگر(411: 4324 ،باقری کشکولی

 شودیم را شامل ی کیفیت زندگیهاهیپا از یکی فقط پیشرفت مادی و زندگی سطح ولی است.

(Eckersley, 1999:10). 

 داشتند؛ تأکید ردیـف هایو اولویت هانگرانی بر تربیش ،کیفیت زندگی به مربوط یاولیه نظریات
 رـنظی اعیـی اجتماـهیـرانـنگ به سمت وریـد محرـف از ری،ـنظ احثـر مبـاخی هایالـس در اما
امعه ـدر ج رادـاف اجتماعی طـرواب کیفیت و ارـساخت ی وـزندگ کیفیت ردگیـگست یت، آزادی،ـامن

 (.Schmitt, 2002:404افته است )ـی تغییر

نیازهای اولیه  از کسب رضایت میزان محاسبه برای را های مختلفیشاخصتوسعه،  پردازانهینظر

 این شاخص میانگین وزنی باشد.می کیفیت زندگی فیزیکی شاخص هاآن ترینکه مهم اندکردهارائه 
 طورکلی. به(Slottje, 1991:648)باشد می زندگی به امید و نوزادان ریم و مرگ ی باسوادی،هاشاخص

 نمود.  محاسبه و عینی ذهنی یهاشاخص از با استفاده را زندگی ان کیفیتتومی
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 با استفاده ارزیابی این باشند.می زندگی از افراد ارزیابی ذهنی یکنندهمنعکس ذهنی، هایشاخص

اظهار  هایا سرشماری و مختلف هاینامهاز طریق پرسش را خود رفاهی که وضعیت افراد اطالعات از

نگرش  نحوه و افراد شرایط کلی زندگی یدهندهنشان هایی،چنین شاخص آید.می دستبه ،اندنموده

 طبقات یهابه ارزش توانمی هااین شاخص آماری و تحلیل یآورجمع با و بوده شرایط به این هاآن

نهاده  بنیان لمس قابل متغیرهای هیپا، بر زندگی کیفیت عینی محاسبات برد. مختلف اجتماعی پی

ی هاحسابشود. می و منتشر یآورجمع رسمی نهادهای معمول توسط صورت به ند. این متغیرهاشومی

 اطالعات گونهنیازا هایینمونه سایر اطالعات کلی، و شهری آلودگی ، بهداشت، آموزش،اقتصادی

  هستند.

 وضعیت کلی کالن، اقتصاد کلی مانند هایحالت در امعهـج عینی، بررسی وضعیت هدف روش

 است ممکن ، کیفیت زندگیینیع محاسبه روش باشد. طبقنفوس می های مربوط بهشاخص و جامعه

ار ـچه این .تعریف گردد انـهای انسالیتـاساسی فع مشخصه چهار متقابل میان رابطه ورتـص به

 طیمحو  و کیفیت اکوسیستم اجتماعی نظام کیفیت جمعیت، رفاه مادی، کیفیت لـامـش مشخصه

  (.CEMI, 1997: 131-152)است  تسیز

و  ریـگیاندازه یـفیزیک یا کمیت راوانیــبر اساس ف عینی یهااخصـش گفت توانمی جهینت در

مورد  و... میان دیگران شغلی، خوشحالی در رضایت مانند روانی هایپاسخ اساس بر ی ذهنیهاشاخص

که  -هابین آن ونگی روابطـچگ ی وـزندگ الیقـع (. تشخیص1:4333 گیرند )خوارزمی،می قرار سنجش

 در چارچوب الگوی دبایمی -ود ر کاربه شانیزندگ به کیفیت مردم احساس ینیبشیپ برای تواندمی

(. شکل زیر نمودار سنجش کیفیت زندگی را همراه با 91:4334 ،زنگنه کردگیرد )فکری صورت می

 دهد.آن نشان می یابعاد عمده

 ( Kemp et al., 2003:14)مأخذ: نمودار سنجش کیفیت زندگی  -2شکل 

 

 کیفیت اجتماعی 

 کیفیت محیط محلی

 شیوه زندگی، ویژگی

 فردی
 کیفیت محیطی

 های فیزیکیویژگی

 محل سکوت

سنجش کیفیت 

 زندگی

 محیط فیزیکی

 اجتماعی محیط
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 کیفیت زندگی دهندهلیتشکابعاد 

دار بودن فرم و فضا، تناسب و سازگاری با کردی، سرزندگی، معنیمحور عمل 1مدلی شامل  4لینچ

 محیطتر متناظر بر کیفیت الگوهای رفتاری، دسترسی، نظارت و اختیار، کارایی و عدالت را که بیش

لی کیفیت زندگی پیشنهاد های اصعنوان شاخصبه شهر، در کنافراد سا کیفیت زندگی تا شهری است

 (. 419: 4334)لینچ،  کرده است

 پژوهشگران شهری، توسط زندگی کیفیت زمینه در مختلف هایپژوهش در که را ابعادی زیر جدول

 دهد:می نشان است، انتخاب شده مختلف
 

 مختلف هایپژوهش در شهری زندگی کیفیت ابعاد -2 جدول

 ابعاد به کار گرفته شده در پژوهش منبع

Liu (1976) 4- آموزش -1 اجتماع -1 زیست محیط -3 سیاست -9 اقتصاد 

Boyer and Savageau (1981) 
 جرم -1 بهداشت و زیست محیط -3 مسکن -9 هوا و آب -4

 اقتصاد -2 تفریح -3هنر  -3 آموزش -6 ونقل حمل -1 

Human Dev. Index (UNDP, 1994) 4- خرید قدرت متوسط -3 بزرگساالن سوادیبی نرخ -9 زندگی به یدام 

Protassenko (1997) 4- ماهانه خوراک مخارج -3 درآمد توزیع -9 شخص هر ماهانه درآمد 

Lee (2008) 
 ایکیفیت زیست محله -3رفاه عمومی  -9ایجاد خدمات،  -4

 تأمین امنیت -1 

 (4321پناه )براتی و یزدان

 محیط هایارزش -3 مسکن کیفیت -9خدمات به رسیدست کیفیت -4

 اجتماعی محیط کیفیت -1 اقتصادی امنیت -1 شهری

 ترکیبی هایارزش -6 

 (.31: 4333مأخذ: )لطفی، 

 

 در شهری زندگی کیفیت مختلف هایجنبه چه اگر شود،می مشاهده باال جدول در که طورهمان

 نوع در زیادی تشابهات لیکن نیست، مشابه هاپژوهش ردیگ با و باشدمی متفاوت هااز پژوهش یک هر

شود که ما در این پژوهش با استفاده از الگوهای لی ها دیده میاین پژوهش در مورد بررسی ابعاد

ابعاد ، ها به اجتماعات محلیبه علت توجه قابل مالحظه آن (4321) ( و براتی و یزدان پناه9113)

محیطی )کیفیت محل سکونت(، بهداشت و سالمت، زیست-کالبدی کیفیت زندگی را از چهار جنبه

اجتماعی و فرهنگی )کیفیت امنیت( و بعد اقتصادی )کیفیت اشتغال و درآمد( مورد ارزیابی و تحلیل 

 ایم. قرار داده

                                                           

1- Lynch 
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 زندگی کیفیت و اجتماعی هیسرما رابطه نظری بررسی
 مفهوم دو با ارتباط در مختلف نظرانحبصا آرای و آثار بررسی به در ادامه بحث، نوشتار حاضر

 .پردازدکیفیت زندگی می و اجتماعی هیسرما

عنوان مثال دانند. بهامروزه تقریباً همگان هدف نهایی انواع توسعه را افزایش کیفیت زندگی می

 های توسعه اجتماعی از نگاه بانک جهانی بیاندازیم. بانک جهانی توسعهبه شاخص است نگاهی کافی

ریشه کنی فقر، اشتغال، انسجام اجتماعی، برابری جنسیتی و دسترسی : بیندرا در ابعاد زیر می اجتماعی

توانند شاخص کیفیت ها میتمام این شاخص(. 9111بانک،  ردو) و پرورش و بهداشت به آموزش

 باشند. زندگی هم

مان شاخص کیفیت زندگی انسانی را ه طور که گفته شد اساساً برخی مؤلفان، شاخص توسعههمان

 .دانند. بنابراین مفاهیم توسعه و کیفیت زندگی بسیار به هم نزدیک هستندمی

 های[ کیفیت زندگی دست یابند. اگر بگوییمتوانند به ]شاخصحال باید دید چگونه مردم می

 ار مفیدسازی بوردیو بسیهزینه و لوازمی دارد، آن گاه استفاده از مفهوم دسترسی به کیفیت زندگی

 توان از آنتوان در سرمایه خالصه کرد. سرمایه، دارایی است که میها و لوازم را میخواهد بود. هزینه

یابی به منابع مطلوب استفاده کرد و همچنین آن را سرمایه گذاری کرد تا خود را افزایش برای دست

اول  :بوردیو به چهار نوع تقسیم کرد اهتوان، با الهام از دیدگهای یک فرد در جامعه را میسرمایه دهد.

 های ارزشمند مادی فرد، مثل پول و یا دیگر اموال. دوم، سرمایهمادی، که عبارت است از دارایی سرمایه

های اجتماعی که فرد درونی کرده و ها و هنجارها و تواناییفرهنگی که عبارت است از آن ارزش

اجتماعی، که روابط اجتماعی  میاب کمک کنند. سوم، سرمایهیابی به منابع کتوانند به او در دستمی

ها و انسانی که عبارت است از مهارت چهارم سرمایهو  ای دسترسی به منابع کمیاب هستندبر مفید

 فرد اندوخته است.  دانشی که

. هر کنندی یار دیگر رایابی به دیگر انواع آن همتوانند برای دستها میهر کدام از انواع این سرمایه

 تهیه کرد. هاتوان با برخی از انواع این سرمایههای گوناگون کیفیت زندگی فردی را میکدام از شاخص

 ای است کهکه تنها سرمایه های خاصی دارد. اول آناجتماعی ویژگی در میان انواع سرمایه، سرمایه

که مانند برخی دیگر از انواع سرمایه  آید. دوم آنبه وجود می ،ای است و در ضمن رابطه اجتماعیرابطه

روشنی با جایگاه او  یکه سرمایه اجتماعی فرد، رابطهتر آنطور کامل قابل انتقال نیست. ویژگی مهمبه

 اه او درـع ارزش جایگـاجتماعی فرد در واق های اجتماعی جامعه دارد. به عبارت دیگر، سرمایهشبکه در

. حال همین جایگاه فرد در (494: 4333 نوغانی و همکاران،) های اجتماعی گوناگون استشبکه

های مطلوب زندگی را مشخص او از کیفیت یمیزان بهره های گوناگون اجتماعی است کهشبکه

اجتماعی و مفهوم کیفیت زندگی همبستگی  یسرمایه توان گفت که مفهومن میـازد. بنابرایـسمی
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های کیفیت زندگی مندی از شاخصاز توانایی فرد برای بهره شیاجتماعی بخ یسرمایه و فراوانی دارند

 . کندرا فراهم می

 

 روش تحقیق

اجرا شده است.  که به روش پیمایشی بودهتحلیلی  -روش تحقیق در این مطالعه از نوع توصیفی

الب ـمسکونی گرگانپارس و کوی انق آماری این تحقیق شامل شهروندان ساکن در دو منطقه جامعه

با توجه به  شده انتخاب ینفر برآورد گردیده است. تعداد حجم نمونه 41363ها باشد که تعداد آنیم

نفر برآورد  331و بر اساس فرمول کوکران  4321هزار نفری شهر گرگان در سال  313233جمعیت 

تعداد  نامه مورد تحلیل قرار گرفت. ازپرسش 363های ناقص تعداد نامهکه با حذف پرسش ه استشد

نامه مربوط پرسش 431نامه مربوط به کوی گرگانپارس و پرسش 433 ،نامه گردآوری شدهپرسش 363

 به کوی انقالب بوده است.

های منتخب، با عنایت به گیری تصادفی سیستماتیک در بلوکبا استفاده از روش نمونه ،هانمونه

ی جنوب شرقی نی و با شروع از نقطهواحد مسکو 3طبقات  یفاصله لحاظ کردنحجم جمعیت بلوک و 

محقق ساخته  و اینامهپرسش وعاز نها آوری دادهند. ابزار جمعاهبلوک، انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت

اجتماعی از دو بعد شناختی و ساختاری که بعد شناختی آن با  یاست که در سنجش مفهوم سرمایه

شخصی، اعتماد نهادی و احساس امنیت اجتماعی و بعد  اعتماد اجتماعی، اعتماد بین یچهار مؤلفه

های روابط اجتماعی، و شبکه مشارکت غیررسمی، مشارکت رسمی یساختاری آن نیز با سه مؤلفه

سؤال استفاده شده است. همچنین برای سنجش کیفیت زندگی از چهار بعد،  96مجموعاً در قالب 

سؤال استفاده شده  42و درآمد مجموعاً در قالب  کیفیت مسکن، بهداشت و سالمت، امنیت و اشتغال

-اند که در اندازهآمده دستبههایی نیز از ترکیب یک سری گویه شده ذکرهای است. هر یک از مؤلفه

 ای استفاده شده است.  در سطح سنجش رتبه« قسمتی لیکرت 1طیف »ها از گیری آن

پایایی آن با استفاده از ضریب و  از نوع صوریاعتبار ابزار سنجش با استفاده از اعتبار محتوایی 

( مورد تأئید قرار گرفته است. 34/1و کیفیت زندگی  31/1اجتماعی برابر  یآلفای کرونباخ )سرمایه

های آماری آن از قبیل و روش Spss افزارنرمنامه، با استفاده از ی شده از پرسشآورجمعهای داده

 Tو  Fهای سیون گام به گام، ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمونتحلیل همبستگی پیرسون، تحلیل رگر

ی مورد هانقشهتهیه  برایقرار گرفته است. در پایان  لیتحل و هیتجزها مورد تحلیل میانگین مستقل،

 استفاده شده است. GIS افزارنرمنیاز از 
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 ها و متغیرهای تحقیقشاخص

مرتبط با موضوع سرمایه  روز بهر روی منابع معتبر و ای گسترده بمقاله که بر اساس مطالعه در این

اجتماعی و کیفیت  منظور بررسی رابطه بین سرمایهبهاجتماعی و کیفیت زندگی تهیه شده است، 

 استفاده شده است. 9های ذکر شده در جدول زندگی در نواحی شهری از ابعاد و شاخص
 

 ها و متغیرهای تحقیقشاخص-1جدول 

 هازیرشاخص هاشاخص مفهوم

ی
سرمایه اجتماع

 

 شناختی

 ثریت مردم و صداقت مردم()اعتماد به اک اعتماد اجتماعی

 اعتماد بین شخصی

)اعتماد به اعضای خانواده، اعتماد به خویشاوندان، اعتماد به 

 ها، یامحلههمسایگان، اعتماد به دوستان، اعتماد به هم 

 ( هایشهراعتماد به هم 

 اعتماد نهادی
)اعتماد به رانندگان تاکسی و اتوبوس، اعتماد به بازاریان، اعتماد به 

 پزشکان، اعتماد به نمایندگان مجلس، اعتماد به شورای شهر(

احساس امنیت 

 اجتماعی
 )احساس امنیت در محله، احساس امنیت در شهر(

 ساختاری

مشارکت غیر 

 رسمی

ای، های خیریههای مذهبی، مشارکت با انجمنتا)مشارکت با هی

 خانوادگی یا دوستان( الحسنهقرضهای مشارکت با صندوق

 مشارکت رسمی
و احزاب  هاگروهی ادبی و هنری، مشارکت با هاگروه)مشارکت با 

 ی علمی(هاانجمنسیاسی، مشارکت با 

شبکه روابط 

 اجتماعی

 )احساس نزدیکی به بستگان و فامیل، به دوستان، نزدیکی به همکاران،

 ها، به همسایگان و احساس نزدیکی به همها و تشکلانجمن

 ها(ایمحله

ی
ت زندگ

کیفی
 

 زیست محیطی  -کالبدی

کیفیت محل سکونت )رضایت از تسهیالت داخل خانه، تعمیرات محل 

  ها، موقعیت،ی محل سکونت، سر و صدای همسایهسکونت، اندازه

 دید و منظر سکونت(

 سالمت و بهداشت
های درمانی، وضعیت بیمه-ز خدمات و مراکز بهداشتی)رضایت ا

 خوردگان(درمانی برای سال -درمانی، امکانات و خدمات بهداشتی

 اجتماعی و فرهنگی
)احساس کنترل توسط دیگران، رضایت از امنیت عمومی شهر،  امنیت

 امنیت زنان و کودکان در اماکن عمومی و رضایت از دسترسی به 

 نیروهای انتظامی(

 اقتصادی

رضایت از میزان درآمد، امید به آینده شغلی و ) اشتغال و درآمد

 پیشرفت تحصیلی، امنیت شغلی )بیمه شغلی و بازنشستگی(، 

 (توانایی پس انداز

 مأخذ )نگارندگان(   
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 و قلمرو پژوهش محدوده

/ 11جغرافیایی  و عرض 96/11و در طول جغرافیایی  باشدیشهرستان گرگان مرکز استان گلستان م    

 این شهرستان از دو منطقه متر است. از نظر طبیعی 461ارتفاع شهر از سطح دریا  واقع شده است. 36

قلل  نیتردشت گرگان است و مهم که کوهپایه در قسمت جنوبی شده لیای تشکو جلگه یاهیکوهپا

 نیترگرگان است و مهمدنباله دشت  ای در شمال وباشد و قسمت جلگهآن شاه کوه و شاهوار می

و زیارت هستند.  یریکفش گ ،سوقره ،گرگان رودهای زندیریرودهای این منطقه که به دریای خزر م

مرز گردد. محله تقسیم می 411یه و حدود حقابل ذکر است که شهر گرگان به دو منطقه و شش نا

های خاصی همراه است. لکن یها از یکدیگر با دشوارکه تفکیک آن داردای محالت همپوشانی پیچیده

اجتماعی و کیفیت زندگی آنان دو محله  یتشخیص تأثیر وضعیت اقتصادی ساکنان بر سرمایهبرای 

 کامالً متفاوت که هر کدام نماینده ی یک قشر عظیم از افراد جامعه می باشند، انتخاب شدند.

 وان نمایندهـعنکوی انقالب به محلهی مردم مرفه و گروه اغنیا و عنوان نمایندهگرگانپارس به محله

گویای  ،قیمت مسکن و زمین در این دو محله دست و گروه کم درآمد جامعه معین شدند.مردم تهی

ذیل موقعیت جغرافیایی دو  در نقشهباشد. اجتماعی ساکنان آن می -تفاوت فاحش در سطح اقتصادی 

  شور ایران مشخص شده است.محله منتخب در شهر گرگان نسبت به استان گلستان و ک

 

 
 موقعیت جغرافیایی نواحی مورد مطالعه در کشور و استان گلستان و شهر گرگاننقشه  -1 شکل

 مأخذ )نگارندگان(
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 بحث اصلی 

 هاتوصیف داده

یفی و دو بخش توص دارندهنامه که در برهای مستخرج شده از پرسشدر تجزیه و تحلیل داده

های نتایج حاصل از یافته یتحلیلی است. در ابتدا در بخش توصیفی با استفاده از آمار توصیفی به ارائه

داول و نمودارها پرداخته شده صورت جههای ذیربط بنامه و نیز اطالعات اخذ شده از سازمانپرسش

یل و آزمون فرضیات و چگونگی های آمار استنباطی به تحلگیری از روشبعد با بهره یو در مرحله است

های گیری از یافتهبندی و نتیجهی جمعروابط بین متغیرهای تحقیق پرداخته شده و در نهایت به ارائه

 تحقیق اقدام گردیده است.

به  سپسای آن و هاجتماعی، ابعاد و مؤلفه یسرمایهو توصیف  در این بررسی ابتدا به تحلیل

 خته شده است.کیفیت زندگی و ابعاد آن پردا

 

 اجتماعی سرمایه
مجموعاً در دو ناحیه )کوی گرگانپارس و کوی انقالب( مورد  9بر طبق اطالعات مندرج در جدول 

از  13/9اجتماعی ساختاری با میانگین  از سرمایه 33/9اجتماعی شناختی با میانگین  یمطالعه سرمایه

نیز گویای این واقعیت است که در هر دو ناحیه  دست آمدهسطح باالتری برخوردار بوده است. نتایج به

( 31/9( و )انقالب، 33/9های )گرگانپارس، ترتیب با ارزش میانگیناجتماعی شناختی به یسرمایه

در سطح باالتری  13/9و  11/9ترتیب های بهنسبت به سرمایه اجتماعی ساختاری با ارزش میانگین

اعتماد اجتماعی، اعتماد بین شخصی،  اختی از چهار مؤلفهاجتماعی شن بوده است. در تحلیل سرمایه

 اعتماد نهادی و احساس امنیت اجتماعی استفاده شده است. 

باالترین میزان را  91/3دست آمده از هر دو ناحیه اعتماد بین شخصی با میانگین بر اساس نتایج به

رسد که ترین میزان را داراست. به نظر میپایین 93/9به خود اختصاص داده و اعتماد نهادی با میانگین 

که به نهادها و  افراد جامعه در روابط بین شخصی خود با دیگران اعتماد بیشتری دارند در حالی

گر تمایل مردم تری دارند. این نتیجه بیانهای اجتماعی و در مجموع به نهادهای مدنی اعتماد کمگروه

 باشد.روابط اجتماعی می ق عام گرایی درگرایی و عدم تحقبه خاص

روابط  یاجتماعی ساختاری )مشارکت غیر رسمی، مشارکت رسمی و شبکه یدر بین ابعاد سرمایه

باالترین میزان و مشارکت رسمی با میانگین  43/3روابط اجتماعی با میانگین  اجتماعی( نیز شبکه

نتایج به دست آمده در تعیین وضعیت  اند. اما بر اساسترین میزان را به خود اختصاص دادهپایین 29/4

اجتماعی شناختی در هر دو ناحیه نیز اعتماد بین شخصی با امتیاز  یهای سرمایهدو ناحیه از بین مؤلفه

باالترین میزان را به خود اختصاص داده  99/3و کوی انقالب،  93/3های کوی گرگانپارس، میانگین
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ترین پایین 31/9و کوی انقالب،  96/9کوی گرگانپارس، های ناست و اعتماد نهادی نیز با امتیاز میانگی

 میزان را دارا بوده است.

 یاجتماعی ساختاری در دو ناحیه مورد مطالعه شبکه یهای سرمایهاز سوی دیگر نیز از بین مؤلفه 

ن میزان ( باالتری49/3( و )کوی انقالب، 93/3های )کوی گرگانپارس، روابط اجتماعی با امتیاز میانگین

( و 23/4های )کوی گرگانپارس، را به خود اختصاص داده است و مشارکت رسمی نیز با امتیاز میانگین

 است.  داشتهترین میزان را ( پایین331/4)کوی انقالب، 

در نهایت باید گفت که کوی گرگان پارس از نظر سرمایه اجتماعی شناختی و ساختاری در سطح 

اجتماعی  شمال و جنوب یهای ناچیز در بین دو منطقهار گرفته است. تفاوتباالتری از کوی انقالب قر

اجتماعی حاکی از این است که در  یهای سرمایهمندی از ابعاد و مؤلفهشهر گرگان از لحاظ بهره

اجتماعی ساختاری  یکند به طوری که سرمایهر گرگان از الگوی واحدی پیروی میمجموع ساختار شه

االترین ـاعی شناختی است. همچنین بـاجتم یوب کمتر از سرمایهـال و جنـشم یهدر هر دو منطق

الگوی واحدی پیروی ترین میانگین ها در هر دو منطقه شبیه یکدیگر بوده و از هـا  و پائینمیانگین

رین تهای مدنی، مشارکت رسمی در پائیننمایند. در کل باید اذعان نمود که به علت عدم رشد نهادمی

روابط جمعی در باالترین حد خود  یی روابط اجتماعی، شبکهکه به دلیل سلطهحد قرار گرفته در حالی

 قرار دارد.

بندی کلی سطح گردد که در یک جمع( مالحظه می3در نهایت با توجه به نمودار زیر )شکل 

( در سطح متوسط 12/9است که با توجه به سطح میانه ) 69/9ی اجتماعی در هر دو ناحیه برابر سرمایه

به  64/9و کوی انقالب برابر  63/9ی اجتماعی کوی گرگانپارس قرار دارد. این در حالی است که سرمایه

ای ـهی اجتماعی شناختی و ساختاری نیز باید گفت که تفاوتدست آمده است اما در مقایسه سرمایه

اجتماعی شناختی کل با میانگین  یگیرتری بوده است؛ بدین صورت که سرمایهل چشمـاین دو به شک

 در سطح باالتری قرار گرفته است. 13/9ی اجتماعی ساختاری کل با میانگین نسبت به سرمایه 33/9

های ترتیب با میانگینی اجتماعی شناختی بهدهد که سرمایهمی نشان در سطح نواحی نیز

ی اجتماعی ساختاری به سرمایه ( در سطح باالتری نسبت31/9 ( و )کوی انقالب،33/9)گرگانپارس،

 ( قرار گرفته است.19/9( و )کوی انقالب، 11/9)کوی گرگانپارس، 
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 های توصیفی سرمایه اجتماعیگویه -9جدول 

 های تحقیقمأخذ: یافته
 

 

 کل انقالب پارسگرگان هاگویه هامؤلفه ابعاد مفهوم

یه
رما

س
 ی

ی
ماع

جت
ا

 

ی
خت

شنا
 

اعتماد 
 اجتماعی

 میانگین اعتماد به اگثریت مردم
 عیارانحراف م
 میانه

32/9 
111/1 
1/9 

13/9 
111/1 
1/9 

13/9 
131/1 
 صداقت مردم 1/9

اعتماد بین 
 شخصی

 اعتماد به اعضای خانواده

 میانگین
 انحراف معیار

 میانه

93/3 
116/1 
33/3 

99/3 
112/1 
33/3 

91/3 
133/1 
33/3 

 اعتماد به خویشاوندان

 اعتماد به همسایگان

 ماد به دوستاناعت

 هایامحلهاعتماد به هم 

 هایشهراعتماد به هم 

اعتماد 
 نهادی

 اعتماد به رانندگان تاکسی و اتوبوس

 میانگین
 انحراف معیار

 میانه

96/9 
111/1 
91/9 

31/9 
111/1 
91/9 

93/9 
133/1 
91/9 

 اعتماد به بازاریان

 اعتماد به پزشکان

 اعتماد به نمایندگان مجلس

 اعتماد به شورای شهر

امنیت 
 اجتماعی

 میانگین احساس امنیت در محله
 انحراف معیار

 میانه

91/3 
112/1 
3 

14/3 
113/1 
3 

44/3 
111/1 
3 

 احساس امنیت در شهر

یه
ما

سر
 ی

ی
اع

تم
اج

 

ی
تار

اخ
س

 
 مشارکت 
 غیر رسمی

 میانگین های مذهبیمشارکت با هیئت
 انحراف معیار

 میانه

44/9 
169/1 
33/9 

31/9 
116/1 
33/9 

91/9 
119/1 
33/9 

 ایهای خیریهمشارکت با انجمن

مشارکت 
 رسمی

های با صندوق مشارکت
 خانوادگی یا دوستان الحسنهقرض

 میانگین
 انحراف معیار

 میانه

23/4 
113/1 
9 

33/4 
112/1 
 
9 

29/4 
114/1 
9 

 ی ادبی و هنریهاگروهمشارکت با 

 و هاگروهمشارکت با 
 سیاسیاحزاب  

 ی علمیهاانجمنمشارکت با 

روابط  شبکه
 اجتماعی

 ساس نزدیکی به بستگان و فامیلاح

 میانگین
 انحراف معیار

 میانه

93/3 
119/1 
91/3 

49/3 
113/1 
91/3 

43/3 
139/1 
91/3 

 احساس نزدیکی به دوستان

ها و نزدیکی به همکاران، انجمن
 هاتشکل

 احساس نزدیکی به همسایگان

 هاایمحله احساس نزدیکی به هم
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 های سرمایه اجتماعی در مناطق مورد مطالعه شهر گرگانسطح شاخص -9شکل

 های تحقیقمأخذ: یافته

 کیفیت زندگی
. در این شودمی بررسی و تحلیل کیفیت زندگی یهای به دست آمده در زمینهیافته در این قسمت

محیطی زیست –طالعه از چهار بعد: کالبدی مورد مسنجش وضعیت کیفیت زندگی نواحی  برایبررسی 
)کیفیت محل سکونت(، بهداشت و سالمت، اجتماعی و فرهنگی )کیفیت امنیت( و بعد اقتصادی 

دهد که از بین نشان می 1)کیفیت اشتغال و درآمد( استفاده شده است. اطالعات مندرج در جدول 
نسبت به  13/3حل سکونت با امتیاز میانگین مورد مطالعه، کیفیت م ابعاد کیفیت زندگی در دو ناحیه

ست که کیفیت اشتغال و درآمد با امتیاز ا این در حالی .سایر ابعاد آن در سطح نسبتاً باالتری قرار دارد
تری نسبت به سایر ابعاد قرار گرفته است. در تشریح وضعیت کیفیت در سطح پایین 99/9میانگین 

کوی  یاذعان داشت که در ناحیه 1اطالعات مندرج در جدول  زندگی بین نواحی نیز باید بر اساس
در سطح باالتری نسبت به سایر ابعاد  16/3گرگانپارس بعد کیفیت محل سکونت با ارزش میانگین 

ترین سطح واقع شده است. در پایین 92/9کیفیت زندگی و کیفیت اشتغال و درآمد نیز با میانگین 
 41/9و  14/3های الب نیز همین ابعاد به ترتیب با امتیاز میانگینکه در کوی انقجالب این  ینکته

 اند.ترین سطح را به خود اختصاص دادهباالترین و پایین
دهد که ساکنان هر دو ناحیه، در نهایت نتایج توصیف آماری مربوط به کیفیت زندگی نشان می

 ارزش بافیت محل سکونت( زیست محیطی )کی -بیشترین میزان رضایت خود را از شاخص کالبدی 
و کمترین میزان رضایت  های مورد سنجش برای تحلیل کیفیت زندگی()از بین شاخص 14/3میانگین 

ها اند. همچنین یافتهابراز داشته 41/9میانگین  ارزش باخود را از شاخص اقتصادی )اشتغال و درآمد( 
نسبت به کوی انقالب با  36/9یانگین دهند که کیفیت زندگی کل در کوی گرگـانپـارس با منشان می
های کیفیت ( سطح شاخص1ذیل )شکل  نمودارتری قرار گرفته است. در سطح مطلوب 33/9میانگین 

 دهد. زندگی را در هر دو ناحیه نشان می
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 های توصیفی کیفیت زندگیگویه -4جدول 

 کل گرگانپارس   انقالب ها )سؤاالت(گویه ابعاد مفهوم

 

کیفیت 

 گیزند

 –کالبدی )

 (محیطیزیست

کیفیت محل 

 سکونت

 رضایت از تسهیالت داخل خانه

 میانگین

 انحراف معیار

 میانه

16/3 

123/1 

3 

14/3 

191/1 

3 

13/3 

393/1 

3 

 رضایت از تعمیرات محل سکونت

 رضایت از اندازه محل سکونت

رضایت از نور و روشنایی محل 

 سکونت

 هاو صدای همسایهرضایت از سر 

رضایت از موقعیت، دید و منظر 

 سکونت

کیفیت سالمت و 

 بهداشت

رضایت از خدمات و مراکز 

 درمانی -بهداشتی 

 میانگین

 انحراف معیار

 میانه

34/9  

141/1 

31/9  

21/9 

341/1 

31/9 

31/9 

314/1 

31/9 

رضایت از وضعیت بیمه های 

 درمانی

ت و خدمات رضایت از امکانا

درمانی برای  -بهداشتی

 سالخوردگان

رضایت کلی از وضعیت سالمت و 

 بهداشت

اجتماعی و )

 (فرهنگی

 کیفیت امنیت

 احساس کنترل توسط دیگران

 میانگین

 انحراف معیار

 میانه

33/9 

141/1 

3 

36/9 

142/1 

3 

33/9 

133/1 

3 

 رضایت از امنیت عمومی شهر

نیت زنان و کودکان رضایت از ام

 در اماکن عمومی

رضایت از دسترسی به نیروهای 

 انتظامی

 )اقتصادی(

کیفیت اشتغال و 

 درآمد

 رضایت از میزان درآمد

 میانگین

 انحراف معیار

 میانه

92/9 

131/1 

91/9 

41/9 

133/1 

91/9 

99/9 

136/1 

91/9 

امید به آینده شغلی و پیشرفت 

 تحصیلی

 یت شغلی امن

 )بیمه شغلی و بازنشستگی(

 توانایی پس انداز

 رضایت کلی از اشتغال و درآمد

 های تحقیقمأخذ: یافته
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 های کیفیت زندگی در سطح دو ناحیهسطح شاخص -4شکل

 های تحقیقمأخذ: یافته

 

 های تحلیلی تحقیقیافته

در این بخش برای  :گرگانپارس و انقالب اجتماعی و کیفیت زندگی در دو ناحیه ارتباط سرمایه

اجتماعی و کیفیت زندگی در دو ناحیه کوی گرگانپارس و کوی  یبه دست آوردن ارتباط بین سرمایه

نشان  1انقالب شهر گرگان از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. اطالعات مندرج در جدول 

 صد رابطهدر 22با سطح اطمینان  321/1یزان اجتماعی به م ییفیت زندگی و سرمایهدهد بین کمی

اجتماعی هر دو ناحیه در  یدهد که تمامی ابعاد سرمایهها نشان میمثبت وجود دارد. همچنین یافته

اند و تنها سرمایه اجتماعی شناختی در درصد با کیفیت زندگی ارتباط معناداری را داشته 22سطح 

 با کیفیت زندگی رابطه معناداری نداشته است. -149/1ی انقالب با ضریب کو

فزونی شدت رابطه بین سرمایه اجتماعی شناختی با کیفیت زندگی در منطقه گرگانپارس نسبت به 

تر از کوی ی گرگانپارس بیشکوی انقالب گویای این واقعیت است که اعتماد و انواع آن در منطقه

ی اجتماعی ساختاری با کیفیت زندگی در که فزونی شدت رابطه بین سرمایه انقالب است در حالی

روابط اجتماعی  ی کوی انقالب شبکهکوی انقالب نسبت به گرگانپارس حاکی از این است که در منطقه

های ساختاری ی گرگانپارس است. این تفاوت با توجه به تفاوتو مشارکت غیر رسمی بیشتر از منطقه

 باشد. ه قابل توجیه میدر دو منطق

ای ابعاد سرمایه اجتماعی و همچنین متغیرهای زمینه آوردن رابطهدست در ادامه برای به

)تحصیالت، سن، درآمد( با کیفیت زندگی از مدل تحلیل رگرسیون چند گانه به روش گام به گام 

 .شده استاستفاده 
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 ارتباط سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون -5جدول 
 sig داری ضریب معنی ضریب پیرسون تعداد نمونه متغیر وابسته متغیر مستقل محله

گرگان 
 پارس

 10111** 119/1 433 کیفیت زندگی اجتماعی کل سرمایه
 10111** 169/1 433 کیفیت زندگی شناختی اجتماعی سرمایه
 10111** 933/1 433 کیفیت زندگی اجتماعی ساختاری سرمایه

 انقالب
 10114** 933/1 431 کیفیت زندگی اجتماعی کل سرمایه
 NS10333  -149/1 431 کیفیت زندگی اجتماعی شناختی سرمایه

 10111** 311/1 431 کیفیت زندگی سرمایه اجتماعی ساختاری

 کل
 10111** 321/1 363 کیفیت زندگی اجتماعی کل سرمایه
 10111** 333/1 363 کیفیت زندگی اجتماعی شناختی سرمایه
 10111** 929/1 363 کیفیت زندگی اجتماعی ساختاری سرمایه

 29مأخذ: یافته های تحقیق 
 

NS  :4معناداری : **  داریعدم معنی% 

 

 ای با کیفیت زندگی اجتماعی و متغیرهای زمینه یابعاد سرمایه مدل تحلیل رگرسیونی رابطه

( 43:4331گام به گام )موسوی،  و استفاده از مدل رگرسیونی چندگانه Spssافزار گیری از نرمبا بهره

ای و ابعاد تأثیرگذار سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی محالت شهری گرگان به بررسی عوامل زمینه

اعتماد )گانه د که از بین ابعاد هفتدهنشان می 6ی مندرج در جدول هاپرداخته شده است. یافته

اجتماعی، اعتماد بین شخصی، اعتماد نهادی، احساس امنیت اجتماعی، مشارکت غیر رسمی، مشارکت 

ای )تحصیالت، سن، درآمد( وارد شده در مدل، تنها سه متغیرهای زمینه( و روابط اجتماعی رسمی، شبکه

 اند.ندگی داشتهمعناداری با کیفیت ز متغیر مشارکت غیر رسمی، اعتماد نهادی و درآمد رابطه
 

 ای با کیفیت زندگیابعاد سرمایه اجتماعی و متغیرهای زمینه تحلیل رگرسیونی رابطه -6جدول 

 

داری مقدار معنا
Sig 

 ضرایب رگرسیونی
 F مقدار

2R 

 شدهلیتعد
2R R مراحل متغیر 

 Beta 

 گام اول رسمیمشارکت غیر 931/1 136/1 133/1 123/92 931/1  111/1**

**119/1  
916/1 

933/91 126/1 414/1 343/1 
 مشارکت غیررسمی

 درآمد
 گام دوم

469/1 

**111/1  
914/1 

363/46 443/1 491/1 313/1 
 مشارکت غیررسمی

 عتماد نهادی درآمدا
 413/1 گام سوم

413/1 
 %4** معناداری                                                                            29افته های تحقیق مأخذ: ی 
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اول، مشارکت غیر رسمی وارد معادله  یباید این چنین بیان کرد که در مرحله 6در تحلیل جدول 

آمده است. در این  دستبه 331/1با متغیر وابسته  (R)شده است که میزان ضریب همبستگی آن 

 به Ad  2R=133/1برابر  شدهلیتعدو ضریب تعیین  2R= 136/1با مرحله میزان ضریب تعیین برابر 

درصد از تغییرات متغیر وابسته یعنی رضایت از کیفیت  3/3این ضریب  اساس برآمده است که  دست

 کرده است.  نبییتزندگی را 

در مرحله بعد درآمد به معادله وارد شده است که با وارد شدن این متغیر به معادله ضریب 

2=414/1و ضریب تعیین به   R=343/1ستگی چندگانه به همب
R به  شدهلیتعدضریب تعیین  و

126/1= Ad 2R  وابسته بهبود داده است. در گام  ریمتغدرصد تغییرات  6/2ارتقاء و قدرت تبیین را به

ر رسانده است که ب 491/1را به  شده لیتعد  2Rاست که  شدهمعادله  واردسوم متغیر اعتماد نهادی 

شود که افزایش یافته است. لذا بر طبق نتایج، مالحظه می 443/1اساس آن قدرت تبیین نیز به 

درصد از واریانس کیفیت  3/44خود  مؤلفهای به کمک سه های زمینهاجتماعی و متغیر یسرمایه

 نمایند. زندگی را تبیین می

دار شده است معنی 22/1نی در سطح آمده از معادله رگرسیو دست بهنیز بر طبق آمارهای  Fمیزان 

دهند که سه متغیر مشارکت نشان میباشد. همچنین نتایج که این حاکی از معتبر بودن رگرسیون می

. اما باشندیم داریمعندرصد  22در معادله تا سطح  شده واردغیر رسمی، اعتماد نهادی و درآمد 

تر وابسته بیش ریمتغدر معادله در تبیین  دهش واردقضاوت در مورد سهم و نقش هر یک از متغیرهای 

یک واحد تغییر در ه روشن است ک 6گیرد، بر طبق آن در جدول ( صورت میBetaاز طریق مقادیر بتا )

واحد  413/1و  413/1، 914/1ترتیب به اندازه ابعاد مشارکت غیر رسمی، اعتماد نهادی و درآمد به

 شد.  مورد مطالعه ایجاد خواهدتغییر در سطح کیفیت زندگی محالت شهری 

 

 اجتماعی با کیفیت زندگی یبین سرمایه ای در رابطهبررسی اثر متغیرهای زمینه

ای )ناحیه، جنسیت، سن و تحصیالت( بر با استفاده از تکنیک کنترل متغیرها، اثر متغیرهای زمینه

سنجش تأثیرات از ضریب  برایاجتماعی با کیفیت زندگی سنجیده شده است.  یرابطه بین سرمایه

گویای این واقعیت است که از بین  3همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج مندرج در جدول 

عدم  133/1متغیرهای سنجیده شده، تنها متغیر سطح تحصیالت )کارشناسی( با امتیاز آزمون 

 اند. معناداری داشتهدرصد  22دهد و بقیه متغیرها تا سطح اطمینان سطح ان میـاداری را نشـمعن

دست آمده باید اذعان داشت که متغیرهای نوع ناحیه، جنسیت، سن، سطح تحصیالت بر طبق نتایج به

اداری با ـمعن یهـدرصد رابط 22طورکلی تا سطح هکه ببجز سطح تحصیلی کارشناسی عالوه بر این

داری ها نیز همچنان این معنامجموعه بندی به زیراند، در تقسیماجتماعی و کیفیت زندگی داشته سرمایه
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، ق کوی گرگانپارس و انقالبـد گفت که بین مناطـاس بایـن اسـند که بر ایاطور نسبی حفظ کردههرا ب

ی ـاوت چندانـانه بر این رابطه تفـدر تأثیرگذاری جداگ های سنی، نوع جنسیت و سطح تحصیالترده

  شود. مالحظه نمی
 

ضریب همبستگی  در دو ناحیه با استفاده از آزمون ای با کیفیت زندگیه متغییرهای زمینهکنترل رابط -7جدول 

 پیرسون

 متغیر

 مستقل
 متغیر

 وابسته
متغیر 

 کنترلی
 هاگزینه

 نام

 آزمون
 مقدار

 آزمون
 مقدار

 Sigداری معنا

 کیفیت زندگی اجتماعی سرمایه
نواحی 

 )منطقه(

 **111/1 119/1 همبستگی پیرسون گرگانپارس

 **114/1 933/1 همبستگی پیرسون انقالب

 **111/1 321/1 همبستگی پیرسون کل

 جنسیت کیفیت زندگی اجتماعی سرمایه

 **111/1 931/1 همبستگی پیرسون مرد

 **111/1 133/1 همبستگی پیرسون زن

 **111/1 321/1 همبستگی پیرسون کل

 سن کیفیت زندگی سرمایه اجتماعی

 **111/1 133/1 همبستگی پیرسون 91ازکمتر 

 **111/1 939/1 همبستگی پیرسون 31تا  94

 **111/1 631/1 همبستگی پیرسون 11تا  34

 134/1 934/1 همبستگی پیرسون 11تا  14

 **111/1 644/1 همبستگی پیرسون 11باالتر از

 **111/1 321/1 همبستگی پیرسون کل

 تحصیالت کیفیت زندگی اجتماعی سرمایه

 **111/1 346/1 همبستگی پیرسون زیر دیپلم

 **114/1 336/1 همبستگی پیرسون دیپلم

 **113/1 313/1 همبستگی پیرسون فوق دیپلم

 NS336/1 133/1 همبستگی پیرسون کارشناسی

کارشناسی 

ارشد و 

 باالتر

 **111/1 133/1 همبستگی پیرسون

 **111/1 321/1 رسونهمبستگی پی کل

 %4** معناداری                                           عدم معناداری NS                            29مأخذ: یافته های تحقیق 
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 گیریو نتیجه بندیجمع

 افراد درون ارتباطی هایهزنجیر و روابط به کمی و محور یسرمایه نگرش با اجتماعی، هیسرما

 در دهد.می تحلیل قرار مورد و آورده در افراد برای دارایی یک صورتبهارتباطات را  اینجامعه، 

 رضایت جسمانی، سالمت سالمت روان، چون مفاهیمی اجتماعی بر یهیسرما تأثیر مختلفهای پژوهش
 نیز شهری مسائل حوزه در است. اثبات رسیده به بشر های زندگیجنبه از دیگربسیاری  و شغلی

 حوزه به مفهوم این ورود سازنهیزم تواندزندگی شهری می کیفیت بر مفهوماین  مثبت تأثیر بررسی

 بدین ؛شهری شود هایطرح اجتماعی در مسائل به توجه شدن نتیجه کاربردی در و شهری ریزیبرنامه

گرگانپارس و  ناحیهزندگی در دو  تیفیک باآن  اجتماعی و رابطه سرمایه سطحدر این پژوهش  منظور

 کوی انقالب، شهر گرگان بررسی شده است.

سنجش  برایسرمایه اجتماعی در دو بعد شناختی و ساختاری مورد تحلیل قرار گرفته است.  

روابط  های مشارکت غیر رسمی، مشارکت رسمی و شبکهاجتماعی شناختی از مؤلفه یسرمایه

های اعتماد اجتماعی، اعتماد بین شخصی، اعتماد ز مؤلفهی و سرمایه اجتماعی ساختاری نیز اـاعـاجتم

 -ت زندگی نیز با چهار شاخص کالبدینهادی و احساس امنیت اجتماعی استفاده شده است. کیفی

زیست محیطی )کیفیت محل سکونت(، بهداشت و سالمت، اجتماعی و فرهنگی )کیفیت امنیت( و 

های پژوهش نشان داد که طور کلی یافتهه است. بسنجیده شده  اقتصادی )کیفیت اشتغال و درآمد(

نسبت به کوی انقالب با امتیاز میانگین  63/9سرمایه اجتماعی کوی گرگان پارس با امتیاز میانگین 

همچنین از نظر کیفیت زندگی نیز کوی  تری قرار داشته است.ــاً مطلوبح نسبتـدر سط 64/9

ح نسبتاً ـدر سط 33/9کوی انقالب با امتیاز میانگین  نسبت به 36/9گرگانپارس با امتیاز میانگین 

اجتماعی شناختی و ساختاری کوی  یدهند که سرمایهها نشان میهـیافته است. ـری قرار داشتـباالت

 31/9های ترتیب با میانگیننسبت به کوی انقالب به 11/9و  33/9های گرگانپارس به ترتیب با میانگین

اجتماعی  یدهد که سرمایهکه این خود نیز نشان می قرار داشته استدر سطح باالتری  19/9و 

در سطح  13/9اجتماعی ساختاری کل با میانگین  ینسبت به سرمایه 33/9شناختی کل با میانگین 

 باالتری قرار دارد.

از ـی با امتیـهای سرمایه اجتماعی شناختی در هر دو ناحیه نیز اعتماد بین شخصاز بین مؤلفه 

( باالترین میزان را به خود اختصاص داده 99/3( و )کوی انقالب، 93/3های )کوی گرگانپارس، نگینمیا

( 31/9( و )کوی انقالب، 96/9های )کوی گرگانپارس، است و اعتماد نهادی نیز با امتیاز میانگین

ماعی ساختاری در دو اجت های سرمایهترین میزان را دارا بوده است. از سوی دیگر نیز از بین مؤلفهپایین

( و )کوی 93/3های )کوی گرگانپارس، روابط اجتماعی با امتیاز میانگین مورد مطالعه شبکه ناحیه
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( باالترین میزان را به خود اختصاص داده است و مشارکت رسمی نیز با امتیاز 49/3انقالب، 

 ن میزان را دارا بوده است. تری( پایین33/4( و )کوی انقالب، 23/4های )کوی گرگانپارس، میانگین

در نهایت باید گفت که کوی گرگانپارس از نظر سرمایه اجتماعی شناختی و ساختاری در سطح 

باالتری از کوی انقالب قرار گرفته است. از بین ابعاد کیفیت زندگی در دو ناحیه نیز کیفیت محل 

سبتاً باالتری قرار داشته است این در نسبت به سایر ابعاد آن در سطح ن 13/3سکونت با امتیاز میانگین 

تری نسبت به سایر ابعاد در سطح پایین 99/9ست که کیفیت اشتغال و درآمد با امتیاز میانگین ا حالی

 قرار گرفته است. 

ین زمینه، گویای این واقعیت است ت آمده در ادسهای آماری و مشاهدات میدانی بهنتایج بررسی

اجتماعی و کیفیت زندگی کوی گرگانپارس نسبت به کوی انقالب،  سرمایهکه سطح  که با توجه به این

 پایینتوان به میزان یابی رفتارهای اجتماعی میریشهبا بوده است، ولی با این وجود  باالتریدر سطح 

 ،چون همیاری و مشارکت مردمی و کیفیت زندگی اجتماعی یهای سرمایهای از شاخصمجموعه

اعتماد اجتماعی زیربنا و  جا کهاز آن از طرفی پی برد. از وضعیت اقتصادیضایت ر پیوستگی اجتماعی،

نتایج به  و های اجتماعی استگرایی اجتماعی، همکاری و تعامل میان اقشار و گروهاصلی هم زمینه

این کارگیری ه ب، لذا باشدمی دست آمده حاکی از باال بودن میزان اعتماد اجتماعی این دو منطقه

ها و تفاوت کاهش انسانی و اجتماعی و هایپتانسیلی بهینه از برداری و استفاده، امکان بهرهیتظرف

 آورد.را فراهم میتمایزات فرهنگی و اجتماعی 

به های مردم نهاد و فراگیر صنفی های سازمانفعالیت یگسترش و توسعه بر این اساس الزم است، 

های یکپارچه و ریزیدر فرآیند برنامه این ظرفیت استفاده از و مردم مشارکتی یارتقای روحیه منظور

 کسب برایهای دولتی در امور مختلف ها و برنامهها، اهداف، سیاستابالً انتقال ایدهـبخشی و متق

 اتخاذ شده از سوی مسئوالن هایو سیاست هاچارچوب برنامهدر های مطلوب کیفیت زندگیاخصـش

  .گنجانده شود مجری امر

اجتماعی از  یهای تحلیلی جهت قضاوت بهتر در رابطه بین کیفیت زندگی و سرمایهدر بحث یافته

های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیونی چند متغیره گام به گام استفاده شده آزمون

 گردد:ایج آن بدین گونه مالحظه میاست که نت

در مورد رابطه بین کیفیت زندگی و بررسی نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون  (4

دهد که میزان همبستگی از ( نشان می111/1و معدل ) 321/1اجتماعی به میزان  یسرمایه

جایی که عالمت معنادار است. بنابراین فرض صفر رد و از آن 22/1نظر آماری با احتمال 

و شناختی دو  ضریب همبستگی مثبت است، نوع رابطه مستقیم است. از بین ابعاد ساختاری

اجتماعی در کوی گرگانپارس به  یدهد که هر دو بعد سرمایهناحیه نیز نتایج نشان می
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درصد دارای رابطه معنادار  22( با احتمال 119/1( و )شناختی، 933/1های )ساختاری، میزان

با  311/1اجتماعی ساختاری به میزان  یسرمایه ،اما در کوی انقالب .اندو از نوع مستقیم بوده

  -149/1اجتماعی شناختی به میزان  یدرصد رابطه معنادار و مستقیم و سرمایه 22احتمال 

 ای غیرمعنادار و همبستگی منفی و غیرمستقیم بوده است.دارای رابطه

از دهد که بررسی نتایج حاصل از آزمون تحلیل رگرسیونی چند متغیره گام به گام نشان می (9

د اجتماعی، اعتماد بین شخصی، اعتماد نهادی، احساس امنیت اعتماگانه )بین ابعاد هفت

متغیرهای ( و روابط اجتماعی یاجتماعی، مشارکت غیر رسمی، مشارکت رسمی، شبکه

ای )تحصیالت، سن، درآمد( داده شده به مدل تنها سه متغیر مشارکت غیر رسمی به زمینه

ی تا سطح رابطه 313/1میزان  و درآمد به 343/1، اعتماد نهادی به میزان 931/1میزان 

سنجش اثر )کنترل( متغیرهای  برایدر پایان  اند.ی داشتهـمعنادار با کیفیت زندگ 22/1

اجتماعی و کیفیت  یبین سرمایه یای )ناحیه، جنسیت، سن و تحصیالت( بر رابطهزمینه

کارگیری ه ا و بهای بخشی از دادهکنترل متغیرها با استفاده از انتخاب مرحله از فنزندگی 

متغیرهای  ینتایج آزمون برای همه .آزمون ضریب همبستگی پیرسون مطالعه انجام شد

درصد معناداری را نشان داده  22جز سطح تحصیلی لیسانس تا سطح اطمینان ه کنترلی ب

ی اجتماعی با کیفیت زندگی، ی سرمایهاست که این معناداری حاکی از آن است که رابطه

یک از متغیرهای ناحیه، جنسیت، سن و  باشد که تقریباً هیچیار وثیق و قوی میای بسرابطه

اجتماعی با  یبین سرمایه یاند. به عبارت دیگر رابطهیالت آن را تحت تأثیر قرار ندادهتحص

های سنی، جنسی، تحصیلی و تمامی نواحی مورد کیفیت زندگی، در تمامی خرده گروه

 باشد.دار میمطالعه معنی

 

 دهاپیشنها

  ها بهتر گیری آنعوامل مؤثر بر شکل کیفیت زندگی و اجتماعی و سرمایهبین  رابطهبرای سنجش

این عوامل در  یاست که مطالعات در دو سطح محلی و فرا محلی انجام گردد تا بتوان به مقایسه

 هر دو سطح پرداخت.
 ست در سنجش این رابطه و قضاوت توانکه می ه استهایی به کار گرفته شددر این تحقیق شاخص

 شود در تحقیقات آینده به دیگر عوامل نیز توجه شود.صحیح به ما کمک کند. لذا پیشنهاد می
 کوی انقالب نسبت  اجتماعی یسرمایهتر قرار گرفتن سطح دست آمده و پایینبا توجه به نتایج به

ی، ایجاد فضاهای سبز مانند با بهبود سطح امنیت نسبشود پارس پیشنهاد می به کوی گرگان
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های متقابل بین گیری کنشتوان به شکلروی، میانات تفریحی، فضاهای مناسب پیادهها، امکپارک

  اجتماعی در سطح محله کمک کرد. یاعضای محله و به نوبه آن به افزایش سطح سرمایه
 رفتند، بعد  کار به عیاجتما یسرمایه میزان سنجش برای که و شناختی ساختاری بعد دو میان در

تالش برای  رسدمی نظر به لذا داشت، قرار تریپایین سطح در شناختی با بعد مقایسه در ساختاری

 .باشد اثرگذار زندگی کیفیت بعد چهار هر بر تواندصحیح می رسانی اطالع با مشارکت شهروندان

امور  به مربوط هایمسئولیتاز  بخشی واگذاری با توانمی رسانی، اطالع بر عالوه مورد این در

 ها درآن مشارکت هایزمینه نمودن فراهم ها،آن ظرفیت و توان گرفتن نظر در با افراد به محالت

 خدمات حمایتی یارائه و الحسنهقرض هایصندوق مانند حمایتی مراکز تأسیس جمعی، کارهای

 .کرد فراهم را محالت سطح در ایجاد مشارکت زمینه نیازمند، افراد به
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