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  چکیده

شدة عد عینی و ذهنی) در محالت برنامه ریزي دو بُسرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی ( ثیراتبا هدف بررسی تأ این مقاله
د مطالعه، ي اجتماعی است. محله مورها از طریق افزایش سرمایه ،به دنبال ارتقاي کیفیات زندگی در این دست از محالتشهري 

 4سرمایه اجتماعی، کیفیت عینی و ذهنی زندگی در هاي شاخصشهر مشهد است. معیارها و  12محله جاهد شهر واقع در منطقه 
تحلیلی  -اند. روش مورد استفاده از لحاظ هدف، کاربردي و از لحاظ روش توصیفی   سطح به صورت سلسله مراتبی تدوین شده

نفر به  372با استفاده از فرمول کوکران تعداد  کتابخانه اي و میدانی صورت گرفته و به روشها  همبستگی است.گردآوري داده
 SPSS  در تحلیل اطالعات از نرم افزارهاي. باشد مینامه تصادفی ساده  و روش توزیع پرسشاست عنوان حجم نمونه انتخاب شده 

ي وجود دارد و میزان تاثیر سرمایه معنادارت زندگی رابطه نتایج: بین سرمایه اجتماعی و کیفیاستفاده شده است.  AMOSو 
همچنین میزان سرمایه اجتماعی و کیفیت ذهنی زندگی  بیشتر از کیفیت عینی آن می باشد؛ اجتماعی بر کیفیت ذهنی زندگی

باال ارزیابی شده در محله جاهدشهر از نظر ساکنان درحد متوسط رو به ضعیف و میزان کیفیت عینی زندگی در حد متوسط رو به 
  است. 

  
  ریزي شده، محله جاهدشهر ی، سرمایه اجتماعی، محالت برنامهکیفیت عینی زندگی، کیفیت ذهنی زندگ: کلیدي هاي واژه

  
  1مقدمه

مین نیازهایش، همـواره انسان جهت دستیابی به تأ
در طول تاریخ، دست به ایجاد تغییراتی در محـیط زده 

در  مطلـوب نبـوده و است؛ امـا ایـن تغییـرات همـواره
هایی شـده  اي از مواقع باعث به وجود آمدن محیط پاره
کـه  طوري انسان را دچـار مشـکل کـرده اسـت، بـهکه 

در سرتاسـر جهـان شرایط بشـر در سـکونتگاه شـهري 
نان موجود و محیط شهري براي ساک  کاهش پیدا کرده

اي زندگی ناپذیر و  طور فزاینده و آینده نواحی شهري به
در طـول  ).Fakhrrodin,1991:95(اسـت   شـده ناگیرا

چند دهـه اخیـر در ایـران از یـک طـرف رونـد سـریع 
گسـتره وسـیعی از فضـاهاي جغرافیـایی  شدن  شهري

ایران، با تعادل بنیـادین در اکثـر شـهرها، بـه ویـژه در 

                                                             
  ma1985kha@gmail.comئول: نویسنده مس*

(خـاکپور و همکـاران، اسـت   شهرها همراه نبـوده کالن
شـهري  ۀتوسـع هـاي و از طرف دیگر طرح) 57: 1388

ــه ابعــاد  ــا مســائل و مشــکالت شــهري ب در برخــورد ب
 ،محـدودي از حیـات شـهري توجـه نمـوده و اتومبیـل

رود. از  می ها به شمار ترین عامل در تهیه این طرح مهم
ــن ــا تاکیــد بــر  رو توســعه ای ــد شــهري ب هاي جدی

با سنت گذشته شـهر  خودرومداري در گسست عمیقی
ریزان و طراحـان  مهسبب غافل ماندن برناقرار گرفته و 

و نقـش عمیـق  ري از ابعاد اجتماعی زندگی انسـانشه
خـود رضایتمندي افراد از کیفیت زندگی آن در میزان 

اجتمـاعی در  سـرمایۀ اند. با توجه به اهمیت نقش شده
 هاي جدید در توسعه به خصوصارتقاء کیفیت زندگی، 

و حسب اهمیت موضوع ارتقاء کیفیت زندگی در هر دو 
رسد که توجه به ابعاد  ینی و ذهنی آن به نظر میعد عبُ
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ــ اجتمــاعی توســعه یکــی از مهم ــاد در تهی ــرین ابع ه ت
  رود. هاي توسعه به شمار می طرح

بنابراین درحال حاضر شاهد کاهش کیفیت زندگی 
عد ذهنی و عینی آن و به تبع شاهد منزوي در هر دو بُ

هاي اجتمــاعی  شـدن شـهرها، کـاهش کیفیـت عرصـه
ریزي شده، عدم حس تعلق بـه جامعـه، کـاهش  برنامه

کــاهش حــس  چهره، کــاهش امنیـت، بــه روابـط چهره
ن و به عبـارتی دیگـر شـاهد کـاهش ااعتماد بین ساکن

هـاي شـهري  سرمایه اجتماعی در این دسـت از محیط
  هستیم. 
شهر مشهد نیز همانند سایر کـالن شـهرهاي  کالن

امتوازن اي نـ شدن بـا توسـعه ایران با روند سریع شهري
همـراه بــوده و از مشــکالت و معضـالت بســیاري رنــج 

شـهر مشـهد، رشـد  ترین مشـکل کـالن برد. عمـده می
فزاینده جمعیت به دلیل تمرکز کار و سرمایه و کمبود 

براي اقشار متوسط و ضعیف جامعه  به خصوصمسکن 
هاي اتخاذي دولت در برخورد  باشد. یکی از سیاست می

ریزي  هاي مسکونی برنامـه عهبا این مشکل، ایجاد مجمو
ــعه ــده در توس ــهر می ش ــن ش ــد ای ــد.  هاي جدی باش

اي  شهرك غـرب نمونـهجدید ساخته شده هاي  مجتمع
ریزي و طراحی  ها است. در برنامه از تحقق این سیاست

هاي مسکونی، رعایت اصـول و معیارهـاي  این مجموعه
کیفیت زندگی و نقـش سـرمایه اجتمـاعی در ارزیـابی 

به کیفیت محیط زندگی آنـان کمتـر دان مثبت شهرون
. پیامـد نـامطلوب ایـن کـم تـوجهی، توجه شده اسـت

روح بــدون روابــط  هاي بــی گیري ســاختمان شــکل
میزان مشـارکت و  اجتماعی خودانگیخته بوده و به تبعِ

اعتماد بین سـاکنین کـاهش یافتـه و در نتیجـه افـراد 
هاي مســکونی ارزیــابی  گونــه مجموعــه ســاکن در ایــن

  تی نسبت به کیفیت زندگی خود ندارند.مثب
ــه  ــهد، محل ــرب مش ــهرك غ ــالت ش ــین مح در ب

واقـع  جدید ساخته شدهجاهدشهر که یکی از محالت 
باشــد، بـه عنــوان مطالعـه مــوردي  مـی 12در منطقـه 

هاي  انتخاب گردیـد. از آنجـا کـه ایـن محلـه سیاسـت
مدیریتی متفـاوتی را در طـول عمـر پـنج سـاله خـود 

ت به گونه اي که در ابتـدا بـه صـورت تجربه نموده اس
حاضر از طریق شهرداري مـدیریت  خصوصی و در حال

ت تواند گزینه مناسبی جهت بررسی تاثیرا شود، می می

آیـد مـیبه حساب  سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی
تا از طریق اعمال مدیریتی صحیح و معطوف بـه ابعـاد 

برخـوردار اي  اجتماعی زندگی انسان، بتوان شاهد محله
  هاي مطلوب زندگی بود. از کیفیت

  
  ها و مبانی نظري مفاهیم، دیدگاه

هاي اخیر شهرها همچون بسـیاري  در طی دهه: محله
هاي دیگر محیطـی، بسـتر آزمـون بسـیاري از  از پدیده

اند. در  هاي اقتصادي و اجتماعی بوده دیدگاهها و نظریه
کلیـت حیـات شـهري در  این مباحـث نظـري، بیشـتر

در واحدهاي عینی و خرد شهري و یـا  کالن و نه سطح
تعامالت و نیازهاي ساکنان آن مورد نظر بوده است. در 

هاي  گیري بسیاري از رویکردهاي تحلیلی و نیز تصـمیم
کـه  عملی، کنشگران شهري یا حضور نداشتند و یا این

ریزان  یـات برنامـهجز اهداف فرعی بررسی و نظـام عمل
رد، یعنـی هـاي خُـ ترتیـب محیط بدین گرفتند؛ قرار می

هایی کـه  واحدهاي حقیقـی و اجتمـاعی شـهر، شـبکه
هاي  داراي کارکرد مسـتقیم هسـتند و خالصـه هسـته

ها و اقـدامات عملـی  محلی شـهري در فراینـد بررسـی
ــع می ــت واق ــورد غفل ــد  پیوســته م ــس از نق شــدند. پ

ــایش  ــهري و گش ــات ش ــالن در مطالع ــاي ک رویکرده
مرکـز بـر واحـدهاي عینـی، هاي نو بـه سـوي ت دریچه

هــاي اساســی  مالحظــات شــهري دســتخوش دگرگونی
را مطـرح کـرد  پرسشگردید. تغییر در نگرش باال این 

ریزي شهري را به اصول  توان نظام برنامه که چگونه می
و قواعد نظري مجهز ساخت. آنچنان که بـا اسـتفاده از 

پایـدار در شـبکه  توسـعۀامکـان  ،هاي موجـود ظرفیت
روز رویکردهـاي ري فراهم گردد. در نتیجه بُـحیات شه

 اي شهري، بازشناسی سـاخت و کـارکرده نو در بررسی
هاي شهري، یعنی همان اجتماعات محیطی خـرد  محله

اي شـهري و در  ناحیـه شبکۀدر درون شهرهاي بزرگ، 
هاي اولیه حیات شهري به منظـور تقویـت  نهایت بنیان

در شـهر بـه  پایـدار ریزي توسـعه طراحی نظـام برنامـه
–330: 1385(موسـوي، محوري عمده تبـدیل گـردد 

331.(  
 بـر پایـه که است اجتماعی شده، ریزي برنامه محله

و  آمـده پدیـد شـده طراحـی پیش از و معین اي برنامه
 برپایـه محـالت نـوع ایـن یعنـی باشـد، یافتـه سازمان
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 مـدت و کوتـاه نیازهـاي شـناخت براسـاس ریزي برنامه
: 1385(سـیف الـدینی، آینـد  می بـه وجـود بلندمـدت

نیازهایی  رفع براي معموالً محالت نوع این )278-279
 ریزي برنامـه عنـوان به و شوند می ریزي برنامه آینده، در

 شـده، ریزي برنامـه شوند. محالت می شناخته دار جهت
 از متعـادل ترکیـب یـک بـا مشـخص شـهري منـاطق
 مرکـز یـک اطـراف در کـه انسانی هسـتند هاي فعالیت
  ).Cown, 2007:257دارند ( وجود خاص شهري
قدمتی طـوالنی  ،اجتماعی ۀسرمای: اجتماعی ۀسرمای

تـوان  و می )Woolcock,1998(در علوم اجتماعی دارد 
آن را در آراي اندیشــمندان متقــدم و کالســیک علــوم 

امــا ورود ایـن مفهــوم بــه وجو کـرد؛  اجتمـاعی جســت
و  1960ال ریزي شهري در س ادبیات مطالعات و برنامه

زمان با انتشار کتاب زندگی و مرگ شهرهاي بزرگ  هم
ــت ــورت گرف ــاکوب ص ــط ج ــا توس ــایی و  آمریک (ذک

این اصـطالح از مفـاهیمی اسـت ). 7: 1384روشنفکر، 
تعاریف گونـاگونی در  ،که به دلیل چندوجهی بودن آن

مورد آن ارائـه شـده اسـت. بـه منظـور تبیـین فضـاي 
پرداز  عریف از سـه نظریـهسه ت مفهومی این واژه در زیر

ـــه مطرح ـــه ک ـــن زمین ـــرح در ای کننـــدگان و  مط
  دهندگان این اصطالح هستند آمده است: گسترش

 ۀاجتماعی را در سه شـکل سـرمای ۀسرمای 1بوردیو
کنـد کـه  اقتصادي، فرهنگـی و اجتمـاعی ارزیـابی مـی

قابلیت تبدیلی را به پـول و ارز رایـج اقتصادي  ۀسرمای
ی در شـرایط معینـی توانمنـدي فرهنگـ ۀو سرمایدارد 

حال آنکـه  ،یابداقتصادي می سرمایۀتبدیل شدن را به 
ــه برخ ســرمایۀ ــه اجتمــاعی ک ــزام و وظیف اســته از الت

توانـد منبعـی اساسـی در تـامین و  اجتماعی است، می
هاي اقتصادي یا افزایش و بهبـود میـزان  تبدیل سرمایه

ــورجعفر و محمــوديآن باشــد  ــژاد،  (پ از ). 17: 1388ن
اجتماعی جمع منـابع واقعـی و  سرمایۀدیدگاه بوردیو، 

اي اســت کـه حاصــل شـبکه بــادوامی از روابــط  بـالقوه
وبیش نهادینه شده، آشنایی و شناخت متقابل است  کم

 اعتقـاد ایـن بـر 2کلمـن). 64: 1387(گروسی و نقوي، 
بلکـه  نیسـت، واحـد چیـزي اجتماعی سرمایۀ که است

 دارنـد: مشـترك ویژگی دو که است گوناگون چیزهایی

                                                             
1- Bourdieu 
2  - Coleman 

اي از یـک سـاخت ها شامل جنبـههمۀ آن که این اول
 کـه را افرادي معین هاي کنش دوم، واجتماعی هستند 

ــاختارند در ــد  می تســهیل درون س (ماجــدي و کنن
اجتماعی  سرمایۀ 3پوتنام ).96-95: 1385زاده،  لهسابی

دانـد کـه  هاي گسترده اجتمـاعی می اعتماد و شبکه را
کنـد.  سـویه تسـهیل مـی را براي منـافع چندمشارکت 

دهی و عد رسمیت، هدف، اتصالبُ 6براین اساس پوتنام 
پیوستگی، بی واسطگی، کثـرت و جایگـاه اجتمـاعی را 

 هـا بینـد کـه براسـاس آن اجتماعی وارد می سرمایۀدر 
اجتماعی کنشی بهم پیوسته نمـی شـود، بلکـه  سرمایۀ

و عمل متقابل در در بستر هنجارها، اعتماد و مشارکت 
ـــدگی شـــبکه ـــه پیچی ـــت ک ها و  هاي اجتمـــاعی اس
ي در هـم تنیـده را هـا هاي فراگیـري از کنش دشواري

: 1388نـژاد،  (پـورجعفر و محمـوديکنـد  قابل حل می
اجتمـاعی عبـارت  سـرمایۀاز نظر بانـک جهـانی،  ).18

اي از نهادها، روابط و هنجارهـایی کـه  است از مجموعه
هـاي اجتمـاعی یـک جامعـه را  کمیت و کیفیت تعامل

  ).2: 1385(ازکیا و غفاري، دهد  شکل می
طی سی سال گذشته،کیفیت زنـدگی : کیفیت زندگی

ــر  ــه ب ــعه جامع ــلی توس ــدف اص ــک ه ــه ی ــه مثاب ب
هاي بسیاري از کشورها تاثیرگذار بـوده  گذاري سیاست

است. مفهوم کیفیت زندگی جـایگزین ایـده ثـروت بـه 
(ماجـدي  عی شده استمثابه هدف اصلی توسعه اجتما

ــــبی ــــري، 100: 1385زاده،  و لهاس ). 28: 1389؛ می
در سطح که مفهومی چند وجهی است  ،کیفیت زندگی

؛ شـود.خرد و هم در سـطح کـالن از آن اسـتفاده مـی
ترکیبی، شـرایط عالوه بر این باید گفت که این مفهوم 

. جنبه ذهنـی آن دارد عینی و ذهنی زندگی را نیز دربر
ضایت بـه طـور عـام اشـاره دارد و جنبـه به احساس ر

ــه پاســخ ــه تقاضــاهاي فرهنگــی و  عینــی آن ب گویی ب
ــاعی و  ــاه اجتم ــادي، پایگ ــروت م ــراي ث ــاعی ب اجتم

؛ Phillips, 2006(گــردد  بهزیســتی جســمانی برمی
 در را رویکـرد سـه لیـو ).28: 1387گروسـی و نقـوي، 

 تعریـف -1دهد؛  می ارائه زندگی کیفیت مفهوم بررسی
 مانند آن، تشکیل دهندة عناصر براساس زندگی کیفیت

 -2 ؛... زنـدگی و سبک ثروت، مندي، رضایت شادکامی،
 هاي شاخص کارگیري به طریق از زندگی کیفیت تعریف

                                                             
3  - Putnam 
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 داخلـی، ناخـالص تولیـد اجتماعی مانند ذهنی و عینی
 تعریـف -3 آمـوزش؛ شـاخص رفـاه، شاخص بهداشت،

 بر مؤثر عوامل یا متغیرها تعیین براساس کیفیت زندگی
 آن در که و شرایطی ها زمینه به توجه و زندگی کیفیت
 ).Liu,1976( شود می تعیین زندگی کیفیت سطح

) و حریرچـــــی و 2007بـــــراگمن و دیگـــــران(
) نیز کیفیت زنـدگی را اسـتانداردهاي 1388همکاران(

زندگی مانند شغل مناسب، درآمـد، مسـکن، آمـوزش، 
حیطـی کـه در آن سالمتی بهداشت، درمان وکیفیت م

 کننــد، خــدمات، امنیــت و محــیط زیســت زنــدگی می
(بخــش ذهنــی)  (بخــش عینــی) و رضــایت از زنــدگی

) 2007( داننــد. نتــایج مطالعــه کســتنزا و دیگــران می
هاي عینـی و ذهنـی  دهد که ترکیبی از روش نشان می

تواند ایـن واژه را بهتـر  براي تعیین کیفیت زندگی، می
ب، کیفیت زندگی از دو مولفـه ترسیم کند. به این ترتی

 تامین نیازهاي انسان و رفاه تشکیل شده است. سازمان
ــتی در  ــدگی را بهزیس ــت زن ــانی کیفی ــت جه بهداش

(نوغانی و داند  هاي اجتماعی، روانی و فیزیکی می حوزه
واحد پژوهش کیفیت زنـدگی  ).121: 1388همکاران، 

) کیفیـت زنـدگی را بـه عنـوان 2007( دانشگاه تورنتو
تعریـف  میزان لذت فرد از امکانـات اساسـی زنـدگیش

کند. کیفیت زندگی سـه وجـه دارد تحـت عنـاوین  می
که  "تعلق"کند، که از موجودیت فرد بحث می "بودن"

که به  "شدن"کند و از ارتباط فرد با محیط صحبت می

هاي هدفمند فرد براي دسـتیابی بـه  اهـداف و  فعالیت
ــاره دارد ــایش اش گروســی و ؛ Phillips, 2006( آرزوه

  ).64-63: 1387نقوي، 
ثیر بـین کیفیـت زنـدگی و    ارتباط مفهومی وتـأ 

کلی، با توجه به آنچه تـا بـه طور به: اجتماعی سرمایۀ
تـوان تـاثیر سـرمایه اجتمـاعی بـر  حال گفته شـد، می

 کیفیت زندگی را در موارد زیر خالصه کرد:
 ي فـردي و جمعـی بـراي ها از طریق تسهیل کنش

یط عینی زندگی، مثـل نظافـت عمـومی بهبود شرا
شهر، بهبود شرایط شغلی، بهبود شرایط اقتصـادي، 

  امنیت و ...
  ــر بهداشــت عمــومی و ســالمت ــاثیر ب ــق ت از طری

نشان داده رابطه بسیار نزدیکی  ها (پژوهش جسمی
 بین بیماري و انزواي اجمتاعی وجود دارد).

  از طریق بهبود بهداشت روانـی و شـرایط روحـی و
اجتمــاعی ســرمایۀ نشــان داده  هــا (پژوهشفــردي 

روانـی بهتـري را بـه دنبـال  -باالتر شرایط روحـی
 دارد).

 .از طریق تاثیر بر احساس فرد نسبت به خود 
  از طریق ایجاد شرایط اجتماع پذیري براي فرد، که

(براتـی و  هاي کیفیت زندگی است خود از شاخص
 ).43: 1390پناه شاه آبادي، یزدان

   

  
  اجتماعی سرمایۀي ها : شاخص1جدول 

  شاخص  زیرمعیار  معیار  عدبُ

  ساخت روابط
  ها) (شبکه

  میزان ارتباط بین همسایگان  نحوه و نوع ارتباط مردم محله با هم  پیوندهاي همسایگی

  مشارکت در امور محله  مشارکت

ي جمعی ها میزان شرکت در فعالیت
  در محله

میزان فعالیت براي حل مسائل و 
  محله مشکالت

  و  ها میزان شرکت در گروه  روابط گروهی انجمنی  روابط گروهی
  ها انجمن

  کیفیت روابط
  (هنجارها)

  اعتماد
  اعتماد بین شخصی

  میزان اعتماد به همسایگان
  میزان اعتماد به اقوام و خویشاوندان

  میزان اعتماد به جامعه  اعتماد تعمیم یافته
  عناصر شاخص و یادمانیوجود   عناصر یادمانی  حس تعلق

)، زاهـدي 1391( )، احمدوند و همکـاران1388)، خاکپور (1390آبادي ( پناه شاه )، براتی و یزدان1384( گیري از: (ذکایی و روشنفکر منبع: نگارندگان با بهره
)، 1385)، ماجدي و لهسایی زاده (1389ي ()، میر1388( و همکاران )، نوغانی1387( و نقوي )، گروسی1387)، شادي طلب و کرمانی(1389اصل و فرخی(

Onyx and Bullen (2000) ،Kevin (2003) ،Putnam (2000) و.Alrig and Halpern (2002)  
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  ي کیفیت عینی زندگیها : شاخص2جدول 
 شاخص زیر معیار معیار ابعاد مطالعاتی

فضایی-کالبدي  مسکن 

 تعداد طبقات ساختمانی تراکم ساختمانی

اکیفیت بناه  
 نوع مصالح سازه
 نوع مصالح نما
 قدمت بناها

ساختاري-عملکردي  دسترسی به خدمات 

 دسترسی به  مهدکودك
 تعداد مهدکودك

 فواصل دسترسی به مهدکودك

 دسترسی به دبستان
 تعداد دبستان

 فواصل دسترسی به دبستان

 دسترسی به ورزشی محله
ي ورزشیها تعداد زمین  

صل دسترسی به ورزشیفوا  
دسترسی به مرکز بهداشتی 

 درمانی
 تعداد مراکز بهداشتی

 فواصل دسترسی به مراکز بهداشتی

 دسترسی به مرکز فرهنگی
 تعداد مراکز فرهنگی

 فواصل دسترسی به مراکز فرهنگی

 دسترسی به مراکز مذهبی
 تعداد مراکز  مذهبی

بیفواصل دسترسی به مراکز مذه  

 دسترسی به پارك محله
 تعداد پارك

 فواصل دسترسی به پارك
دسترسی به مراکز خرید 

 روزانه
 تعداد مراکز خرید

 فواصل دسترسی به مراکز خرید

 اقتصادي
 اقتصاد خانوار

 
 توانایی خانوار براي تامین نیازهاي ضروري زندگی میزان درامد خانوار

 میزان وقت کاري اشتغال

ي حمل و ها ایستگاه حمل و نقل
 نقل عمومی

ي اتوبوسها فراوانی استگاه ي اتوبوس در محلهها تعداد ایستگاه   
ي اتوبوسها توزیع ایستگاه ي اتوبوسها فواصل دسترسی به ایستگاه   

اجتماعی-فرهنگی  

 فضاهاي گذران اوقات فراغت اوقات فراغت
 کیفیت  فضاهاي گذران اوقات فراغت

ترسی به فضاهاي اوقات فراغتنحوه دس  
 فواصل دسترسی به فضاهاي اوقات فراغت

 امنیت اجتماعی
احساس امنیت در مکان 

 زندگی

 مساحت فضاهاي مخروبه و متروکه
 نورپردازي در شب

 تعداد مراکز فعال محلی
)، 1390( همکاران حاجی نژاد و)، 1392(و  کاکاوند  زاده گوهرریزي امین، )1386)، کوکبی (1391( منبع: نگارندگان با بهره گیري از: (داداش پور و روشنی

 Healthy city,Torontو  McCrea (2006) ،Ulengin and et al (2001) ،Feneri and Karanikolas (2013) ،Massam (2002))، 1388رضوانی (
(1993)  
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  هاي کیفیت ذهنی زندگی : شاخص3جدول 
  شاخص  ر معیارزی  معیار  ابعاد مطالعاتی

  فضایی-کالبدي

  ساختمان
زیبایی شناسی ساختمان و 

  بنا
  زیبایی نماي ساختمان

  میزان محصوریت فضایی  تراکم ساختمانی

بهداشت و سالمت محیط 
  زندگی

  ي عمومیها تمیز بودن معابر و مکان  نظافت و پاکیزگی

  عوامل الوده کننده محیطی
 بو آهاي ازار دهنده

 ار دهندهصداهاي از

  سرزندگی محله
  ي فعال در شب و روزها کاربري  تنوع فعالیتی
  ي مناسب براي تجمع همسایگانها وجود محل  حضور پذیري

    ساختاري-عملکردي
  رضایت از خدمات محله اي

  میزان رضایت از خدمات اجتماعی  خدمات رفاه اجتماعی
  میزان رضایت از خدمات تفریحی  خدمات تفریحی

  میزان رضایت از خدمات تجاري  ات تجاريخدم

    اقتصادي
  اقتصاد خانوار

بهره مندي از امکانات 
  ضروري زندگی

  میزان بهره مندي از امکانات ضروري زندگی

  میزان رضایت شغلی  اشتغال

کارایی سیستم حمل و نقل   حمل و نقل عمومی  حمل و نقل
  عمومی

  میزان رضایت از سیستم حمل و نقل عمومی

  
  اجتماعی-هنگیفر

  روابط اجتماعی
نحوه و نوع ارتباط مردم 

  میزان ارتباط بین همسایگان  محله با هم

  مشارکت
مشارکت در امور مربوط به 

  محل زندگی
  ي جمعی در محلهها میزان شرکت در فعالیت

  میزان فعالیت براي حل مسائل و مشکالت محله
  ادمانیوجود عناصر شاخص و ی  عناصر یادمانی  حس تعلق

)، 1390( و همکاران رفیعیان)، 1391( و همکاران )، شاطریان1391( )، داداش پور و روشنی1392(کاکاوند و همکاران منبع: نگارندگان با بهره گیري از: (
)، براتی 1388رضوانی ()، 1391( راست بین و همکاران)، 1390)، قالیباف (1390( همکارانحاجی نژاد و )، 1392)، احمدي و نادري کروندان (1386کوکبی (
  Massam (2002).و  Feneri and Karanikolas (2013) ،Healthy city, Toront (1993))، 1390پناه شاه آبادي ( و یزدان

  
  روش تحقیق 

 سـرمایۀتـاثیر  بررسـی بـه پـژوهش ایـن تمرکـز
  فیت عینـی و ذهنـی زنـدگی در محلـهاجتماعی بر کی

 اسـت. مشـهد رداري، شه12 منطقه واقع در جاهدشهر
تحلیلـی  -توصیفی  روش تحقیق، لحاظ به تحقیق این

 کـاربردي نـوع از تحقیـق، ماهیت لحاظ به و هبستگی
 روش از هـا داده و اطالعـات آوري جهـت جمـع اسـت.

چـارچوب  اسـت. شده گرفته بهره میدانی و اي کتابخانه
 اي کتابخانه روش از استفاده با پژوهش مفاهیم و نظري

 ســرمایۀگیري متغیرهــاي  منظــور انــدازهو ســپس بــه 
اجتماعی، کیفیت عینی زندگی، کیفیت ذهنی زنـدگی 

اجتماعی بر کیفیـت زنـدگی  سرمایۀو بررسی تاثیرات 
مـوردي از  نمونۀعد عینی و ذهنی آن در بخش در دو بُ

اعــم از مشــاهده مســتقیم، مصــاحبه و  ،روش میــدانی
 رمـولاز ف اسـتفاده اسـتفاده گردیـد.  بـا نامـه پرسـش

 تعـداد به ،شد انتخاب نمونه عنوان به نفر 372 کوکران
 صـورت بـه محلـه انبـین سـاکن در نامـه پرسش نمونه

نامـه بـا  شد. پایایی پرسـش وريآگرد و پخش تصادفی
اســتفاده از روش ضــریب آلفبــاي کرونبــاخ بــراي کــل 

 0,7و براي هـر یـک از ابعـاد آن  0,915 ها نامه پرسش
ــراي تجزیــه و  مــی هــا و بررســی  تحلیــل دادهباشــد. ب

ــرم ها هفرضــی اســتفاده  AMOSو  SPSSافزارهــاي  از ن
  شده است.

  
  و قلمرو پژوهشمحدوده 

شهر در شمال غربی مشهد و در ناحیـه  محله جاهد
واقع شـده اسـت. جمعیـت آن  12شهرداري منطقه  1

) و 50,66نفـر مـرد ( 6884نفر شـامل  13587برابر با 
و مساحتی در حـدود  دباش می) 49,33نفر زن ( 6703
هکتار را در بر گرفته است. این محلـه از غـرب و  74,2
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جنوب به اراضی فضاي سبز حفاظتی پیشنهادي طـرح 
رانـی و از شـمال بـه   جامع و از شرق به شهرك اتوبوس

ســازي امامیـه غربـی محــدود مـی گــردد  طـرح آمـاده
  ).  10: 1389(مهندسین مشاور نقش محیط، 

  

  
  حله در کشور، استان، شهر و منطقه.: موقعیت م1شکل 

  
  بحث اصلی

 سـرمایۀهدف اصلی تحقیق حاضـر بررسـی تـاثیر 
اجتماعی بر کیفیت عینی و ذهنی زندگی می باشد که 
با عنایـت بـه ایـن موضـوع و پـس از مشـخص شـدن 

اجتماعی، کیفیـت  سرمایۀي مربوط به سنجش ها مدل
زنــدگی عینــی و کیفیــت ذهنــی زنــدگی در محــدوده 

هــا از طریــق  عــاتی، ســواالت مربــوط بــه شــاخصمطال
ن ساکنین این محدوده جمـع آوري نامه در میا پرسش

هاي بدسـت آمـده از ایـن تحقیـق در  سپس یافته شد،
 هاي زیر ارائه گردید: بخش

 هاي مرکزي  آمار توصیفی: در این بخش از شاخص
هـاي پراکنـدگی و فراوانـی  مانند میانگین، شاخص

  ق استفاده شده است.هاي تحقی براي یافته
 آمار استنباطی و تحلیلی: در این بخش از تحقیـق، 

با استفاده از روش ایموس بـه بررسـی روابـط بـین 
هریک از معیارهـا بـا متغیرهـاي اصـلی تحقیـق و 
همچنین به بررسی روابط بین متغیرهـاي اصـلی و 

 سنجش همبستگی بین آنها پرداخته شده است.
  

 ي توصیفیها یافته
  ا و ــــررسی معیارهـش از پژوهش به بدر این بخ

زیرمعیارهاي تدوین شـده بـراي هریـک از متغیرهـاي 
اجتماعی، کیفیت عینی زنـدگی  سرمایۀاصلی تحقیق (

و کیفیت ذهنی زنـدگی) بـه تفکیـک ابعـاد مطالعـاتی 
هــاي  پرداختــه شــده اســت. در ایــن راســتا از شــاخص

راکنــدگی و پهــاي  مرکــزي ماننــد میــانگین، شــاخص
  هاي تحقیق استفاده شده است. انی براي یافتهفراو

  ي آماريها آزمون
ــط میــان شــاخص هــاي  در بررســی و تحلیــل رواب

گویان در پـژوهش  اي پاسخ پژوهش و متغیرهاي زمینه
کرامـر اسـتفاده  Vاسـتودنت و  tهـاي  حاضر از آزمون

همچنین در بررسی و تحلیل روابـط میـان  شده است؛
هاي  هاي پژوهش از مدل صزیرمعیارها و شاخ -معیارها

تحلیل عامل تاییدي و روابط رگرسیونی استفاده شـده 
  است.

  کیفیت زندگی عینی
  کالبدي فضایی -1

هــاي ســنجش وضــعیت، تــراکم  الــف: مســکن: مولفــه
. میـانگین وضـعیت باشـد میساختمانی و کیفیت بناها 

ــازه  3,5مســکن  ــا  1در ب ــه وضــعیت  باشــد می 5ت ک
  رد.متوسط روبه خوب قرار دا
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  :1درصـد تـراکم سـاختمانی  28تراکم ساختمانی 
درصـد  37طبقه،  2ساختمانی  درصد تراکم 14طبقه، 

درصد تراکم سـاختمانی  5طبقه و  3تراکم ساختمانی 
  طبقه و باالتر. 4
   :درصـد  37در صد کیفیت پایین، 40کیفیت بناها

 درصد کیفیت باال. 23متوسط و
 ساختاري –عملکردي  -2

هـاي مـورد سـنجش:  به خدمات: مولفهدسترسی  -الف
ورزشی محله، مراکـز فرهنگـی، مراکـز خریـد روزانـه، 

اي، مهد کودك، دبستان، بهداشتی درمـانی  پارك محله
درصـد  15درصـد خیلـی پـایین،  5و مراکز مـذهبی.  

 35درصـد بـاال و   33,3درصد متوسـط،  11,7پایین، 
ــاال. میــانگین وضــعیت دسترســی بــه  درصــد خیلــی ب

کـه وضـعیت  باشـد می 5تـا  1در بـازه  3,65 خدمات
  خوب قلمداد می شود.

  اقتصادي -3
هاي سـنجیده شـده، میـزان  اقتصاد خانوار: مولفه -الف

 38,3درصد خیلی پـایین،  10درآمد خانوار و اشتغال. 
ــایین،  ــاال و   18,3متوســط،  3,3درصــد پ  0درصــد ب

 2,66وضعیت اقتصاد خانوار  درصد خیلی باال. میانگین
وضعیتی ضعیف به نظر مـی  که باشد می 5تا  1در بازه 

  رسد.
  حمل و نقل  -4

 دهاي مور حمل و نقل عمومی: مولفه هاي ایستگاه -الف
هاي اتوبوس و تعـداد اتوبـوس  سنجش: فراوانی ایستگاه

 35درصـد کـم،  11,7درصد خیلی کم،  3,3. باشد می
درصـد خیلـی  16,7درصد زیاد و  3,3درصد متوسط، 

تـا  1در بازه   3,38میانگین وضعیت حمل و نقل  زیاد.
قرار دارد که وضعیتی متوسط رو به خـوب را احـراز  5

  کرده است.
  اعیاجتم –فرهنگی -5

هـاي اوقـات فراغـت شـامل  اوقات فراغت: مولفـه -الف
درصـد  13,3. باشـد میفضاهاي گذران اوقـات فراغـت 

 16,7درصد متوسـط،  35درصد کم،  33,3خیلی کم، 
وضـعیت  درصد خیلی زیاد. میانگین 1,7درصد زیاد و 

ــت  ــات فراغ ــازه  2,66اوق ــ 1در ب ــه  5ا ت ــرار دارد ک ق
  باشد. وضعیتی ضعیف می

 33,3درصـد خیلـی کـم،  11,7امینیت اجتماعی:  -ب
 0رصــد زیــاد و  15درصــد متوســط،  40درصــد کــم، 

میــانگین وضــعیت امنیــت  یلــی زیــاد اســت.درصــد خ
کـه وضـعیت  باشـد می 5تـا  1در بازه  2,79 اجتماعی

  متوسط روبه ضعیف است.
  کیفیت زندگی ذهنی

  کالبدي فضایی -1
هـاي مـورد سـنجش: زیبـایی  سـاختمان: مولفـه -الف

درصـد  1,7شناسی و تراکم. میزان رضایتمندي از بنـا، 
 18,3وسـط، درصد مت 20درصد کم،  58,3خیلی کم، 

درصد خیلی زیاد. میانگین وضـعیت  1,7درصد زیاد و 
کـه وضـعیت  باشـد می 5تا  1در بازه  2,71ساختمان 

  متوسط روبه ضعیف است.
هــاي  بهداشــت و ســالمت محــیط زنــدگی: مولفــه -ب

 بهداشـت و سـالمت محـیط زنـدگی شـامل: نظافــت و
. رضایت باشد میپاکیزگی و عوامل آلوده کننده محیط 

درصـد  5,1درصد خیلی کـم،  0اشت و سالمت، از بهد
 22درصــد زیــاد و  40,7درصــد متوســط،  32,2کــم، 

درصد خیلی زیاد. میانگین وضـعیت بهداشـت محـیط 
  و وضعیت خوب. 5تا  1در بازه  3,66

ها: تنـوع فعـالتی و حضـور  سرزندگی محله: مولفه -پ
 36,7درصـد کـم،  45درصد خیلی کم،  13,3پذیري. 

درصـد خیلـی  1,7درصـد زیـاد و  3,3درصد متوسط، 
 5تـا  1در بازه  2,45زیاد. میانگین وضعیت سرزندگی 

  رسد. باشد که وضعیتی ضعیف به نظر می می
  ساختاري –عملکردي  -2

رضایت از خدمات محله اي: شامل خـدمات رفـاه  -الف
باشـد.  میاجتماعی، خدمات تفریحی و خدمات تجاري 

 5تـا  1بازه در 2,83اي  میانگین وضعیت خدمات محله
  دارد.به خوب  باشد که وضعیت متوسط رو می
  خدمات رفـاه اجتمـاعی: رضـایت از خـدمات رفـاه

درصـد کـم،  31,7درصد خیلـی کـم،  11,7اجتماعی: 
درصـد  1,7درصـد زیـاد و  13,3درصد متوسط،  41,7

و  5تـا  1در بـازه  2,69خیلی زیاد. میانگین وضـعیت 
  وضعیت متوسط روبه ضعیف.

 10تفریحی: رضایت از خـدمات تفریحـی:  خدمات 
درصد متوسـط،  25درصد کم،  33,3درصد خیلی کم، 
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درصــد خیلــی زیــاد. میــانگین  5درصــد زیــاد و  26,7
و وضعیت متوسـط روبـه  5تا  1در بازه  2,80وضعیت 
 ضعیف.

  :درصد  31,7درصد خیلی کم،  6,7خدمات تجاري
 درصـد 10درصد زیاد و  25درصد متوسط،  26,7کم، 

در  2,99خیلی زیاد. میانگین وضعیت خدمات تجـاري 
 و وضعیت متوسط. 5تا  1بازه 

 اقتصادي -3
هـاي اقتصـاد شـامل بهـره  اقتصاد خـانوار مولفـه -الف

مندي از امکانات ضروري زندگی و اشـتغال. رضـایت از 
درصد کـم،  33,3درصد خیلی کم،  8,3اقتصاد خانوار: 

درصــد  1,7درصــد زیــاد و  30درصــد متوســط،  26,7
و وضـعیت متوسـط روبـه  2,87خیلی زیاد. میـانگین: 

  ضعیف. 
  حمل و نقل -4

هـا شـامل کـارایی  حمل و نقـل عمـومی: مولفـه -الف
درصـد  21,7درصد خیلـی کـم،  6,7. باشد میسیستم 

خیلـی  11,7زیـاد و  31,7درصـد متوسـط،  28,3کم، 
و وضعیت متوسـط روبـه  3,20زیاد. میانگین وضعیت: 

  خوب.
  اجتماعی –رهنگی ف -5

هاي شامل: نحوه و ارتبـاط  روابط اجتماعی: مولفه -الف
درصـد  33,3درصد خیلی کم،  16,7مردم محله باهم. 

درصـد  3,3درصد زیاد و 10درصد متوسط،  36,7کم، 
و وضـعیت  5تـا  1در بـازه  2,56خیلی زیاد. میانگین 

  ضعیف.
مور مربوط بـه محـل زنـدگی در مشارکت: شامل اُ -ب

درصـد،  38,3درصـد، کـم  15محله. خیلی کـم سطح 
درصـد و خیلـی زیـاد  13,3درصد، زیاد  31,7متوسط 

و  5تـا  1در بـازه  2,65درصد. میانگین وضـعیت  1,7
  وضعیت متوسط روبه ضعیف.

درصـد  11,9حس تعلـق: مولفـه یادمـانی اسـت.  -پ
 22درصد متوسـط،  18,6درصد کم،  37,3خیلی کم، 

 2,89خیلی زیـاد. میـانگین  درصد 2. 10درصد زیاد و 
  و وضعیت متوسط روبه ضعیف. 5تا  1در بازه 

  
  اجتماعی سرمایۀ

  )ها ساخت روابط(شبکه -1
پیوند همسایگی: مولفه شامل نحوه و نوع ارتبـاط  -الف

درصـد کـم،  33,3درصد خیلی کم،  16,7مردم محله. 
درصـد  3. 3درصـد زیـاد و  10درصد متوسـط،  36,7

و  5تـا1در بـازه  2,56ن وضـعیت خیلی زیـاد. میـانگی
  وضعیت ضعیف.

درصـد  22درصد خیلی کـم،  33,9روابط گروهی:  -ب
 10,2درصـد زیـاد و  10,2درصـد موسـط،  23,7کم، 

تـا  1در بازه  2,40درصد خیلی زیاد. میانگین وضعیت 
  و وضعیت ضعیف.  5
درصـد کـم،  38,3درصد خیلی کم،  15مشارکت:  -پ

درصـد  1,7صـد زیـاد و در 13,3درصد متوسط،  31,7
 1درصـد در بـازه  2,65خیلی زیاد. میانگین وضـعیت 

  و وضعیت متوسط روبه ضعیف. 5تا
  کیفیت روابط (هنجارها) -2

  اعتماد -الف
  اعتماد بین فردي: این مولفـه شـامل اعتمـاد بـین

درصـد خیلـی کـم،  18,3افراد و اعتماد تعمیم یافتـه. 
درصـد  13,3درصـد متوسـط،  28,3درصد کم،  38,3

 1در بـازه  2,53درصد خیلی زیاد. میانگین  1,7زیاد و 
  و وضعیت ضعیف. 5تا 
  .8,3اعتماد تعمیم یافته: مولفـه اعتمـاد اجتمـاعی 

درصـد متوسـط، 33,3درصد کم،  25درصد خیلی کم، 
درصـد خیلـی زیـاد. میـانگین  1,7درصد زیاد و  31,7
 و وضعیت متوسط روبه ضعیف. 5تا  1در بازه  2,90

درصـد  11,9س تعلق: شـامل عناصـر یادمـانی. ح -ب
 22درصد متوسـط،  18,6درصد کم،  37,3خیلی کم، 

درصد خیلی زیاد. میانگین وضعیت  10,2درصد زیاد و 
 و وضعیت متوسط روبه ضعیف. 5تا  1در بازه  2,89

 فرضیات  به کار رفتـه در تحلیـل پرسـش نامـه    
  )H0(فرض 

 سـرمایۀ کنندگان و مطلوبیت بین جنسیت استفاده -1
اجتماعی، کیفیت زندگی عینی و کیفیت زندگی ذهنی 

 ارتباطی وجود ندارد.
 ســرمایۀکنندگان و مطلوبیــت  بــین ســن اســتفاده -2

اجتماعی، کیفیت زندگی عینی و کیفیت زندگی ذهنی 
 ارتباطی وجود ندارد.
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کنندگان و مطلوبیــت  بــین تحصــیالت اســتفاده -3
 اجتمــاعی، کیفیــت زنــدگی عینــی و کیفیــت ســرمایۀ

 زندگی ذهنی ارتباطی وجود ندارد.
 سـرمایۀکنندگان و مطلوبیـت  بین شـغل اسـتفاده -4

اجتماعی، کیفیت زندگی عینی و کیفیت زندگی ذهنی 
 ارتباطی وجود ندارد.

کنندگان در محلـه  و  بین مـدت سـکونت اسـتفاده -5
اجتمـاعی، کیفیـت زنـدگی عینـی و  سرمایۀمطلوبیت 

  د.کیفیت زندگی ذهنی ارتباطی وجود ندار
  

  تحلیلی يها یافته
 بـین رابطه وجود بررسی زمینه این در بحث موارد

ــاي ــود متغیره ــش در موج ــه پرس ــا نام ــر ب ــک ه  از ی
 کیفـت اجتمـاعی، سـرمایۀ( تحقیـق اصـلی متغیرهاي

 ارتباط سیربر و) ذهنی زندگی کیفیت و عینی زندگی
ــین ــا اجتمــاعی ســرمایۀ ب ــت ب ــی کیفی ــی و عین  ذهن

 t( پذیرفتـه صـورت هـاي ونآزمـ بـه اوجـه با. باشد می
 جنسیت متغیرهاي: گفت توان می) کرامر v و استودنت

 تحصـیالت )،H0(اثبات فـرض  سن ،)H0(اثبات فرض 
 محلـه در )H0(اثبات فـرض  شغل و )H0(اثبات فرض 

 زندگی کیفیت اجتماعی، سرمایۀ از مستقل شهر، جاهد
 مطلوبیـت بـر اثري و بوده عینی زدنگی کیفت و ذهنی

(رد شدن  فـرض  سکونت مدت متغیر ولی ؛دارندن آنها
H0( کیفیـت و عینی زندگی کیفیت میزان بر محله در 

 کیفیـت کـه اي گونـه به بوده گذار تاثیر ذهنی زندگی
 حـد در مطالعه مورد محدوده در ذهنی و عینی زندگی
 بـاالتر و سال 5 که خانوارهایی میان در و بوده متوسط

 هـا خـانواده دیگـر از بـیش هسـتند ساکن محدوده در
 يهـا گروه میان اجتماعی سرمایۀ لحاظ به اما. باشد می

  .شود نمی مشاهده چندانی تفاوت مختلف زمانی
منظور بررسی سـاختار روابـط میـان متغیرهـاي  به

انـد بـا  اي سـنجیده شـده پژوهش که در سطح فاصـله
ي آنهـا هـا افزار ایمـوس بـه تحلیـل داده ستفاده از نرما

  نتایج زیر بدست آمده است. پرداخته شده و
  کیفیت عینی زندگی: -1

در بررسی معیارهاي این متغیر از میان معیارهـاي 
مطرح شده، معیار اقتصاد خانوار بـه دلیـل عـدم تـاثیر 
معنادار بر متغیر کیفیت زندگی عینی و تاثیر منفی بـر 

 هاي تایید مدل حذف گردیده است. برازش
یر نیز قابـل آمده که در مدل ز دست بهطبق نتایج 

مشاهده است، معیارهاي امنیت اجتماعی با اندازه تاثیر 
 30درصد، کیفیت و عمر مسـکن بـا انـدازه تـاثیر  63

درصد، دسترسی به حمل و نقل عمومی با اندازه تـاثیر 
درصد، دسترسی به خدمات شهري با انـدازه تـاثیر  26
درصد و دسترسی به خدمات شهري جهت گـذران  22

درصـد بـه ترتیـب بـر  17ا اندازه تـاثیر اوقات فراغت ب
کیفیت زندگی افراد در محـدوده مـورد مطالعـه تـاثیر 

  گذارند. می
  

 
  

  زندگی خروجی نرم افزار با مولفه کیفیت عینی: 2شکل 
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  کیفیت ذهنی زندگی -2
در بررسی معیارهاي این متغیر از میان معیارهـاي 

یط بهداشـت محـ مطرح شده، معیارهاي اقتصاد خانوار،
دلیل عدم تاثیر معنادار بـر متغیـر  و نماي ساختمانی به

هاي تاییـد  کیفیت زندگی عینی و تاثیر منفی بر برازش
 حذف گردیده است. ،مدل

طبق نتایج بدست آمده که در مدل زیر نیـز قابـل 
 49مشاهده اسـت، معیارهـاي فرهنگـی اجتمـاعی بـا 
 19درصد، رضـایت از خـدمات محلـه بـا انـدازه تـاثیر 

درصـد و  16اي با انـدازه تـاثیر  صد، سرزندگی محلهدر
درصد  12مومی با اندازه تاثیر رضایت از حمل و نقل ع

ترتیب بر کیفیت ذهنـی زنـدگی افـراد در محـدوده  به
  گذارند. مورد مطالعه تاثیر می

  

 
  

  : خروجی نرم افزار با مولفه کیفیت ذهنی زندگی3شکل 
  

 اجتماعی سرمایۀ -3
ارهــاي ایــن شــاخص از میــان در بررســی معی 

طور که در مدل زیر قابـل  معیارهاي مطرح شده، همان
مشاهده است، معیارهاي روابط گروهی با انـدازه تـاثیر 

درصـد، پیونـد  77درصد، مشارکت با اندازه تـاثیر  80

درصـد، اعتمـاد بـا انـدازه  27همسایگی با اندازه تاثیر 
ترتیـب  د بهدرص 9تعلق با اندازه تاثیر  و حس 22تاثیر 

اجتمـاعی افـراد در محـدوده مـورد مطالعـه  سرمایۀبر 
  گذارند. تاثیر می

  

  
   اجتماعی سرمایۀافزار با مولفه  : خروجی نرم3شکل 
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 روابط میان متغیرهاي اصلی: -4
طور کـه در مـدل زیـر قابـل مشـاهده اسـت  همان

اجتمـاعی و کیفیـت عینـی  سـرمایۀهمبستگی میـان 
و با کیفیت ذهنی زندگی به درصد  22میزان  زندگی به

باشـد. بـه عبـارتی دیگـر متغیـر  درصـد می 53میزان 
درصد و  5اجتماعی بر کیفیت زندگی عینی تا  سرمایۀ

گـذار اسـت. درصد تاثیر 28بر کیفیت زندگی ذهنی تا 

   

  
  

  ها : خروجی نرم افزار، ارتباط میان مولفه4شکل 
  

در طـور کـه  میزان متغیرهاي اصلی تحقیق همـان
ترتیـب عبارتنـد از:  جداول زیر قابل مشاهده اسـت بـه

، کیفیـت 3,22طور متوسـط  یت زندگی عینـی بـهکیف
  .2,66اجتماعی  سرمایۀو  2,87ذهنی زندگی 

  

 میانگین میزان متغیر کیفیت عینی زندگی :4جدول 
 وضعیت کل میانگین کل وضعیت معیارها میانگین امتیاز معیارها معیار متغیر اصلی

زندگی کیفیت 
 عینی

 خوب 3,5 مسکن

 متوسط رو به باال 3,22
 خوب 3,65 دسترسی به خدمات

 متوسط رو به خوب 3,38 حمل و نقل
 متوسط رو به ضعیف 2,79 امنیت اجتماعی
 متوسط رو به ضعیف 2,66 اوقات فراغت

 

:  میانگین میزان متغیر کیفیت ذهنی زندگی5جدول   
نگین امتیاز معیارهامیا معیار متغیر اصلی  وضعیت کل میانگین کل وضعیت معیارها 

کیفیت زندگی 
 ذهنی

 متوسط رو به ضعیف 2,71 مسکن

متوسط رو به  2,87
 پایین

 ضعیف 2,45 سرزندگی
 متوسط رو به ضعیف 2,82 رضایت از خدمات محله اي

 متوسط رو به خوب 3,20 حمل و نقل
عیفمتوسط رو به ض 2,89 حس تعلق  

 متوسط رو به ضعیف 2,56 روابط اجتماعی
 متوسط رو به ضعیف 2,65 مشارکت

 

اجتماعی سرمایۀ: میانگین میزان متغیر 6جدول    
 وضعیت کل میانگین کل وضعیت معیارها میانگین امتیاز معیارها معیار متغیر اصلی

 سرمایۀ
 اجتماعی

 متوسط رو به ضعیف 2,56 پیوندهاي همسایگی

2,66 
متوسط رو به 

 پایین

 متوسط رو به ضعیف 2,65 مشارکت
 ضعیف 2,40 ر.ابط گروهی

 متوسط رو به ضعیف 2,71 اعتماد
 متوسط رو به ضعیف 2,89 حس تعلق
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  گیري  نتیجهبندي و  جمع
اساس نتایج تحقیق میزان کیفیت ذهنی زندگی  بر

و بـه اجتماعی در محله جاهدشهر متوسـط ر سرمایۀو 
ضعیف ارزیابی شده و کیفیت عینی زندگی متوسـط رو 

منـدي بـراي  به باال ارزیابی گردید. این سطح از رضایت
ي شـهري، امتیـاز مطلـوبی ریـز یکی از محالت برنامـه

شود. از آنجا که ارتقاي کیفیت زنـدگی و  محسوب نمی
اجتماعی در گرو بهبـود کیفیـت در معیارهـا و  سرمایۀ

، در همـین راسـتا بـا باشد میه آن زیرمعیارهاي سازند
توجه به هدف اصلی تحقیق مبنـی بـر ارتقـاء و بهبـود 

اجتماعی در محله جاهدشـهر  سرمایۀکیفیت زندگی و 
با استفاده از ارزیابی این متغیرهـا توسـط سـاکنان، در 
این قسمت از تحقیق به ارائه راهکارهایی در این زمینه 

  است. هپراخته شد
  

  پیشنهادها
  :هاي بهبود و ارتقاء سرزندگی محلهراهکار

بینی فضاها و مبلمان مناسب جهـت مکـث و  پیش -
  تجمع ساکنان محله 

ي فرهنگی، آموزشـی و  ایجاد فضاهاي چند منظوره -
 ورزشی به منظور استفده از فضا در تمام ساعات

ایجاد  منظور تجهیز و تقویت فضاهاي سبز محلی به -
و زنـان در جذابیت براي حضور پررنگ تر کودکان  

  این فضاها
  اي هاي بهبود و رضایت از خدمات محلهراهکار

  هاي آموزشی در سطح محله کیفیت کاربري ءارتقا -
 هاي درمانی در سطح محله کیفیت کاربري ءارتقا -
  هاي ورزشی در سطح محله کیفیت کاربري ءارتقا -
  هاي فرهنگی در سطح محله کیفیت کاربري ءارتقا -
  تجاري در سطح محلههاي  کیفیت کاربري ءارتقا -
  هاي مذهبی در سطح محله کیفیت کاربري ءارتقا -

  راهکارهاي بهبود و ارتقاي حمل و نقل عمومی
اتوبوس درمحله براي  ایستگاههايجانمایی مناسب  -

  اي. دسترسی بهتر به خدمات درون و برون محله
دوچرخـه  ایجاد شبکه پیوسـته و منسـجم پیـاده و -

 ها. زیر محلهبراي دسترسی به مراکز محله و 
  

  :راهکارهاي بهبود و ارتقاي روابط اجتماعی
ي هـا مناسب و تجهیز فضـاهاي بـین بلوك طراحی -

ساختمانی به منظور خلق فضـاهاي جمعـی فعـال 
  آنها ساکنانبراي 

ــکیل  - ــايتش ــی، گروهه ــف فرهنگ ــذهبی،  مختل م
 ورزشی در مساجد محله به منظور جذب ساکنین 

  :لقراهکارهاي بهبود و ارتقاي حس تع
ـــامالت رودرو و  - ـــات و تع ـــان ارتباط ـــاد امک ایج

    انچهره در میان ساکن به چهره
هاي مختلـف  هاي محلی در میان رده تشکیل گروه -

هاي جوانان، سالمندان، زنان  از جمله گروه انساکن
 ...و

و در نهایت حس  انافزایش حس تعلق خاطر ساکن -
هــا از طریــق دخیــل پذیري در میــان آن مســئولیت
  ا در ارائه طرح، اجرا و بهبود آننمودن آنه

اســتفاده از عناصــر طراحــی مانــدگار در فضــاهاي  -
    انگیز بودن محله عمومی جهت افزایش خاطره

 :راهکارهاي بهبود و ارتقاي مشارکت
 هـا سـازي آن آموزش و تعلیم شهروندان براي آماده -

مشـارکت و برنامـه  براي درگیـر شـدن در فرآینـد
  ریزي براي محله خود.

یش مشـارکت سـاکنان در مـدیریت محلـه بـه افزا -
 ها و شوراي محله. وسیله تقویت شورایاري

از  بـا اهـداف مختلـفنهـاد هاي مردمتشکیل گروه -
گیري و  تصـمیمجمله مشارکت در برنامـه ریـزي، 

  سازي در تعامل با نهادهاي باالدست. تصمیم
  :راهکارهاي بهبود و ارتقاي امنیت اجتماعی

ــورپردا - ــعیت ن ــود وض ــداوم بهب ــه و ت زي در محل
  روشنایی در ساعات انتهایی شب.

هــاي بــایر و  ریــزي بــراي اسـتفاده از زمــین برنامـه -
هاي مـورد  متروکه داخل محله براي تامین کاربري

 نیاز محله.
ویـژه در  ه بـهزِرم و بِـساماندهی فضاهاي مستعد جُ -

تاریک و فاقـد دیـد اغلب ها که  فضاهاي بین بلوك
  اي مسکونی هستند. مناسب از درون واحده

بینی مراکزي در محلـه کـه بـه  ریزي و پیش برنامه -
ال روزي یا تا ساعات انتهایی شب فعـ صورت شبانه
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هاي سـطح محلـه باشند همانند خدمات  و کاربري
  ...).ها و غذیه فروشی، اها (مانند سوپرمارکت

تجهیــز و تقویــت فضــاهاي عمــومی محلــه جهــت  -
جوانان و زنان نوبه خصوص  انافزایش حضور ساکن

  در عرصه عمومی.
  :راهکارهاي بهبود و ارتقاي اوقات فراغت

هاي مطلوب سـاکنان محلـه  کاربريافزایش سرانه  -
  فضاي سبز و ... .چون مراکز ورزشی، فرهنگی، هم

هـا و مسـابقات بـازي  بینی برگزاري نمایشگاهپیش -
ي محلی به صـورت ها کودکان و نوجوانان در پارك

 اي. دوره
 :هاي بهبود و ارتقاي اعتمادراهکار

با ارتقاي مشارکت، امنیـت، اوقـات فراغـت، حـس  -
اي و  تعلــق، روابــط اجتمــاعی، خــدمات محلــه

از طریـق ارائـه راهکارهـاي پیشـنهادي  سـرزندگی
  محله افزایش می یابد. اناعتماد نیز در بین ساکن

  
 پژوهشهاي  توصیه

عد اجتماعی توسـعه شهري به بُ ي توسعهها در طرح -
  ه بیشتري مبذول شود.توج

هـا،  هاي شهري نحوه ي ارزیـابی، خواسـته در طرح -
در ارائـه راهیردهـا و  انهاي سـاکن نظرات و اولویت

 ها مبناي کار قرار گیرد.   آتی این طرح هاپیشنهاد
ریـزي  هاي منحصر به فرد محالت برنامـه ویژگیبه  -

هـاي مـوثر  شده شهري در گزینش مدل و شاخص
 توجه شود.گی در سنجش کیفیت زند
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