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شاخصهای سرمایة اجتماعی مؤثر بر رضایتمندی ساکنان
سکونتگاههای غیررسمی
(مطالعة موردی :محلة فرحزاد شمالی ،تهران)
صبا خراسانی مقدم ،1فرهنگ مظفر ،2سید باقر حسینی
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 .1دانشجوی دکتری ،دانشکدة معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران ،ایران
 .2دانشیار ،دانشکدة معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران ،ایران

(تاریخ دریافت7031/30/30 :؛ تاریخ پذیرش)7031/30/30 :

چکيده
با مطرحشدن توسعة پایدار شهري ،لزوم دستیابی به کیفیت زندگی مناسب و تأمین رضایتمندي ساکنان ،پدیدة اسكان غیررسمی با دیدي
جامعتر توسط محققان مطالعه میشود .سرمایة اجتماعی به عنوان یكی از معیارهاي اصلی توسعة پایدار ،بر کیفیت زندگی و رضاایتمندي
از کیفیت زندگی تأثیر شایان توجهی دارد .هدف پژوهش حاضر تعیین ابعااد متتلا سارمایة اجتمااعی ماثثر بار رضاایتمندي سااکنان
سكونتگاههاي غیررسمی و تبیین ارتباط این دو مفهاوم در اااراوا اهاداف توساعة پایادار اسات .مطالعاة حاضار در ساط ساكونتگاه
غیررسمی محلة فرحزاد تهران با روش توصیفی -همبستگی انجام گرفته است .ابزار جماعآوري دادههاا پرسنانامه اسات .حجا نموناه
معادل  773نفر بوده و تحلیل دادهها با نرمافزار  SPSSانجام گرفته است .طبا نتاایج ،رضاایتمندي از کیفیات زنادگی در حاد متوساط
 ،7>0/10>0با میانة نظري  0ارزیابی شد .همچنین ،در سط اطمینان  30درصد ابعااد اعتمااد غیررسامی ،اعتمااد تعمای یافتاه ،اعتمااد
رسمی ،احساس امنیت ،حمایت اجتماعی ،همیاري ،وساطت اجتماعی ،منارکت اجتماعی ،همكاري و انسجام اجتمااعی ،بار رضاایتمندي
تأثیر مثبت و معنادار دارند .براساس نتایج رگرسیون اندگانه ،متغیار وابساته باهطاور مساتقی از متغیرهااي اعتمااد غیررسامی ،حمایات
اجتماعی ،همیاري ،منارکت اجتماعی و اعتماد رسمی ،تأثیر میپذیرد و این متغیرها حادود  00درصاد تغییارا متغیار وابساته را تبیاین
میکنند.

کليدواژگان
اسكان غیررسمی ،رضایتمندي ،سرمایة اجتماعی ،کیفیت زندگی.
 نویسندة مسئول ،رایانامهFmozafar@aui.ac.ir :
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مقدمه
توسعة فیزیکی شتابان و نامتعادل شهرها ،پیامدهای نامطلوب اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی بسیاری
داشته است .یکی از آثار و پیامدهای این توسعة حاشیهنشینی و اسکان غیررسمی است .سکونتگاه
غیررسمی شکلی از اسکان گروههای کمدرآمد و مهاجر در نقاط آسیبپذیر است کهه بهه صهور
خودرو و فاقد مجوز رسمی ایجاد میشود

)2013

 .(UN-Habitat,با توجه به فقدان پاسه مناسهب

به افزایش تقاضای مسکن در شهرهای مهاجرپذیر اسکان غیررسمی راهحلی منطقی است که افهراد
در پاس به نیاز سرپناه خویش اندیشیدهانهد ) .(Nassar & Elsayed, 2017, p.2یکهی از مههمتهرین
مشکال

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

سکونتگاهها با مشکال

اجتماعی ،فرهنگی ،کالبدی و زیستمحیطی مواجه شهدند کهه بهه کهاهش

کیفیت زندگی شهری منجر شده (شکری فیروزجاه و غنیپور ، 931 ،ص )15و زمینه را برای بروز
ناهنجاریها و ناپایداری توسعة شههری تشهدید کهرده اسهت (شهیعه و همکهاران ، 933 ،ص.)83
امروزه یکی از اهداف اصلی توسعة پایدار ،کیفیت زنهدگی و تهیمین رضهایت افهراد اسهت .آینهدة
زندگی بشر متکی بر درک بهتر عواملی است که بر کیفیت زندگی انسان تیثیر میگهذارد و موجهب
افزایش رضایتمندی وی میشود (غفاری و اونق ، 931 ،ص .) 61بخشی از این عوامل مربوط بهه
کیفیت روابط انسان با سایر افراد جامعه ،گروهها و نهادهای رسمی و غیررسمی است کهه از آن بها
عنوان «سرمایة اجتماعی» 5یاد میشود .سرمایة اجتماعی به عنوان «دارایی کهه در میهان اجتماعها
جاری است» ،در تیمین رضایتمندی ساکنان از نظر زمینهسهازی مشهارکت متبهت و فعهال افهراد در
زندگی اجتماعی و نیز تیثیرگذاری ارزشها و هنجارهای اجتماعی در چگونگی رفتهار افهراد نقهش
بسزایی دارد (تقیلو ، 938 ،ص.)543
در ایران نیز شهرنشینی با روندی سریع همراه بوده و این رشد معضال

بسیاری برای شهرها

به دنبال داشته است (روستایی و همکاران ، 934 ،ص .) 41شهر تهران به علت داشتن رشد طبیعی
1. Informal Settlement
2. Social capital

شاخصهای سرمایة اجتماعی مؤثر بر رضایتمندی ساکنان سکونتگاههای غيررسمی (مطالعة موردی... :

جمعیت ،مهاجرپذیری باال و جایگاه اول سیاسی و اداری در کشور ،تحوال
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جمعیتی و کالبدی

زیادی دیده که از عمدهترین آنها شکلگیری پهنههای اسکان غیررسمی در نواحی مختلف آن
است .سکونتگاه غیررسمی فرحزاد واقع در بافت محله فرحزاد به عنوان نمونهای از سکونتگاههای
غیررسمی درونشهری تهران ،گروههای فرهنگی متعددی را در خود جای داده که این مسئله باعث
ظهور مجموعه ای نامتوازن از نظر سطوح کیفیت زندگی و اشکال ارتباطا

شده است .این

محدوده از آنجا که با مسائل حادتری از جمله جوانبودن مواجه است ،یکی از چند سکونتگاه
غیررسمی است که ارتقا و توانمندسازی آن از طریق افزایش سرمایة اجتماعی اهمیت باالیی دارد
و ضعف در ابعاد گوناگون سرمایة اجتماعی در این ناحیه بر لزوم مطالعه این بعد و ارتباط آن با
کیفیت زندگی تیکید میکند (خوشفر و همکاران ، 935 ،ص.) 19
پژوهش حاضر براساس مفهوم «سرمایة اجتماعی» بهعنوان یکی از بنیادیترین مفاهیم توسعة
پایدار به تعیین «شاخصهای سرمایة اجتماعی» مؤثر بر «رضایتمندی از کیفیت زندگی» پرداخته و
با سنجش این مفاهیم ،در پی شناخت رابطهای است که شاخصهای سرمایة اجتماعی بهعنوان
متغیر مستقل با رضایتمندی از کیفیت زندگی به عنوان متغیر وابسته دارند .دو پرسش اساسی
پژوهش به این شرح است . :آیا بین سرمایة اجتماعی و رضایت از کیفیت زندگی رابطة معناداری
وجود دارد؟  .5کدام مؤلفههای سرمایة اجتماعی قادر به تبیین بیشتر واریانس رضایتمندی از
کیفیت زندگی میباشند؟
بررسی نحوة
ارتباط دو مفهوم

ارزیابی سرمایة اجتماعی و کیفیت ذهنی
زندگی در سکونتگاه غیررسمی فرحزاد

تدوین شاخصهای
سنجش

مطالعة مبانی نظری
پژوهش

شکل  .1فرایند کلی پژوهش

فرضیة اصلی پژوهش ،وجود ة معنادار میان شاخصهای سرمایة اجتماعی با رضایتمندی از
کیفیت زندگی است .به نظر میرسد با افزایش سرمایة اجتماعی نقش فعال کنشگران اجتماعی،
دستیابی به منابع ،خدما

و فرصتها و نیز قابلیتها بهمنظور مشارکت آگاهانه در جامعة

غیررسمی افزایش یابد و با پایدارسازی و بهبود شرایط اجتماعی این سکونتگاهها ،رضایتمندی
بیشتری حاصل شود.
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مبانی نظری پژوهش
اسکان غيررسمی

شهرها در کشورهای در حال توسعه به تناسب افزایش جمعیت بهسرعت در حال گسترش هستند.
با تمرکز فقر در شهرها و به موازا

صنعتیشدن جهان ،مشکل نابرابری خدما رسانی و مسکن

پرازدحام ،به متابة جنبهای نامطلوب از زندگی شهری نمایان شد .چنین روندی با عینیتیافتن
جنبههای کالبدی فقر در قالب محلههای فقیرنشین و اسکان غیررسمی ،به مشخصة اکتر شهرهای
بزرگ کشورهای در حال توسعه تبدیل شد ) .(Kellett, 2011, p.3برای اولینبار در تاری  ،بیش از
نیمی از مردم جهان ،یعنی  14درصد در سال  ،51 4در شهرها زندگی میکنند که پیشبینی میشود تا
سال  5111این نسبت به  66درصد افزایش یابد ).(UN-Habitat, 2014
سابقة پرداختن به اسکان غیررسمی ،به نوشتههای متفکرینی چون مارشال کلینارد  ،رابر
پارک ،5جان ترنر 9و چارلز آبرامز 4بازمیگردد (پیران 966 ،و  ، 968ص .)15کلینارد در تعریف
سکونتگاه غیررسمی چنین میگوید« :سکونتگاه غیررسمی ،خردهفرهنگی با مجموعهای از
هنجارهاست که در محلهایی با بهداشت کم ،انحرافا

اجتماعی و ویژگیهایی از جمله انزوای

اجتماعی همراه است» .به اعتقاد ترنر «مسکن خودساختة تهیدستان شهری ،نوعی برنامهریزی
مردمی در جوامعی است که برای مسکن اقشار کمدرآمد برنامهای ندارند» ) .(Turner, 1982پرویز
پیران ( ) 935اسکان غیررسمی و مسکن خودساخته را «مهمترین الگوی انطباق با فقر روبهرشد
شهری» میداند .به اعتقاد پیری ( ) 939این نوع سکونتگاه با ابعاد مختلف خود ،نمایشی فضایی-
کالبدی از اجتماعپذیری غیراجتماعی افراد و گروههاست.
امروزه اسکان غیررسمی که بهطور عمده با تصرف و ساخت غیررسمی زمین و مسکن،
رعایتنکردن ضوابط شهری ،کمبود خدما

زیرساختی ،رشد سریع کالبدی و جمعیتی ،اشتغال
1. Marshall Clinard
2. Robert Ezra Park
3. John Turner
4. Charles Abrams

شاخصهای سرمایة اجتماعی مؤثر بر رضایتمندی ساکنان سکونتگاههای غيررسمی (مطالعة موردی... :
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غالب غیررسمی ،ناپایداری سازهای و تیسیساتی ،پایینبودن سرانههای خدماتی ،ناپایداری درآمد و
در نهایت ،بستر کالبدی مناسب برای رشد آسیبهای اجتماعی و شکلگیری خردهفرهنگهای
کجرو شناخته میشود ،تبدیل به چالشی بزرگ در کالنشهرها شده است (شیعه و همکاران،
 ، 931ص.)41
طی دو دهة گذشته سکونتگاههای غیررسمی بیش از پیش با مفهوم توسعة پایدار گره خوردهاند
(ایراندوست ، 933 ،ص .)51این پدیده با بروز آسیبهای فراوان کالبدی ،اجتمهاعی ،اقتصهادی و
محیط زیستی نتایجی مانند افزایش فقر شهری و کاهش رفاه و کیفیت زندگی گروه کمدرآمد را بهه
همراه دارد ) (Nassar & Elsayed, 2017, p.2و مهمترین هدف توسعة پایهدار یعنهی بهبهود کیفیهت
زندگی و رضایتمندی ساکنان را با تهدید جدی روبهرو کرده است .به نظر میرسهد بهدون ارتقهای
شرایط موجود ،اسکان غیررسمی به معضلی حلنشهدنی در مقابهل توسهعة پایهدار شههری تبهدیل
خواهد شد (صرافی ، 938 ،ص .)6پایدارسازی و بهبود شرایط اجتماعی این سکونتگاهها یکهی از
اصلیترین اهداف نظام مدیریت شهری است .در این میهان ،سهرمایة اجتمهاعی بههعنهوان یکهی از
مهمترین مؤلفههای پایداری در این سکونتگاهها از تعامال
میگیرد .این سرمایه که حاصل اعتماد ،قدر

روزانهة سهاکنان ایهن محهال

شهکل

و شبکههای اجتماعی رسمی و غیررسمی اسهت ،در

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

کمک میکند (شفیعا و شفیعا ، 93 ،ص.) 41

سرمایة اجتماعی

انسانها ،همواره در جستوجوی یافتن منابعی هستند که امکان تحقق اهداف آنها را افزایش دههد.
اینکه چه افرادی را مهیشناسهیم و بهین مها و دیگهران چهه نهوع ارتبهاطی برقهرار اسهت ،در تعیهین
دستاوردهای زندگی ما نقش مهمی دارد .جامعهشناسان از این عامل با عنوان سهرمایة اجتمهاعی نهام
میبرند .سرمایة اجتماعی در متون نظری توسعه ،بهطور گسترده شهناخته شهده اسهت و پیامهدهای
متبتی در رفاه اجتماعی دارد .نبود سرمایة اجتماعی ،باعث میشود افراد در جامعه مشارکت کمتری
داشته باشند و به حاشیه رانده شوند (قادری و تقوی ، 935 ،ص .) 9در جدول مجموعهای از
تعریفهای محققان از سرمایة اجتماعی بیان شده است.
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جدول  .1تعریفها و ابعاد سرمایة اجتماعی

پژوهشگر(ان)
بوردیو () 336

تعریف سرمایة اجتماعی
سرمایة اجتماعی مجموعة منافع بالفعل و بالقوهای است که به داشتن شبکهای از روابط متقابل ناشی
از آشنایی ،مورد پذیرش قرار گرفتن و شناخته شده بودن ،مربوط است
سرمایة اجتماعی جنبهای از یک ساخت اجتماعی را شامل میشود و کنشهای معین افرادی را که

کلمن ( ) 331درون ساختارند ،تسهیل میکند .سرمایة اجتماعی به کنشگر اجازه میدهد با استفاده از آن به منافع
خود دست یابد و ارتباط میان افراد تسهیل شود.
پاتنام () 331

سرمایة اجتماعی اعتماد ،هنجارها و شبکههای اجتماعی است ،که همکاری اعضا را برای رسیدن به
منافع مشترک تحصیل میکند.

فوکویاما

سرمایة اجتماعی مجموعهای از هنجارها و ارزشهای غیررسمی موجود در سیستمهای اجتماعی

() 338

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

گیدنز () 333
اونیکس و
بولن ()5111
لی و همکاران
()5119

سرمایة اجتماعی عبار

است از شبکة روابط ،تعهد و اعتماد اجتماعی که در جوامع سنتی،

درونگروهی و در جوامع مدرن وسیع و تعمیمیافته است
سرمایة اجتماعی مشارکت در اجتماع محلی ،کنشگرایی در یک موقعیت اجتماعی ،احساس اعتماد و
امنیت ،پیوندهای همسایگی ،ظرفیت پذیرش تفاو ها ،بهادادن به زندگی ،پیوندهای کاری،
پیوندهای دولتی و خانوادگی را شامل میشود.
سرمایة اجتماعی در قالب دلبستگی محلهای ،شبکة اجتماعی و مشارکت مدنی قابل مفهومسازی
است .دو دستة نخست در ارتباط با شبکههای اجتماعی غیررسمی و دستة سوم در ارتباط با شبکه-
های اجتماعی رسمی قرار میگیرند.

دراکر و کاپالن سرمایة اجتماعی بهعنوان شرکت در فعالیتهای اجتماعی و شهروندی اطالق میشود که اعتماد بین
()5119
مارمو

و بل

( )51

افراد جامعه را نیز شامل میشود.
سرمایة اجتماعی مجموعهای از شبکهها ،هنجارها و ارزشها است که همکاری درونگروهی و
بینگروهی را برای رسیدن به اهداف مشترک تسهیل میکند.
مفاهیم روزمره مانند مصاحبت و مراوده بین افراد و خانوادهها ،یک واحد اجتماعی را شکل میدهند.

پیران () 931

اگر یک فرد با همسایه خود ارتباط برقرار کرده و آن دو با همسایگان دیگر ارتباط برقرار کنند ،در
این صور

منبع :محققساخته936 ،

یک انباشت از سرمایة اجتماعی به وجود میآید.
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براساس جدول  ،نظریهها و تعریفهای سرمایة اجتماعی به دو دستة کلی تقسیم مهیشهوند
دستة نخست بر ویژگیهای «فردی» سرمایة اجتماعی تیکید میکننهد و آن را محصهول فراینهدهای
شبکهای میدانند .در حالی که دستة دوم بر ویژگیهای «جمعی» سرمایة اجتماعی تمرکهز دارنهد و
تجربة مشغولیت در سازمانهای مدنی را بهعنوان امری حیاتی برای آثهار متبهت سهرمایة اجتمهاعی
مورد توجه قرار میدهند.
کيفيت زندگی و رضایتمندی

کی فیت زندگی به معنای دارابودن منابع ضروری برای تیمین نیازها ،خواستهها ،شرکت در
فعالیتها ،خودباوری و مقایسة رضایتمندی بین خود و دیگران است ) .(Bowling, 1997میزان
کیفیت زندگی شهری به میزان جوابگویی سکونتگاهها به نیازهای اساسی انسان بازمیگردد و
نشاندهندة ویژگیهای کلی اجتماعی ،کالبدی و فرهنگی محیط در یک ناحیه است که بهعنوان
معیاری برای سنجش میزان برآوردهشدن نیازهای روحی ،روانی و مادی افراد به کار میرود
(عظیمی ، 933 ،ص .)4کیفیت زندگی تا حد زیادی با جنبههایی از زندگی شخصی مانند آرزوها،
انتظارا  ،رضایت و غیره تعیین میشود .کاتر ( ) 331این کیفیت را شادمانی فردی یا
رضایتمندی از زندگی و محیط به همراه نیازها و امیال ،همچنین ،دیگر عوامل محسوس و
نامحسوس که خرسندی کلی را تعیین میکنند ،تعریف میکند .محققان بسیاری از جمله لی

5

( ،)5113مارانز ( ،)5119ماسام ( )5115و تراکسرر و آتالیک (  ،)511تعریف جامعی از این مفهوم
را به رسمیت شناختهاند .براساس این تعریف ،کیفیت زندگی دو بعد مرتبط دارد و معطوف به
تیمین نیازهای مادی و معنوی در دو وجه «ذهنی» و «عینی» است .جنبة ذهنی عبار

است از

کیفیت زندگی افراد متکی بر ابزار پیمایش ،برای بهدستآوردن ارزیابی آنها از تجارب زندگی در
قالب گزارش شخصی از رضایتمندی ،شادی و رفاه که در آن معرفهای ذهنی مانند رضایتمندی و
1. Cutter
2. Lee
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خوشبختی به عنوان معرفهای سنجش یاد میشوند .در رویکرد عینی بر شرایط عینی زندگی و
معرفهای مرتبط با آن تیکید شده و کیفیت زندگی در گرو ارضای نیازهای اولیه زندگی است .در
این بعد شاخصهایی مانند تولید اقتصادی ،نرخ باسوادی ،یا انتظار از زندگی را بدون ارزیابی
ذهنی افراد میتوان سنجید ).(Costanza, 2007
در تحقیقا

انجامگرفته ،شهاخصههای ذهنهی کیفیهت زنهدگی بهرای اههداف برنامههریهزی و

سیاستگذاری نسبت به شاخصهای عینی برتر هستند ،زیرا این شاخصها بازخوردهای ارزشمندی
را برای برنامهریزان فراهم میکنند ) .(Lee, 2008, p.18به اعتقاد محققان میتوان از افراد پرسهید تها
چه حد احساس خوشبختی میکنند ،زیرا مردم غالباً تصویر روشنی از کیفیت زندگی خود در ذهن
دارند و میدانند که تحت چه شرایطی در زنهدگی احسهاس خوشهبختی خواهنهد کهرد (نوغهانی و
همکاران ، 938 ،ص.) 9
پژوهشهای بیشماری بر مقولة «رضایت» بهعنوان مفیدترین شاخص سنجش «کیفیت زندگی»
ذهنی تیکید میکنند .بسیاری از محققان ،مراحل درک میزان رضایتمندی افراد را با دیهدگاه ادراکهی
توصیف کردهاند بدین ترتیب که شخص ،با توجه به مجموعهای از نیازها و آرزوها ،شرایط فعلهی
کیفیت زنهدگی خهویش را ارزیهابی مهیکنهد

(2001

 .)Michelson,نیازهها و آرمهانههای شهخص

مجموعهای از هر دو ویژگیهای فردی (مانند طبقة اجتماعی و مرحلهة زنهدگی) و نیهز معیارههای
فرهنگی تیثیرگذار بر فرد است .اگر شرایط فعلی در سازگاری نزدیک با همان چیزی باشد که فهرد
برای نیازهایش تعریف کرده است ،رضایتمندی حاصهل مهیشهود .در نگهاه بهه متغیهر رضهایت از
زندگی دو رویکرد نظری وجود دارد در رویکرد نخست ،رضهایت از زنهدگی بههعنهوان سهازهای
چندبعدی در نظر گرفته میشود .در این رویکرد ،ابتدا دربارة حوزهههای متفهاو

زنهدگی پرسهش

میشود و در نهایت ،به جمع آنها پرداخته میشهود تها رضهایتمندی از زنهدگی حاصهل شهود .در
جدول  ،5ابعاد رضایتمندی از زنهدگی بههعنهوان سهازهای چندبعهدی ،در پهژوهشههای مختلهف
گردآوری شده است.
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جدول  .2ابعاد رضایتمندی از کیفیت زندگی به مثابة سازهای چندبعدی

ابعاد رضایتمندی از زندگی

منبع
نایبی () 981
عظیمی () 935
علیخواه () 939

رضایت از زندگی خانوادگی ،رضایت از مسکن ،رضایت از شغل ،رضایت از تندرستی
رضایت از خود ،دوستان ،خانواده ،محیط زندگی و محیط کار
رضایت از زندگی خانوادگی ،رضایت از همسر و فرزند ،رضایت از روابط اجتماعی
همکاران و همسایگان ،رضایت از درآمد

اباذری () 939

رضایت مالی ،رضایت فردی ،رضایت اجتماعی سیاسی

محسنی () 931

رضایت از ازدواج ،رضایت از اشتغال ،رضایت از اوقا

آدامز () 363
تراکسرر و آتالیک
( )511

فراغت

رغبت به زندگی ،تناسب میان اهداف دستیافته با آرزوها ،شادبودن و نگاه متبت
سطح انتظارا

از زندگی ،برآوردهشدن آرزوها

منبع :محققساخته936 ،

به عقیدة محققان درنظرگرفتن ابعاد یادشده برای رضایت از زندگی معتبر نیست زیرا قائلشدن
به ابعادی برای یک متغیر و بیان تعداد آن ابعاد ،براساس مفاهیم نظری امکانپذیر است و
تقسیمبندیهای آماری نمیتواند مبنای درستی برای آن باشد .به عبارتی ،این ابعاد متغیرهای
پیشبینیکننده رضایتمندی محسوب میشود ،نه اجزای آن (قهرمان ، 933 ،ص .)38در رویکرد
دوم رضایت از زندگی بهعنوان یک متغیر بسیط فاقد ابعاد است و اگر در تحقیقا  ،از گویههای
متعدد برای سنجش آن استفاده شده است ،قصد محقق ،ارتقای سطح سنجش آن بوده هرچند در
برخی تحقیقا

برای سنجش یک گویه بهکار گرفته شده است (قهرمان ، 933 ،ص .)38-33در

بسیاری پژوهشها مشاهده میشود که محقق با درنظرگرفتن رضایتمندی بهعنوان یک متغیر بسیط،
به صور

مستقیم از وضعیت کنونی زندگی فرد پرسش کرده است .برای نمونه بهکارگیری

گزینههایی مانند «من در زندگیام خشنودم»« ،چنانچه قرار باشد به زندگی ادامه دهم ،هیچ چیز را
تغییر نخواهم داد» و یا پاس به این پرسش که «آیا به طور کلی از زندگی خود راضی هستید؟» در
قالب طیف چندگزینهای لیکر  ،میان این گروه محققان رایج است

(Lackland, 2001, pp.322-

 .)324براساس این رویکرد در پرسش از کیفیت زندگی بهتر است به پرسش دربارة حاال
گوناگون فرد پرداخته شود و با ارزیابی آنها ،رضایت کلی فرد از زندگی حاصل شود.
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پيشينة پژوهش
سرمایة اجتماعی در تعیین رضایت از زندگی نقش بسیار تعیینکنندهای دارد .تداوم تعهد فرد به
نظام اجتماعی ،در رضایت از خود ،جامعه و بهطور کلی شرایط زندگی وی ریشه دارد .هر فرد از
طریق تحلیل شرایط پیرامون ،میتواند اوضاع فردی خویش را دریابد و آن را ارزیابی کند.
مؤلفههای اصلی در ارزیابی متبت و منفی فرد ،تحلیل ذهنی او از شرایط خود و جامعه در مقایسه
با دیگران است .اگر ارزیابی فرد از زندگی خود به نتایج منفی منجر شود ،این احساس منفی
بسیاری از گرایشا

وی به وضعیت فردی و شرایط اجتماعی را تحت تیثیر قرار میدهد (معیدفر

و ذهانی ، 934 ،ص .) 96به اعتقاد بوردیو ( ) 336در میان انواع مختلف سرمایه ،سرمایة
اجتماعی اهمیت خاصی دارد ،زیرا رابطة روشنی با جایگاه فرد در شبکههای اجتماعی دارد و این
جایگاه است که میزان بهره او از کیفیتهای مطلوب زندگی را مشخص میکند .به اعتقاد پاتنام
( ) 331همبستگی متبتی میان متغیرهای سالمت و احساس خوشبختی با سرمایة اجتماعی وجود
دارد بهطوری که افراد با سرمایة اجتماعی باالتر کمتر از ضعف سالمتی جسمانی و روانی رنج
میبرند .او به همبستگی بین سرمایة اجتماعی و تمام شرایط اجتماعی متل نرخ پایین جرم و
جنایت ،سطح باالی تولید ثرو  ،حد باالی سالمت و احساس خوشبختی و رضایتمندی از
زندگی اشاره کرده است (محمدی ، 934 ،ص .)84-31هارفام ( ،) 334بر این باور است سرمایة
اجتماعی عوامل استرسزا را در زندگی کاهش میدهد و بر کیفیت زندگی تیثیر میگذارد .وایتفورد
( ،)5111نیز معتقد است عوامل اجتماعی ،تعیینکنندة رضایت از زندگی هستند و هرچه انسجام
اجتماعی در جامعه بیشتر باشد ،افراد از رضایت بیشتری بهرهمند خواهند بود.
تحقیقا

تجربی در ایران نیز نشان داده است بین سرمایة اجتماعی و رضایت از زندگی رابطة

معناداری وجود دارد .اونق ( ) 934در پژوهشی به تبیین رابطة بین سرمایة اجتماعی و کیفیت
زندگی در شهر گنبدکاووس پرداخته است .طبق نتایج ،رابطة بین دو سازة سرمایة اجتماعی و
کیفیت زندگی در سطح اطمینان  33درصد معنادار است .ماجدی و لهساییزاده ( ،) 931به بررسی
رابطة بین متغیرهای زمینهای ،سرمایة اجتماعی و رضایت از کیفیت زندگی پرداختهاند .نتیجه این
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تحقیق نشان داد سطح باالی سرمایة اجتماعی به سطح باالی رضایت از کیفیت زندگی میانجامد و
سرمایة اجتماعی پیشبینیکنندة مناسبی برای رضایت از کیفیت زندگی است .وصالی و توکل
(  ،) 93در پژوهشی با بررسی تیثیر انواع سرمایه بر کیفیت زندگی شهروندان تهرانی ،تیثیر سرمایة
اجتماعی بر کیفیت زندگی افراد را تبیین میکنند .براساس نتایج تحقیق آنها ،سرمایة اجتماعی در
همة ابعاد ،با متغیر کیفیت زندگی رابطه دارد.
مؤلفههای سرمایة اجتماعی از دیدگاه نظریهپردازان مختلف بررسی شده است .گروهی از
اندیشمندان مانند برهم و رهن ( ،) 338فیلد ( ) 933و آدلر ( ،)5111موضوع سرمایة اجتماعی را
مسئلة تعامال

اجتماعی بیان میکنند .در مقابل اندیشمندان دیگر مانند ادواردز ( )5114و فوکویاما

( ،) 934توجه خود را بر ارزشها و هنجارها متمرکز کردهاند .به عقیدة ناهاپیت و گوشال
( ،) 333سرمایة اجتماعی متشکل از سه بعد ساختاری ،شناختی و ارتباطی است که به ترتیب
مشتمل بر پیوندهای موجود در شبکه ،شکل و ترکیب شبکه ،تناسب سازمانی ،زبان و روایتهای
مشترک ،اعتماد ،هنجارها ،روابط متقابل و تعیین هویت مشترک هستند .پاکستون ( ،) 333با
تقسیمبندی مؤلفههای سرمایة اجتماعی به دو دسته پیوندهای عینی و ذهنی ،بر این عقیده است که
پیوندهای عینی ،در یک ساختار شبکهای افراد را به یکدیگر مرتبط میکنند و در مقابل پیوندهای
ذهنی ،به پیوندهای عاطفی افراد با یکدیگر اشاره دارند .اینگلهار

نیز از شاخصهای اعتماد ،برای

سنجش سرمایة اجتماعی استفاده کرده است .شاخصهای سنجش سرمایة اجتماعی در
پژوهشهای مختلف در جدول  9گردآوری شده است.
برای سنجش سرمایة اجتماعی دو روش مستقیم و غیرمستقیم مرسوم است .در روش سنجش
مستقیم براساس دیدگاه پاتنام ،مؤلفههای اعتماد ،هنجارگرایی و اتصال به شبکههای اجتماعی
سنجش میشود ،اما در سنجش غیرمستقیم ،براساس دیدگاه فوکویاما ،هر شاخصی که به شکلی از
سرمایة اجتماعی متیثر شود ،مورد توجه قرار میگیرد و اندازهگیری آنها ،معادل میزان سرمایة
اجتماعی موجود فرض میشود.
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جدول  .3شاخصهای سنجش سرمایة اجتماعی

محقق
بوردیو () 336
کلمن () 331
فوکویاما
() 333 ، 331
پاتنام () 331
بانک جهانی
() 333
اونیکس و بولن
()5111

شاخصهای سنجش سرمایه اجتماعی
قصد خیر ،دوستی ،عالقهمندی دوسویه ،روابط اجتماعی ،احترام متقابل
روابط اجتماعی ،منافع فردی ،ساختارهای اجتماعی
هنجارهای غیررسمی مشترک بین اعضای گروه ،تعاون و همکاری ،میزان جرم و جنایت،
فروپاشی خانواده ،مصرف مواد مخدر ،طرح دادخواهی
شبکههای رسمی و غیررسمی ،هنجارها و اعتماد
گروهها و شبکهها ،اعتماد و همکاری ،فعالیتهای جمعی ،اطالعا و ارتباطا  ،همبستگی،
توانمندسازی فعالیت
مشارکت در اجتماعی محلی ،کنشگرایی در موقعیتی اجتماعی ،اعتماد و امنیت ،پیوندهای
همسایگی ،ظرفیت پذیرش تفاو ها ،بهادادن به زندگی ،پیوندهای کاری ،پیوندهای دولتی و
خانوادگی

لی ،ساویچ و پیکلز
()5119
مصاحبت و همراهی در واحد اجتماعی ،انباشت سرمایه ،رفع نیاز
پیران () 931
پیوندهای همسایگی ،شبکههای اجتماعی ،مشارکت مدنی

منبع :محققساخته936 ،
جدول  .4شاخصهای سنجش مستقیم و غیرمستقیم سرمایة اجتماعی در تحقیقات مختلف

شاخصها

نوع سنجش
سنجش مستقیم
(دیدگاه پاتنام)

اعتماد (به همسایهها ،سایر
قومیتها ،صاحبان کسبوکار،
شورایاری ،شهرداری ،نیروی
انتظامی و دولت)
هنجارگرایی
اتصال به شبکهها
مشارکت

سنجش غیرمستقیم
(دیدگاه فوکویاما)

وابستگی به جامعة محلی
اختصاص زمان برای حل
مشکال همسایهها
کمکهای خیریه در محله
دوستان صمیمی در محله
احساس امنیت در محله
شناخت اعضای شورایاری محله

منبع :محققساخته936 ،

پژوهشگر تأییدکننده
گیدنز ( ،) 988پیران و همکاران ( ،) 931نوابخش و فدوی () 938
میگنون ( ،)5119ادواردز ( ،)5114پاتنام ( ،) 339باک ()5111
کلمن ( ،) 331اونیکس و بولن ()5111
کلمن ( ،) 331پاتنام () 339
پیران و همکاران ( ،) 931نوابخش و فدوی ( ،) 938هارپر و کلی
( ،)5119اونیکس و بولن ()5111
اونیکس و بولن ( ،) 333 ،5111بانک جهانی ( ،) 333استون ( )511
اونیکس و بولن ( ،) 333بانک جهانی ()5114
شریفیان ثانی و ملکی سعیدآبادی () 931
بانک جهانی ( ،) 333اونیکس و بولن ( ،) 333 ،5111استون ( )511
اونیکس و بولن ()5111
پاتنام () 339

شاخصهای سرمایة اجتماعی مؤثر بر رضایتمندی ساکنان سکونتگاههای غيررسمی (مطالعة موردی... :
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مدل مفهومی پژوهش
شکل  ،5براساس مباحث یادشده روابط بین متغیرهای پژوهش را در قالب مدل مفهومی نشان
میدهد .در این مدل سرمایة اجتماعی با سه شاخص و یازده معرف و رضایتمندی از کیفیت
زندگی با شش معرف بررسی میشود.

شکل  .2مدل مفهومی پژوهش

تعریف متغيرها
متغير مستقل پژوهش :سرمایة اجتماعی

در تحقیق حاضر با توجه به قرابت بیشتر با موضوع پژوهش ،روش سنجش مستقیم براساس
دیدگاه «پاتنام» بهکار گرفته شده است و مفاهیم «اعتماد و قابلیتهای آن»« ،هنجارها» و «شبکهها»،
به عنوان شاخصهای سنجش مورد توجه میباشند:
اعتماد :نگرش متبت میان اعضای شبکه را که به سبب تعامل دوجانبه حاصل میشهود ،اعتمهاد
میگویند .این متغیر از جنبههای اساسی روابط انسانی است که زمینهسهاز مشهارکت میهان اعضهای
جامعه است .در این پژوهش اعتماد از طریق معهرفههای «اعتمهاد رسهمی»« ،اعتمهاد غیررسهمی»،
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«اعتماد تعمیمیافته» و «احساس امنیت» سنجش شده است« .اعتماد رسهمی» بیهانکننهدة اعتمهاد بهه
گروههای اجتماعی است و در فرایند روابط اجتماعی بهین افهراد و سهازمانههای اجتمهاعی شهکل
میگیرد (نوغانی و همکاران ، 938 ،ص« .) 9اعتماد غیررسمی» داشهتن اطمینهان بهه نزدیکهان و
اعضای خانواده ،بستگان و دوستان است« .اعتماد تعمیمیافته» داشتن حسن ظن نسبت به همة افراد
در روابط اجتماعی است که به گسهترش روابهط بهرونگروههی منجهر مهیشهود (چلبهی.) 981 ،
«احساس امنیت» میزان احساس آرامش افراد در خانه یا قدمزدن در کوچه و خیابهانههای شههر در
طول شبانهروز را دربرمیگیرد (.)Onyx & Bullen, 2000
هنجارگرایی :میزان مطابقت سرمایة اجتماعی با هنجارهای اخالقی مرسوم جامعه هنجهارگرایی
شناخته مهیشهود (فیلهد ، 933 ،ص .) 93در ایهن پهژوهش هنجهارگرایی از طریهق معهرفههای
«همیاری»« ،همکاری»« ،ظرفیت پذیرش تفاو ها»« ،احساس اثرگهذاری»« ،وسهاطت اجتمهاعی» و
«حمایت اجتماعی» ارزیابی میشود« .همیاری» به احساس درونی افراد برای کمک به دیگران اشاره
میکند و باعث تعادل بین منافع فردی و جمعی میشود

)Shrader, 2000

در گروههای مردمی برای دستیابی به هدفی مشترک صور

میگیرد

اجتماعی» به معنای حضور فرد به عنوان میانجیگر در حل اختالفا

& « .(Krishnaهمکهاری»

(2005

« .)Grootaert,وساطت

میان آشهنایان ،همسهایههها و

همکاران است (اسماعیلی ، 931 ،ص« .)9 1حمایت اجتماعی» حمایت افراد از یکدیگر است که
به صور مالی و عاطفی در زمان نیازمنهدی فهراهم شهده باشهد (

Australian Bureau of Statistics,

.)2003
اتصال به شبکههای اجتماعی :شبکة اجتماعی ،ساختاری اجتماعی است که به سبب
همبستگی میان اعضای گروه تشکیل میشود (فیلد ، 933 ،ص  .)3ایجاد فرصتهای شغلی،
کاهش اضطراب ،افزایش اعتماد به نفس ،موفقیت و تسهیل فعالیتهای روزانه ،از جمله نتایج
اتصال به شبکههای اجتماعی است (شفیعا و شفیعا ، 93 ،ص .) 41- 46در پژوهش حاضر این
شاخص از طریق معرفهای «مشارکت اجتماعی»« ،مشارکت مدنی» و «انسجام اجتماعی» سنجش
شده است« .مشارکت اجتماعی» نوعی مشارکت است که برای فرد رضایت به بار میآورد و عامل
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شکلدهی به روابط و سازندة شبکههای حمایتی بالقوه است (اسماعیلی ، 931 ،ص.)9 1
«مشارکت مدنی» فعالیتی است که در ارتباط با فضای سیاسی ،حکومتی ،انجمنها و نیز
سازمانهای غیردولتی بوده و در قالب عضویت رسمی فرد در گروههای مختلف خود را نشان
میدهد« .انسجام اجتماعی» بهرهمندی از احساس پذیرش از سوی دیگران و احساس راحتی در
محیط همسایگی و اجتماع محلی و گروههایی است که افراد در آنها مشارکت دارند

( Grootaert,

 .)2005در جدول  ،1شاخصها و معرفهای سرمایة اجتماعی و گویههای مطرحشده برای
سنجش هر معرف ،گردآوری شده است.
ادامة جدول  .5تعریف متغیر مستقل پژوهش و گویههای آن

شاخصها

گویهها

معرفهای سنجش

اعتم اد به نهادهای اجتماعی و عمومی ،اعتماد به اعضای شورایاری ،اعتماد به
الف) اعتماد رسمی

کارکنان دولتی ،اعتماد به صحت اخبار شبکههای رادیویی و تلویزیونی،
شغلی ،معاشر

تعامال

فرد با دوستان خود در محیط کاری.

اعتماد به اعضای خانواده ،اعتماد به اقوام و خویشان ،اعتماد به دوستان
ب) اعتماد غیررسمی
اعتماد

نزدیک ،اعتماد به همسایهها ،قرض دادن پول به همسایهها ،قرضدادن وسیله
به همسایهها ،وجود کسی که به فرد پول قرض دهد ،ضمانت مالی.
حسن ظن نسبت به همة افراد در روابط اجتماعی ،تعداد دوستان فرد ،معاشر

ج) اعتماد تعمیمیافته

فرد با دوستان خود خارج از محیط کاری ،مشارکت در بازیهای گروهی،
تعامال

د) احساس امنیت

با همسایگان ،تعامال

با خانواده و دوستان.

امنیت فردی ،بیرونماندن بعد از تاریکی هوا ،بازی کودکان در کوچه بدون
نظار

والدین ،آرامش در منزل.

تمایل به کمک به همسایگان و اعضای محل ،تمایل به کمک به افراد ناشناس،
الف) همیاری

احساس مفیدبودن در حل مشکل آشنایان ،احساس مفیدبودن در حل مشکل
غریبهها.

هنجارگرایی ب) همکاری
ج) وساطت اجتماعی
د) حمایت اجتماعی

یاوربودن ،همکاری با گروههای محلی در انجام فعالیتهای اجتماعی.
حل اختالفا

میان همسایهها ،حل اختالفا

میان همشهریها ،حل اختالفا

میان اعضای فامیل.
حمایت مالی از آشنایان ،حمایت عاطفی ،دلداری در بحرانهای عاطفی.
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ادامة جدول  .5تعریف متغیر مستقل پژوهش و گویههای آن

شاخصها

اتصال به
شبکهها

گویهها

معرفهای سنجش

ارتباط با شبکههای اجتماعی رسمی مانند گروههای مذهبی ،سیاسی و ورزشی،
مشارکت در فعالیتهای مدنی و انجمنهای داوطلبانه ،شرکت در راهپیمایی،
الف) مشارکت اجتماعی
شرکت در رویدادهای اجتماعی (مراسم عزاداری و جشنها) ،شرکت در
انتخابا و رأیگیریها ،شرکت در گروههای آموزشی.
عضویت در گروههای خانوادگی ،دوستان ،همسایگان و همکاران ،وجود
کسانی که در مواقع بحرانی به کمک فرد بیایند ،وجود افرادی غیر از اعضای
ب) مشارکت مدنی
خانواده که در مواقع الزم به فرد دلداری و آرامش دهند ،مشارکت با همسایهها
در انجامدادن مراسم مذهبی ،شرکت در تصمیمگیریهای محله.
صرف زمان و هزینه برای حل مشکل همسایهها ،دلبستگی به همسایهها،
صرف هزینه برای بهبود محله ،وجود کسی که برای پیداکردن شغل به فرد
ج) انسجام اجتماعی
کمک کند ،بهرهمندی از احساس پذیرش از سوی دیگران.

متغير وابسته پژوهش :رضایت از زندگی

در پژوهش حاضر با توجه به قرابت ابعاد ذهنی با مفهوم سرمایة اجتماعی« ،بعد ذهنی کیفیت
زندگی» برای ارزیابی بهکار گرفته شده است .جنبة ذهنی عبار

است از کیفیت زندگی افراد متکی

بر ابزار پیمایش ،برای بهدستآوردن ارزیابی آنها از تجارب زندگی در قالب گزارش شخصی از
رضایتمندی ،شادی و رفاه .در پژوهش رضایتمندی به عنوان یک «متغیر بسیط» موضوعی مستقل و
کلی است .برای سنجش رضایتمندی بهعنوان یک شاخص ذهنی ،بهطور مستقیم از وضعیت کنونی
زندگی ساکنان پرسش میشود و از معرفهایی که بیانی قابل اندازهگیری از حس رضایت فرد
دارند ،بهره گرفته میشود .معرفهای سنجش رضایت از کیفیت زندگی در جدول  6قابل مشاهده
است.
جدول  .6تعریف متغیر وابسته پژوهش و گویههای آن

معرفهای رضایتمندی
عالقه به زندگی
احساس خوشبختی
امکان رسیدن به آرزوها
رفاه در زندگی
لذ از زندگی
تمایل به ثبا

گویهها
زندگی کردن را دوست دارم و در مقابل مشکال مقاومت میکنم.
خود را جزء انسانهای خوشبخت میپندارم و خوشحالم.
در زندگی رو به پیشرفت هستم و به آرزوهای خود خواهم رسید.
چیزهایی را که دوست دارم داشته باشم در اختیار دارم.
این ایام بهترین سالهای زندگی من است.
شرایط موجود زندگیام را حفظ خواهم کرد.
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روش پژوهش
این پژوهش از لحاظ هدف ،کاربردی و از نظر رویکرد کمی است .برای کنترل و سنجش متغیرها
از روش توصیفی بهره گرفته شده و از بین روشهای تحقیق توصیفی ،راهبرد همبستگی برای
دستیابی به اهداف مورد نظر بهکار گرفته شده است .پس از تدوین طرح پیشنهادی با بررسی مبانی
نظری ،مفاهیم و مؤلفههای سرمایة اجتماعی و رضایتمندی استخراج شد .سپس ،تحقیقا

تجربی

مرتبط با موضوع بررسی شد و از تلفیق این دو ،مدل مفهومی تحقیق به دست آمد .این مدل مبنای
تدوین پرسشنامة پژوهش قرار گرفت .بنا بر الگوی نظری و ماهیت تحقیقا

همبستگی ،رابطة بین

رضایت از زندگی بهعنوان متغیر وابسته ،و سرمایة اجتماعی بهعنوان متغیر مستقل در نظر گرفته
شد و فرضیة اصلی تحقیق به این شرح تدوین شد« :بین سرمایة اجتماعی و رضایت از کیفیت
زندگی رابطة معنادار وجود دارد» .متغیرها و سازههای تحقیق با ابزار پرسشنامه اندازهگیری شد.
برای سنجش شاخصها برای هر شاخص چند معرف در نظر گرفته شد و پرسشنامه براساس آن
تنظیم شد .پرسشنامهها حاوی  93پرسش ناظر بر ابعاد سرمایة اجتماعی و نیز رضایتمندی ساکنان
از کیفیت زندگی بودند .پرسشها براساس طیف لیکر

درجهبندی شد و پاس ها به پنج دستة

خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و خیلی کم ،تقسیم شدند .برای تحلیل یافتهها و بررسی فرضیهها ،دو
آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره بهکار گرفته شد .برای برآورد روایی ابزار
ابزار پژوهش ،اعتبار صوری بررسی شده ،و پایایی ابزار پژوهش ،آلفای کرونباخ محاسبه و بررسی
شد .طبق جدول  8آلفای محاسبهشده برای هر متغیر عددی مطلوب است و گویهها همبستگی
درونی دارند.
جدول  .7بررسی پایایی متغیرهای پژوهش

نوع متغیر
متغیر مستقل
متغیر وابسته

عنوان متغیر

تعداد گویه

آلفای کرونباخ

اعتماد و قابلیتهای آن
هنجارگرایی
اتصال به شبکهها
رضایتمندی از کیفیت زندگی

5
5
3
6

1/34
1/3
1/31
1/84
1. Likert Scales
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جامعة آماری پژوهش ،شامل همة سرپرستان خانوار در سکونتگاه غیررسمی فرحزاد شمالی
است که براساس آمار مرکز بهداشت محله 111 ،خانوار بودهاند و با رابطة کوکران نمونهای
معادل 1

نفر بهدست آمد .نمونهبرداری از جامعة آماری ،به روش تصادفی ساده انجام گرفت.

شکل  .3موقعیت محدوده در شهر تهران و منطقة ( 2تصویر .)1شکل  .4موقعیت سکونتگاه غیررسمی فرحزاد در محله و در
ارتباط با عناصر همجوار (تصویر  .)2شکل  .5چهار محدودة فرحزاد شمالی (تصویر )3

یافتههای پژوهش
جدول  3نشاندهندة وضعیت میانگین نمرة پاسخگویان برای متغیرهای پژوهش است.

 .جایی که ضریب اطمینان برابر با  31درصد N ،برابر با حجم جامعه  p=q=0.5و  z=1.96است.

422 

شاخصهای سرمایة اجتماعی مؤثر بر رضایتمندی ساکنان سکونتگاههای غيررسمی (مطالعة موردی... :
جدول  .8توزیع نسبی ابعاد سرمایة اجتماعی در سکونتگاه غیررسمی فرحزاد

شاخص

میانگین از 5

انحراف معیار

آلفای کرونباخ

معرفها

9/14

1/35

1/31

ب) اعتماد غیررسمی

5/6

1/36

1/38

ج) اعتماد تعمیمیافته

5/51

1/83

1/34

د) احساس امنیت

5/13

1/88

1/36

الف) همیاری

5/14

1/31

1/38

ب) همکاری

5/48

/13

1/33

ج) وساطت اجتماعی

5/94

1/33

1/35

د) حمایت اجتماعی

5/ 3

1/39

1/33

الف) مشارکت اجتماعی

5/ 5

1/35

1/39

ب) مشارکت مدنی

/31

1/39

1/36

ج) انسجام اجتماعی

5/ 6

1/3

1/31

الف) اعتماد رسمی
اعتماد

هنجارگرایی

اتصال به
شبکهها

میانگین کل

5/6

5/93

5/16

اولین شاخص سنجش سرمایة اجتماعی ،اعتماد و قابلیتهای آن است .این متغیهر بها میهانگین
 5/6از وضعیت مناسبی در محدوده برخوردار نمیباشد .همچنهین ،در میهان معهرفههای اعتمهاد،
اعتماد تعمیمیافته با میهانگین  5/51نسهبت بهه معهرفههای احسهاس امنیهت ( )M=5/13و اعتمهاد
غیررسمی (  )M=5/6وضعیت نامساعدتری دارد .معرف اعتماد رسمی در محدودة متوسط ارزیابی
شده است ( .)M=9/14شاخص بعدی هنجارگرایی سرمایة اجتمهاعی اسهت کهه میهانگین نمهرة آن
 5/93و در محدودة زیر متوسط ارزیابی شده اسهت .همچنهین ،در میهان معهرفههای آن ،حمایهت
اجتماعی با میانگین  5/ 3نسبت به سه معرف دیگر از وضعیت نامساعدتری در محدوده برخوردار
است .میانگین نمره معرفههای همیهاری ( ،)M=5/14همکهاری ( )M=5/48و وسهاطت اجتمهاعی
( )M=5/94بسیار نزدیک به هم بوده و در میانة محدودة کم و متوسط ارزیابی شده است .شهاخص
دیگر وضعیت اتصال به شبکهها را با میانگین  5/16در محدوده نشان میدهد که از مقدار متوسط 9
کمتر است .در میان معرفهای این شاخص ،مشارکت مدنی با میانگین  ، /31نسبت بهه دو معهرف
دیگر ،شرایط نامساعدتری دارد و درکل ،میانگین نمره سه متغیر در محدوده زیهر متوسهط ارزیهابی
شده است .براساس میانگینها بعد اتصال به شبکهها ،نسبت به دو شاخص اعتمهاد و هنجهارگرایی
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از وضعیت نامساعدی در سکونتگاه غیررسمی فرحهزاد برخهوردار اسهت و میهانگین آن در طیهف
لیکر

در محدودة پایین قرار میگیرد .در مجموع ،با توجه به جهدول  ،3وضهعیت شهاخصههای

سرمایة اجتماعی در سکونتگاه غیررسمی فرحزاد ،بین سطح پایین و متوسط ارزیابی شده است.
برای سنجش رضهایتمندی از کیفیهت زنهدگی ،پرسهشهها براسهاس جهدول  3مطهرح شهدند.
قرارگیری میانگین رضایتمندی ( )M=5/85در محدودة زیر متوسط ،نشاندهندة وضهعیت نامسهاعد
این متغیر در محدوده است .طبق جدول  ،3تمایل به ثابت نگهداشهتن وضهع موجهود ( )M=5/31و
احساس خوشبختی ( ،)M=5/86در میان ساکنان بهاالترین میهانگین را دارد .در مقابهل ،رضهایت از
میزان رفاه در زندگی آنها ( )M=5/43نسبت به سهایر عوامهل ،در محهدودة پهایینتهری اسهت .در
مجموع ،رضایتمندی از کیفیت زندگی در این محدوده ،براساس طیف لیکر

بین پایین و متوسهط

ارزیابی شده است.
جدول  .9توزیع پاسخهای نمونة پژوهش به گویههای متغیر رضایت از زندگی

رضایتمندی از کیفیت زندگی

میانگین انحراف معیار آلفای کرونباخ میانگین کل

میزان عالقه به زندگی

5/63

1/18

احساس خوشبختی

5/86

1/66

امکان رسیدن به آرزوها

5/81

1/16

رفاه در زندگی

5/43

1/89

از زندگی

5/33

1/61

5/31

1/63

لذ

تمایل به ثابت نگهداشتن شرایط موجود

1/84

5/85

براساس فرضیة اصلی پژوهش ،میان شاخصهای سرمایة اجتماعی و رضایتمندی از کیفیت
زندگی رابطة معنادار برقرار است .این فرضیه قابل تعمیم به یازده فرضیة فرعی است .فرضیهها از
طریق ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره تحلیل شدند .جدول  ، 1همبستگی
متغیرهای مستقل با متغیر وابسته را نشان میدهد .براساس جدول بین معرفهای اعتماد با
رضایتمندی رابطة معنادار برقرار است و با افزایش این مؤلفهها رضایتمندی نیز افزایش خواهد
یافت .فرضیههای یادشده در سطح  P<1/1معنادار بوده و قابل تعمیم به جامعة آماری هستند .در
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میان معرفهای هنجارگرایی ،بین عوامل همیاری ،همکاری ،وساطت اجتماعی و حمایت اجتماعی
با رضایتمندی از کیفیت زندگی رابطة معنادار و متبت برقرار است ،بهطوری که با بهبود این عوامل
رضایتمندی ساکنان نیز ارتقا خواهد یافت .فرضیههای یادشده تییید میشود و به کل جامعة آماری
تعمیم مییابند .در میان معرفهای اتصال به شبکهها ،مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی رابطة
معنادار با رضایت از کیفیت زندگی دارند .پس با افزایش این عوامل رضایتمندی نیز افزایش
مییابد .بنابراین ،فرضیههای یادشده در سطح  P>1/11معنادارند و پذیرفته میشوند.
همچنین ،براساس جدول  ،3بهین مشهارکت مهدنی و رضهایتمندی از کیفیهت زنهدگی ارتبهاط
معناداری وجود ندارد به این معنا که با تغییر این عامل ،رضایتمندی ساکنان تغییری نخواههد کهرد.
بنابراین ،فرضیه یادشده رد میشود .براساس ضرایب بهدستآمهده ،اعتمهاد غیررسهمی مربهوط بهه
شاخص اعتماد در سنجش سرمایة اجتماعی ،بیشترین رابطة معنادار را با رضایتمندی دارد.
جدول  .11ارتباط ابعاد سرمایة اجتماعی و رضایت از کیفیت زندگی

ضریب همبستگی

سطح معناداری

ارتباط

فرضیهها
ارتباط بین اعتماد رسمی و رضایت از زندگی

**1/461

1/111

دارد

ارتباط بین اعتماد غیررسمی و رضایت از زندگی

** 1/43

1/111

دارد

ارتباط بین اعتماد تعمیمیافته و رضایت از زندگی

**1/466

1/111

دارد

ارتباط بین احساس امنیت و رضایت از زندگی

**1/451

1/111

دارد

ارتباط بین همیاری و رضایت از زندگی

*1/595

1/1 1

دارد

ارتباط بین همکاری و رضایت از زندگی

*1/ 33

1/143

دارد

ارتباط بین وساطت اجتماعی و رضایت از زندگی

*1/553

1/1 6

دارد

ارتباط بین حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی

** 1/91

1/11

دارد

ارتباط بین مشارکت اجتماعی و رضایت از زندگی

*1/553

1/1 6

دارد

ارتباط بین مشارکت مدنی و رضایت از زندگی

1/135

1/94

ندارد

ارتباط بین انسجام اجتماعی و رضایت از زندگی

*1/ 38

1/193

دارد

* سطح خطا معادل  1/11در نظر گرفته شده است.
** سطح خطا معادل  1/1در نظر گرفته شده است.
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در ادامه ،هدف از انجامدادن تحلیل رگرسیونی تعیین سهم و تیثیر متغیرههای عمهدة تحقیهق در
تبیین و پیشبینی تغییرا

 ،اولهین و قهویتهرین متغیهر

متغیر وابسهته اسهت .براسهاس جهدول

واردشده به معادلة رگرسیون ،متغیر اعتماد غیررسمی است کهه  59درصهد متغیهر وابسهته را تبیهین
میکند .حمایت اجتماعی در درجة دوم وارد معادله میشهود و بها رسهاندن ضهریب تعیهین بهه 91
تبیین را  5درصد باال میبرد .در مرحلة سوم ،متغیهر مسهتقل همیهاری وارد معادلهه

درصد ،قدر

میشود و مقدار ضریب تعیین را به  41درصد میرساند .این متغیر موجب میشود به قدر

مهدل

 1درصد افزوده شود .پس از آن مشارکت اجتماعی وارد معادله شده و با رساندن ضریب تعیین بهه
 46درصد قدر

تبیینکنندگی مدل را  6درصد افزایش میدهد .در گام آخر ،متغیر اعتمهاد رسهمی

وارد مدل میشود .این متغیر نیز با رسهاندن ضهریب تعیهین بهه  15درصهد 6 ،درصهد بهه قهدر
تبیینکنندگی مدل میافزاید .این پنج متغیر 15 ،درصد از تغییرا

متغیر وابسته را تبیین و پیشبینی

میکنند .در میان متغیرهای واردشده ،دو مورد آن مربوط به شاخص اعتمهاد و قابلیهتههای آن ،دو
مورد مربوط به شاخص هنجارگرایی و یک مورد نیز مربوط به شاخص اتصال به شهبکههها اسهت.
براساس جدول

 ،میزان آمارة  Fدر سطح اطمینان  33درصد معنادار است .این معادلة رگرسیونی

از نظر آماری معتبر و قابل قبول است.
جدول  .11تحلیل رگرسیونی رابطة ابعاد سرمایة اجتماعی با رضایتمندی از کیفیت زندگی

مراحل

متغیر

همبستگی

1/436 1/1 3 1/85

1/16

1/ 65

9/6 3 1/9

55/48

1/111

ضریب تعیین

ضریب تعیین
تعدیلشده

تغییرات
ضریب تعیین

ضریب مسیر
استانداردنشده

1/493 1/413 1/688

1/16

1/ 1

9/498 1/543

55/515

1/11

1/933 1/69

ضریب مسیر
استانداردشده

1/93

1/111

1/ 13

5/385 1/553

59/91

1/114

آمارة تی

1

آمارة

4

1/996 1/943 1/131

1/ 6

1/ 18

1/945

4/96

53/159

1/111

F

9

ضریب معناداری
(برای آمارة تی)

5

اعتماد
غیررسمی
حمایت
اجتماعی
همیاری
مشارکت
اجتماعی
اعتماد
رسمی

1/551 1/595 1/43

1/595

1/541

1/813 1/43

95/133

1/111

F=51/398

Sig=1/111

شاخصهای سرمایة اجتماعی مؤثر بر رضایتمندی ساکنان سکونتگاههای غيررسمی (مطالعة موردی... :
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نتيجهگيری و پيشنهادها
سرمایة اجتماعی ،با نگرش سرمایهمحور به زنجیرههای ارتباطی افراد ،این ارتباطا

را به صور

یک دارایی مورد توجه قرار میدهد .در پژوهشهای مختلف تیثیر سرمایة اجتماعی بر مفاهیمی
مانند سالمت روان ،رضایت شغلی و بسیاری دیگر از جنبههای زندگی به اثبا

رسیده است .در

حوزة مسائل شهری و توسعة پایدار نیز بررسی تیثیر این مفهوم بر کیفیت زندگی میتواند
زمینهساز ورود آن به حوزه برنامهریزی و در نتیجه کاربردیشدن توجه به مسائل اجتماعی در
توانمندسازی سکونتگاههای گوناگون شود .در این گفتار به ساختاری از سرمایة اجتماعی اشاره
شد که در بستر مفاهیم اعتماد ،هنجارگرایی و اتصال به شبکهها ،با رویکرد ارتقای رضایتمندی
ساکنان سکونتگاه غیررسمی فرحزاد شکل گرفته است .این سکونتگاه مسائل حاد و بغرنجی دارد
که موجب افت کیفیت زندگی در آن شده و ارتقای سرمایة اجتماعی میتواند جهت دستیابی به
کیفیت زندگی بهتر مورد توجه قرار گیرد .پژوهش حاضر با هدف تعیین ابعاد و شاخصهای
سرمایة اجتماعی ،سنجش این ابعاد در کنار سنجش رضایتمندی از کیفیت زندگی و شناخت میزان
تیثیر شاخصها بر رضایتمندی انجام گرفت .یافتههای پژوهش حاکی از نامساعدبودن ابعاد سرمایة
اجتماعی و همچنین ،پایینبودن سطح رضایتمندی در سکونتگاه غیررسمی فرحزاد است .وضعیت
شاخصهای سرمایة اجتماعی و رضایتمندی ساکنان در این محدوده براساس طیف لیکر

بین

سطح پایین و متوسط ارزیابی شده است .از بین مؤلفههای سرمایة اجتماعی ،شاخص اعتماد و میان
معرفهای آن اعتماد رسمی ،باالترین و شاخص اتصال به شبکهها با معرف مشارکت مدنی،
پایینترین میانگین را دارد .نتایج تحلیل یافتهها به شرح زیر است:
 .طبق نتایج آزمون همبستگی پیرسون معرفهای شاخص اعتماد و قابلیتهای آن شامل
اعتماد رسمی ،اعتماد غیررسمی ،اعتماد تعمیمیافته و احساس امنیت ،بیشترین رابطة
معنادار را با رضایتمندی ساکنان دارند .شاخص هنجارگرایی شامل مؤلفههای همیاری،
همکاری ،حمایت اجتماعی و وساطت اجتماعی نیز ارتباط مستقیم و معنادار با شاخص
رضایتمندی دارند .در میان مؤلفههای شاخص اتصال به شبکهها نیز مشارکت اجتماعی و
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انسجام اجتماعی رابطة معنادار با رضایتمندی از کیفیت زندگی دارند .یافتههای این بخش
نشاندهندة تیثیر سرمایة اجتماعی در افزایش رضایتمندی ساکنان در محدودة مورد
بررسی است.
 .5با استفاده از مدل رگرسیونی چندمتغیری ،رابطة بین متغیرهای مستقل و وابسته به روش
گامبهگام تحلیل شد .این مدل به لحاظ آماری معنادار بود و  15درصد تغییر در متغیر
وابسته رضایت از کیفیت زندگی را تبیین کرد .مدل پنج مرحله را در پی داشت که اعتماد
غیررسمی ،اولین متغیر و اعتماد رسمی آخرین متغیری بود که به مدل وارد شد .براساس
نتایج اعتماد غیررسمی سهم باالیی از تبیین واریانس کل رضایت از کیفیت زندگی را به
خود اختصاص داده است.
ابعاد سرمایة اجتماعی بیانکنندة ویژگیها و شرایط مختلف مؤثر بر زندگی ساکنان است که بر
رضایتمندی آنان تیثیر بسیار دارد .با توجه به وجود رابطة معنادار میان شاخصهای سرمایة
اجتماعی و رضایتمندی از کیفیت زندگی ،بیتوجهی به سرمایة اجتماعی در تمهیدا

برنامهریزی

و مداخله در این ناحیه ،ارتقای کیفیت زندگی و دستیابی به اهداف توسعة پایدار را با مشکال
جدی روبهرو خواهد کرد .بنابراین ،توصیه میشود که مفهوم سرمایة اجتماعی ،سنجش
شاخصهای آن در سطح محلی و فرامحلی و تصمیمگیری براساس نتایج در اولویت توجه
برنامهریزان ،سیاستگذاران و طراحان قرار گیرد .همچنین ،در میان شاخصهای سرمایة اجتماعی،
شاخص اعتماد که زیربنا و زمینة اصلی همگرایی ،همکاری و تعامل میان گروههای اجتماعی
است ،نسبت به سایر شاخصها از میانگین باالتری دارد .بنابراین ،بهکارگیری این ظرفیت بهویژه
بعد اعتماد غیررسمی که بیشترین رابطة معنادار را با رضایتمندی ساکنان دارد ،امکان بهرهبرداری و
استفادة بهینه از ظرفیتهای انسانی و اجتماعی ،تحکیم پیوندهای میان افراد و کاهش تفاو ها و

تمایزهای فرهنگی و اجتماعی را در چارچوب برنامهها و سیاستهای اتخاذشده فراهم میکند.
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