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  عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر کیفیت زندگی شهروندان شهر تهران
  
  21دکتر مجید کفاشی ،1سیمین شمس الهی

  
بر  کیفیت زندگی شهروندان مؤثر هدف این پژوهش سنجش میزان اثرگذاري عوامل اجتماعی و فرهنگی  :چکیده

روش پژوهش  .بوردیو به تبیین موضوع پرداخته است جامعه شناختی ۀبا تکیه بر نظریپژوهشگر  و استشهر تهران 
نفر از شهروندان تهرانی  400مورد مطالعه  ۀنمون .پیمایشی و ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه محقق ساخته است

که با روش نمونه گیري تصادفی خوشه اي چند مرحله اي  ب، مرکز، شرق و غرب تهران هستندمناطق شمال، جنو
با استنباطی  هاي آماري توصیفی و روشو  ها آمارهي ارجاطالعات جمع آوري شده براي ا .دانتخاب شده ان

 وجود رابطه میان عوامل اجتماعی نشان دهندةنتایج حاصل از پژوهش  .شده است تحلیل spssاز نرم افزاراستفاده 
تحت عنوان تحصیالت و اعتماد اجتماعی، همبستگی اجتماعی، مشارکت اجتماعی و دو شاخص پایگاه اجتماعی (

بندي به ارزش هاي دینی به عنوان دیگر  اما بین پاي .است )فرهنگی سرمایۀ( و عوامل فرهنگی) منطقه سکونت
همچنین میان میزان درآمد و وضعیت اشتغال به  .شاخص عوامل فرهنگی و کیفیت زندگی، رابطه اي وجود ندارد

متغیرهاي زمینه اي سن و  .نشد تأییدزندگی وجود رابطه  اعی با کیفیتعنوان دیگر شاخص هاي پایگاه اجتم
 105میانگین کیفیت زندگی جامعه مورد مطالعه برابر با  .دتنشداننیز رابطه اي با هم جنسیت با کیفیت زندگی 

  .ندیک کمترین کیفیت را دارا بوده ا ۀباالترین کیفیت و منطق 19 ۀبرآورد شده است که در این بین منطق
  25/12/91: تاریخ پذیرش                        21/10/90:افت مقالهتاریخ دری

  کیفیت زندگی، اعتماد اجتماعی، همبستگی اجتماعی، مشارکت اجتماعی :واژه هاکلید 
  
  
  
  

                                                           
 .ایران ،تهران ،دهنرو ، پژوهش علوم اجتماعیواحد رودهن ، دانشکده علوم اجتماعی ، گروه   دانشگاه آزاد اسالمی. . 1
. ، عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان، گروه علوم اجتماعی، رودهن، ایراندانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن2

kafashi@riau.ac.ir 
  

mailto:kafashi@riau.ac.ir
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  مقدمه
در سال هاي  .ارتقاي سطح زندگی از بدو خلقت تا به امروز همیشه هدف اصلی انسان بوده است

سیدن به این هدف فقط یک عامل را مدنظر داشت و آن بهبود انسان براي ر ،نه چندان دور
را زندگی روزگاري انسان تنها عامل رسیدن به کیفیت مطلوب  .شرایط اقتصادي زندگی بود
که رفاه مادي یا بهزیستی اقتصادي  ندپذیرفته ا اما امروزه عموماً .داشتن رفاه مادي می دانست

گی را تشکیل می دهد و تنها داشتن رفاه مادي موجب تنها یک بعد از ابعاد مختلف کیفیت زند
در واقع کیفیت زندگی خود مفهومی چند بعدي است  .دشوافزایش میزان کیفیت زندگی نمی 

 ،مل مختلفثیر عواأثیر قرارمی دهد و خود تحت تمامی ابعاد زندگی انسان را تحت تأکه ت
ندگی در یک جامعه باید تمامی ابعاد و بنابراین براي افزایش کیفیت ز. افزایش و کاهش می یابد

 عاملزیرا به طور کلی امروزه این ا شناسایی شود، ثر بر آن و راه هاي ارتقاي آنهؤعوامل م
توسعه یافته در  شتن یک جامعۀبنابراین دا .اجتماعی کشورها محسوب می شود ۀشاخص توسع

این مفهوم امروزه مورد به همین دلیل  .جامعه استآن در دن کیفیت زندگی مطلوب بوگرو 
  .توجه متخصصان رشته هاي علمی مختلف و موسسات پژوهشی متعددي قرار گرفته است

  
  بیان مسئله

از وضعیت  عبارت است از، درك فرد 2کیفیت زندگی 1مطابق تعریف سازمان جهانی بهداشت
جامعه اي رزشی م انظا، انتظارات، استانداردها و عالئق فرهنگ و ها هدفزندگی خود با توجه به 

نگرش فرد به سالمت فیزیکی، وضعیت روحی و روانی، سطح  وکه در آن زندگی می کند 
را در بر استقالل، ارتباطات اجتماعی، وابستگی هاي شخصی و تعامل با شرایط خاص محیطی 

در واقع  .دارند درموافراد مختلف نظرات متفاوتی در این  اما ).22:1384 کاشفی مهر،( دگیرمی 
تا به حال از جنبه هاي مختلفی  است و به همین دلیلیفیت زندگی مفهومی با تعاریف متنوع ک

از یک سو این پدیده را با ارزش هاي مثبتی مانند شادي، موفقیت، .پرداخته شده استبه آن 
سالمتی و رضایتمندي مرتبط دانسته و آن را مفهومی معرفی نموده اند که بر درك افراد از 

نشان دهندة این پدیده  .حوادث و یا تجربیات بر زندگیشان می گذارد، بنا شده استاثراتی که 
مهم تصور  یا از ابعادي است که براي افرادحوزه هاي اساسی زندگی  از میزان رضایتمندي فرد

                                                           
1. WHO 
2. Quality of life 
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کیفیت زندگی در  .سنجش آن متغیرهایی در سطح خرد به کار گرفته می شود و براي می شود
مطرح شده و نیز اجتماعی و مباحث اقتصاد نوین  ۀو برنامه ریزي توسعپایدار  ۀتوسع ونتم

کالن در  يها شاخصاز مختلف با استفاده  يها زمانسابه دست آورده و نهادها و  يا ویژهجایگاه 
به نقل از  ،2: 1992، 1رافائل( ندم به شاخص سازي و سنجش آن می کنسطح ملی و محلی اقدا

هاي  زیرا توسط گروه است،یفیت زندگی داراي تعاریف متنوع بنابراین ک ).11:1386فرخی،
اقتصاد،  شناسی، هاي حرفه اي متفاوتی چون جامعه شناسی، روان حوزهدر پژوهشی متعدد و 

از جمله . مطالعات توسعه، جغرافیاي انسانی و پزشکی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است
با معرفی سسه ؤاین م .است 2المللی لگاتیوممطالعاتی بین  ۀسسؤپژوهشی م يها گروهاین 

 کشور دنیا انجام داده است 104 ةدربار چشمگیريتحقیقات ، »رونق«شاخص جدیدي به نام 
سسه ؤاین م .اعالم شده است 94این شاخص از نظر  ،کشور 104 این ایران در میان ۀرتبکه 

کشور بی رونق  10 یکی از 1404مطالعاتی براساس این رتبه اعالم کرده است که ایران در سال 
 .است 3مرسر ۀ کیفیت زندگی، مؤسسۀیکی دیگر از گروه هاي پژوهشی در زمین .دنیا خواهد بود

با بررسی که معتبر مطالعاتی در زمینه منابع انسانی در دنیا است  ۀسسؤسسه یک مؤاین م
در سال  این شهرها راشهر بزرگ دنیا، کیفیت زندگی  215شاخص هاي کیفیت زندگی در 

در .ده و بهترین و بدترین شهرهاي جهان را براي زندگی معرفی کرده استکررتبه بندي  2006
امتیاز بدترین شهر جهان  5/14امتیاز بهترین و شهر بغداد با  2/108این گزارش شهر زوریخ با 

 در بین 1/54سسه شهر تهران با کسب امتیاز ؤدر گزارش این م .براي زندگی معرفی شده است
ایران به عنوان یک کشور در  بۀبنابراین رت .را به دست آورده است 177جهان رتبه  شهر 215

که مردم  دهد می تهران به عنوان یکی از شهرهاي بزرگ دنیا نشان بۀحال توسعه و همچنین رت
این شهر در شرایطی به دور از استانداردهاي جهانی و معیارهاي قابل قبول شهر نشینی زندگی 

ن و مرور نظریه ها کیفیت زندگی در تهرا ۀدر واقع پایین بودن رتب ).10:1386فرخی،( ندمی کن
شده در این زمینه نشان می دهد که عوامل اجتماعی و فرهنگی متعددي  ارجو پژوهش هاي ا

ا شده در ایران در رجرسد در پژوهش هاي ا ثرند که به نظر میؤبر میزان کیفیت زندگی افراد م
این در  .زندگی شهروندان شهر تهران به این عوامل کمتر پرداخته شده استکیفیت  زمینه

حالی است که کیفیت زندگی از طرفی شاخص امروزه پیشرفت یک اجتماع است و از طرف 
                                                           
1. Raphael 
2. Legatum 
3. Mercer 
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بنابراین براي پیشرفت یک جامعه باید  .دهد قرار می ثیرتمامی ابعاد زندگی بشر را تحت تأ دیگر
زیرا ممکن  .دشوراه هاي ارتقاي آنها مشخص  ندگی شناسایی وثر بر کیفیت زؤتک تک عوامل م

اشتباه از وضعیت کیفیت زندگی افراد یک  توجهی به یک عامل باعث برداشت کامالً است بی
اما به طور کلی پایین بودن میزان کیفیت زندگی در یک جامعه عالوه بر ایجاد  .دشوجامعه 
شدید اجتماعی و  يها انبحره وجود آمدن وسیع در میان شهروندان موجب ب يها یاننگر

هاي جسمی و روحی، کاهش امید به زندگی، نداشتن  ياقتصادي چون بزه کاري، بیکاري، بیمار
بررسی  بنابراین با توجه به مطالب عنوان شده، .دشو از زندگی و عقب ماندگی جامعه می رضایت

هر تهران به عنوان موضوع این ثر بر کیفیت زندگی شهروندان شعوامل اجتماعی و فرهنگی مؤ
توان به صورت  فرعی این تحقیق را می در حقیقت سواالت اصلی و .پژوهش انتخاب شده است

  : بیان کرد ریز
  
  اصلی ال هايؤس .1

   آیا بین عوامل اجتماعی و کیفیت زندگی شهروندان شهر تهران رابطه وجود دارد؟
   شهر تهران رابطه وجود دارد؟ آیا بین عوامل فرهنگی و کیفیت زندگی شهروندان

  آیا میان کیفیت زندگی شهروندان شهر تهران در مناطق مختلف، تفاوت وجود دارد؟
  
  فرعی هاي الؤس .2

  آیا بین پایگاه اجتماعی و کیفیت زندگی شهروندان شهر تهران رابطه وجود دارد؟
  جود دارد؟آیا بین مشارکت اجتماعی و کیفیت زندگی شهروندان شهر تهران رابطه و

  آیا بین همبستگی اجتماعی و کیفیت زندگی شهروندان شهر تهران رابطه وجود دارد؟
  آیا بین اعتماد اجتماعی و کیفیت زندگی  شهروندان شهر تهران رابطه وجود دارد؟

  فرهنگی و کیفیت زندگی شهروندان شهر تهران رابطه وجود دارد؟ ۀآیا بین سرمای
  ي دینی و  کیفیت زندگی شهروندان شهر تهران رابطه وجود دارد؟آیا بین پایبندي به ارزش ها

  
  ي زمینه اياه الؤس .3

  آیا بین جنسیت و کیفیت زندگی شهروندان شهر تهران رابطه وجود دارد؟
  آیا بین سن و کیفیت زندگی شهروندان شهر تهران رابطه وجود دارد؟
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  چارچوب نظري پژوهش
یک معرف  به عنواناین ، با وجود استو غیر شفاف  کیفیت زندگی مفهومی چند سطحی، مبهم

کیفیت زندگی از یک نظر در دو  .دي دارزیاد اهمیتهاي اجتماعی از  نهایی در ارزیابی سیاست
کالن درآمد،  يها شاخص .شود میتعریف  »عینی- اجتماعی« کالن و »ذهنی- فردي« سطح خرد

شاخص  .محیطی را در بر می گیردآموزش و پرورش و سایر شرایط زندگی و  ،اشتغال، مسکن
هاي فرد و معرف هاي مرتبط  زندگی، تجارب و ارزشهاي خرد نیز شامل ادراکات کلی کیفیت 
  ).6- 7: 2004، 1براون و همکاران(است مانند رفاه، خوشبختی و رضایت از زندگی 

واقع در  در. مواجه هستیم اییکیفیت زندگی با دو رویکرد آمریکایی و اسکاندیناوی ۀدر زمین
، محققان بیشتر به تجارب ذهنی افراد اند هادتحقیقاتی که در آمریکا روي کیفیت زندگی انجام د

 و "2رضایتمندي" در این رویکرد .اند دهکرکید هاي ذهنی تأ و بر معرفدر زندگیشان توجه 
به  "4آنگوس کمپبل" .شود هاي اصلی سنجش به کار برده می به عنوان معرف "3خوشبختی"
وان یکی از طرفداران این دیدگاه معتقد است که شهروندان بهترین قضاوت کنندگان در عن

کیفیت زندگی را باید از دریچه چشم بیننده  می گویدو هستند خصوص موقعیت زندگی خود 
  .)15:1386 به نقل از فرخی،، 1972کمپبل، ( دکرمشاهده 

ها و  ذهنی مبتنی بر ارزش مفهوما، کیفیت زندگی ه هبر این اساس در بخشی از نوشت
 به بیان دیگر .رددا ابطهبا میزان رضایتمندي از زندگی رتلقی شده است که تمایالت فردي 

در این  .گیرد کید قرار میاصلی کیفیت زندگی مورد تأ لفهؤبه عنوان م"رضایت از زندگی"
  :خصوص چهار نوع رضایت از زندگی وجود دارد

  .اثر از میزان برخورداري افراد از امکانات می باشدکه مت 5رضایت ناشی از داشتن -1
   .که معطوف به روابط اجتماعی است 6رضایت ناشی از ارتباط -2
خویشتن و تعریف کیستی خود، که بر معناداري  از، پنداشت فرد 7رضایت ناشی از بودن -3

  .داردداللت بیگانگی داشتن کنترل بر زندگی خود در مقابل خودو 
                                                           
1. Brown et al 
2. Satifaction 
3. Happiness 
4. Angus Campbell 
5. Having 
6. Relating 
7. Being 
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که بیشتر معطوف به چگونگی زمان در اختیار در قالب  1ی از اقدام و عملناشرضایت  -4
  ). 4:1388 غفاري و امیدي،( استاوقات فراغت 

در  .بنابراین رویکرد، ارزیابی فرد از زندگی خود کلید اساسی ارزیابی کیفیت زندگی اوست
 .رداد گیبستخود کیفیت زندگی امري است انتزاعی که به ادراك ذهنی فرد از زندگی  ،نتیجه

رضایت از بودن ( بهزیستی جسمی و روحی :در بعد ذهنی یعنی رضایت فرد از زندگی که شامل
همکاران و  دوستان، خانواده،« رضایت از روابط اجتماعی( ، بهزیستی اجتماعی)و کیستی خود

، بهزیستی )و محیط پیرامونیبیرونی از امکانات رضایت (بهزیستی محیطی  ،)»همسایگان
کاهش « رضایت از اهداف به دست آمده ).رضایت ازموقعیت اقتصادي شغل و درآمد( قتصاديا

  .و رضایت کلی از زندگی »فاصله بین اهداف درخواستی و اهداف به دست آمده
و بر رضایتمندي فرد از اند در حالی که گروهی کیفیت زندگی را مفهومی ذهنی دانسته 

و بر ارضاي نیازهاي اند را مفهومی عینی تلقی کرده  کنند گروهی دیگر آن کید میأزندگی ت
خصوص این رویکرد در کشورهاي اروپایی به  .کید دارندأاساسی و بهبود شرایط زندگی افراد ت

آن را  3و ریچارد تیتموس 2و جان درینوسکی ردي طرفداران زیادي داکشورهاي اسکاندیناو
در این رویکرد به شرایط عینی زندگی  .)state of the art,no.1,2003,11(مطرح کرده اند 

 يکید شده و کیفیت زندگی و رفاه افراد از طریق ارضاتعیین کننده هاي مرتبط با آنها تأو 
در واقع برخی از دانشمندان ارضاء نیازهاي فردي را  .شود نیازهاي اولیه زندگی مشخص می

که در  یینیازها سطح اسسراکیفیت زندگی ب .دسته انناکیفیت زندگی د رةابتفکر در اساس
توسعه و  براياین بدان معناست که  .حوزه هاي مختلف می توانند برآورده شوند بیان می شود

جمعیت، باید شرایطی فراهم آید که در آن نیازهاي تعداد زیادي از  بهبود کیفیت زندگی یک
آبراهام "ب نیازهاي سلسله مرات ۀرینظدر این زمینه اغلب به  .افراد تا حد امکان برآورده شود

با  ،1986، در سال 6سرجی )40:1388 فرخی،( اشاره شده است 5یا مدل گاسیت"4مازلو
را مورد این نظریه با کیفیت زندگی  ابطۀرپرداخت و مازلو  ۀنظریبه  تر توسعه یافته یدیدگاه

تأمین می  اعضا براساس نظریۀ او، درجوامع توسعه یافته سطح باالیی از نیازهاي. نظر قرار داد
                                                           
1. Action 
2. John Drynvsky 
3. Richard Tytmvs 
4. A.Maslow 
5. Gasiet 
6. Sergey 
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 .می شود تأمینپایین تر  طحیسدر اعضا نیازهاي جوامع کمتر توسعه یافته، در برعکس،  .شود
مشخص و  جامعهنیازهاي سلسله مراتبی اعضاي یک  تأمینکیفیت زندگی برحسب سطح 

اکثریت مردم باالتر باشد کیفیت در بین تعریف می شود و هرچه رضایت از برآورده شدن نیاز 
همچنین، نهادها براي رفع نیازهاي انسانی و باالبردن کیفیت  .عه نیز باالتر استزندگی جام

هر یک از این نهادهاي اجتماعی، شامل یک بعد سلسه مراتبی  .زندگی جامعه طراحی شده اند
 استکیفیت زندگی با تغییرات سلسه مراتبی این نهادهاي اجتماعی همراه  افزایش .است

  ).329:1986 جی،اسر(
، کیفیت زندگی براساس میزان ارضاي نیازهاي اساسی افراد ارزیابی می وضعیتراین بناب
ا کیفیت وابسته به استانداردهاي مرتبط ب یجه کیفیت زندگی امري است عینی ودر نت .شود

بنابراین شاخص هاي کیفیت  .اساس نیازهاي اساسی افراد تعریف می شودکه در دنیا بر زندگی
مثل برخورداري از سالمت است، مل برآورده شدن نیازهاي انسان زندگی در بعد عینی شا

هوا، کیفیت حمل و نقل عمومی،  امنیت، کیفیت آب و( جسمی و روحی، بهزیستی محیطی
فرصت براي کسب اطالعات جدید، دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، مراکز تفریحی و 

درآمد، (اقتصادي  -اه اجتماعیرف ...) وررزشی، آموزشی، فرهنگی، محیط زیست مناسب،
  ...).اشتغال، مسکن، تامین اجتماعی، آموزش و  پرورش ،

ك ذهنی نیاز که تکمیل سنجش عینی شرایط زندگی به درپذیرفته اند  اما امروزه عموماً
ا شده در مورد کیفیت زندگی در بسیاري از موارد هم بر رجبه همین دلیل تحقیقات ا .دراد

  .ستبر معرف هاي ذهنی مبتنی ا معرف هاي عینی و هم
نتیجه به دست  محققان مختلف، این ياه ه، پس از بررسی نظریحاضر بنابراین در تحقیق

ذهنی کیفیت زندگی را در نظر سنجش کیفیت زندگی باید هر دو بعد عینی و آمد که در 
شدن نیازها  برخورداري از امکانات و برآوردهتوجه به زیرا کیفیت زندگی از یک جهت با  گرفت،

رسد که  یدر نتیجه به نظر م .رضایت ذهنی افراد تعریف می شود براساسو از جهت دیگر 
به این دلیل که، بوردیو به دنبال از میان  .نظریه بوردیو ارتباط بیشتري با موضوع پژوهش دارد

برداشتن آن چیزي است که خودش آن را ضدیت کاذب میان عینیت گرایی و ذهنیت گرایی 
بوردیو بر رابطه دیالکتیکی میان  .»ضدیت بیهوده میان فرد و جامعه«داند یا به تعبیر او  می
شش او براي جان کالم کار بوردیو و کو. کید می کندارهاي عینی و و پدیده هاي ذهنی تأساخت

و عینیت گرایی، در مفاهیم ساختمان ذهنی و زمینه  ییاگر میان ذهنیت از میان برداشتن فاصلۀ
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بلکه  ،رابطه دیالکتیکی شان نهفته است بوردیو معتقد است عامالن در خالً عمل نمی کنند و نیز
 ۀدر نتیجه بنابر نظری .کنند میکه در آن قرار دارند عمل  اجتماعی عینی ییها در موقعیت

زیرا  ،در سنجش کیفیت زندگی باید هر دو بعد ذهنی و عینی را مورد توجه قرار داد ،بوردیو
بوردیو بین این دو بعد رابطه دیالکتیکی برقرار است و این  ۀکه گفته شد بنابر نظریهمان طور 

  . ثیر می پذیرندر هم تأثیر می گذارند و از هم تأدو ب
  

  مدل نظریه بوردیو
  
  
  
  
  
  

بنابراین براساس این نظریه می توان نتیجه گرفت که در ارزیابی کیفیت زندگی باید هر دو 
زیرا کیفیت زندگی افراد نه تنها به ارزیابی افراد یعنی  ،ردیر قرار گبعد عینی و ذهنی مدنظ

زیرا است، ثر از ارضاي نیازهاي اساسی اشخاص أبلکه بسیار مت ،اداراك ذهنی آنها بستگی دارد
یعنی تمام  ،ممکن است که افراد یک جامعه از تمام استاندارهاي زندگی برخوردار باشند

کامل برآورده شود و از دید سایر افراد از یک زندگی با کیفیت نیازهاي اساسی آنها به طور 
را با  شانباشند و زندگی  نداشته شیافراد رضایتی از زندگی خوخود این اما  ،برخوردار باشند

افراد یک جامعه از استانداردهاي زندگی برخوردار  ،از طرفی ممکن است .کیفیت ارزیابی نکنند
اما آنها زندگی خود را با  ،زندگی آنها داراي کیفیت الزم نباشدنباشند و از نظر سایر افراد 

له ممکن است أاین مس دلیل ،رضایت داشته باشند رزیابی کنند و از شرایط زندگی شانکیفیت ا
ادات و ارزش هاي حاکم بر جامعه به نداشتن آگاهی، شرایط فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اعتق

، هر دو دگی الزم است براي دستیابی به اطالعات دقیق تربنابراین در سنجش کیفیت زن .باشد
نظر قرار دهیم تا بتوانیم کیفیت زندگی افراد را با توجه به نظر خودشان بعد عینی و ذهنی را مد

  .و استانداردهاي موجود بسنجیم

 ساختار عینی

 
ختمان ذهنیسا  
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ا رپژوهش و مبانی نظري موجود و مطالعات تجربی اج هاي اما به طور کلی با توجه به هدف
فرهنگی، اعتماد اجتماعی، همبستگی اجتماعی و  ۀمتغیرهاي سرمای ،نقاط مختلف دنیا شده در

مشارکت اجتماعی و پایبندي به ارزش هاي دینی و پایگاه اجتماعی به عنوان عوامل اثرگذار بر 
  .کیفیت زندگی شهروندان شهر تهران برگزیده و در الگوي نهایی گنجانده شده اند

براي هر فردي ثروت فرهنگی  بوردیو معتقد است که سرمایۀ رهنگیف ۀسرمای ۀدر زمین
م داشته باشد، می تواند از موقعیت ۀ اقتصادي و فرهنگی را توأاگر فرد سرمای .محسوب می شود

فرهنگی از خانواده به فرد انتقال می  به اعتقاد بوردیو سرمایۀ .دشواجتماعی باالتري برخوردار 
کند و سپس مدرك خود را  رسه به مدرك تحصیلی تبدیل میدر مدفرد این سرمایه را  .یابد

اما اگر  .ي اجتماعی باالتر را به دست می آوردها آن موقعیت ۀد و به وسیلنک میوارد بازار کار 
 .محرومیت وارد مدرسه می شود یفرهنگی را از خانواده دریافت نکند با نوع فردي این سرمایۀ

ي پایین جامعه به موقعیت هاي ها تر از گروه جامعه آسان يبنابراین کودکان طبقه متوسط و باال
در آن پرورش یافته اند و فرهنگ  زیرا میان فرهنگی که .اجتماعی باال دست پیدا می کنند

اما کودکان طبقه پایین به دلیل مواجه شدن با عناصر فرهنگی  ،وجود دارد هماهنگیمدرسه 
، با مشکالتی مواجه می شوند و سخت تر به که خانواده به آنها معرفی نکرده است يجدید

چه سرمایه فرهنگی افراد بیشتر در نتیجه هر .کنند ي اجتماعی باال دست پیدا میها موقعیت
ن شایابی آنها به موقعیت اجتماعی باالتر و در نتیجه افزایش کیفیت زندگی  باشد امکان دست
 ۀگرفته می شود که بین سرمایبنابراین در این پژوهش این فرض در نظر  .بیشتر می شود

  .فرهنگی و کیفیت زندگی شهروندان شهر تهران رابطه وجود دارد
از اعتماد توجه دارد که آن  اي اعتماد اجتماعی فوکویاما به برداشت تعمیم یافته در زمینۀ

 که مبتنی بر رفتار تعاونی و يدر درون اجتماع هنجارمند ات موجودرا برحسب انتظار
اعتماد تسهیل کننده مبادالت در فضاي اجتماعی  .ندک تعریف می، رك استهنجارهاي مشت

هزینه مذاکرات و مبادالت اجتماعی را به حداقل می رساند و براي حل مسائل مربوط به  ،است
به  .دادي حیات اجتماعی استقرارنظم اجتماعی نقش تعیین کننده اي دارد و عنصر پیش 

در برگیرنده  وند ک القوه روابط اجتماعی را توصیف میبه طور بمفاهیم مربوط به اعتماد  ،تعبیري
  .تمایزات افقی بین حوزه هاي مربوط به فضاي عمومی و شخصی است

  :زیر استاجتماعی داراي دو بعد به شرح  اعتماد
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ابط چهره به اعتماد بین شخصی شکلی از اعتماد است که در رو :اعتماد بین شخصی - الف
ی برد و باعث تعامالت دهد، این شکل از اعتماد موانع ارتباطی را از بین م چهره خود را نشان می

اي از تعامالت میان دوستان، همکاران، رئیس و اعتماد بین شخصی حوزه  .شود اجتماعی می
 را در بر ...و کارمند، سرپرست و کارگر، فروشنده و مشتري، پزشک و بیمار، راننده و مسافر

  .گیرد می
د که فرد به سازمان ها و نهادهاي اجتماعی شوبه اطمینانی اطالق می : دينهااعتماد  -ب
  ).12:13867 نوپور،( دارد

 دوم مبتنی بر این است که بین اعتماد اجتماعی و کیفیت زندگی ۀبنابراین فرضی
  .شهروندان شهر تهران رابطه وجود دارد

مشارکت  )1 :دکنی مبه سه بخش تقسیم مشارکت اجتماعی اوکلی مشارکت را  در زمینۀ
داشتن که معتقد است این تفسیر در مورد پروژه هاي بهداشتی، تامین آب،  1به عنوان سهم

جنگلداري، منابع طبیعی، امور زیربنایی در جهان سوم که داراي هدف هاي از پیش تعیین شده 
و ابزار در این تفسیر سازمان به منزله ، 2مشارکت به عنوان سازمان )2 ند صادق است؛اي هست

ي کشاورزي، کمیته ها هسسؤده است و بر تشکیل تعاونی ها، مسازو کار اصلی مشارکت مطرح ش
، در این 4مشارکت به عنوان توانمندسازي )3 کید می شود؛أهاي مربوط به مدیریت آب و غیره ت
م ي و توان تصمیا ي توسعهها تکنندگان از مهارت، دانش، قابلی تفسیر به بهره مندشدن مشارکت

مندي و م به طور کلی از منظر نظا .)8: 1999اوکلی و همکاران، ( »کید می شودگیري تأ
به توسعه و تعالی نظام اجتماعی دانست،   سازوکاري براي بقا،« مشارکت را می توان ،کارکردي
که توسعه نیافتن ساختارهاي الزم براي مشارکت و نهادي کردن آن به انقراض نظام گونه اي 
رحمان در تعریف مشارکت می  ).71:1373 مردوخی،( سقوط سیاسی آن می انجامد اجتماعی و

به گونه مشارکت مردمی به معناي کوشش و تالش جمعی در یک زمینه سازمانی است « نویسد
در نتیجه مشارکت  .منابع درصدد دستیابی به هدف هایشان هستند گرآوريکه اعضا با اي 

فعال است که هر یک از مشارکت کنندگان به واسطه اندیشه، تامل و نظارت فعالشان  يفرآیند
  سوم مبتنی بر  بنابراین فرضیۀ). 14:1380غفاري،( به اقدام و عمل مشارکتی ترغیب می شوند

                                                           
1. Contribution  
2. Organization 
3. Empowerment 
4. Oakley& et al 
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  .این است که بین مشارکت اجتماعی و کیفیت زندگی شهروندان شهر تهران رابطه وجود دارد
می شود پایگاه اجتماعی ارزشی است که یک گروه براي یک گفته ماعی پایگاه اجت مورددر 

یعنی برخی از پایگاه هاي  .مردم در جامعه منزلت هاي مختلف دارند .نقش اجتماعی قایل است
پایگاه ها اجتماعی در  .اجتماعی از دیگر پایگاه ها و موقعیت ها ارزش و اعتبار واالتري دارند

چهارم مبتنی بر این است  بنابراین فرضیۀ .مختلف، تغییر می کنندطول زمان و در جامعه هاي 
  .که بین پایگاه اجتماعی و کیفیت زندگی شهروندان شهر تهران رابطه وجود دارد

این دو . همبستگی اجتماعی مدل اشمیت و نول مورد توجه قرار گرفته است ۀدر زمین
ی، اهداف اجتماعی و سیاستگذاري سعی دارند تا مباحثی اساسی نظیر رفاه ذهنی، رفاه عین

اتحادیه اروپا و نظریه هاي اجتماعی پیرامون مطرودیت اجتماعی، سرمایه اجتماعی و همبستگی 
اجتماعی را درون یک چارچوب منسجم مبتنی بر مفهوم کیفیت زندگی قرار دهند که به عوامل 

از عوامل فردي توجه کیفیت اجتماعی همچون برابري، انصاف، آزادي، امنیت و انسجام بیش 
 در این مدل همبستگی اجتماعی داراي دو عنصر است؛ یکی کاهش تفاوت ها و نابرابري. دارد

ها و روابط اجتماعی، افزایش احساس تعلق به جماعت و ها و دیگري تقویت پیوندها، شبکه 
 از این منظر .هاي مشترك، هویت جمعی و اعتماد میان اعضا پیوند با آن براساس ارزش

به عبارت دیگر  .همبستگی اجتماعی با اصول دوگانه یعنی برابري و انسجام پیوند می خورد
برابري که بر افزایش بعد نا«مفهوم همبستگی اجتماعی در این مدل بر دو بعد استوار است؛ 

 این بعد .درون یک جامعه تمرکز دارد 1هاي ها و شکاف ها و کاهش نابرابري برابري فرصت
بعد دوم سرمایه اجتماعی است که بر هدف  .گیرد مطرودیت اجتماعی را در برمینبه همچنین ج

در این دیدگاه اصطالح تداوم پذیري به  .»کند کید میأتقویت روابط اجتماعی و روابط متقابل ت
 ۀطبیعی و سرمای ۀاجتماعی، سرمای ۀ، سرمای انسانی ۀحفظ سرمایه هاي جامعه، شامل سرمای

حوزه هاي هدف همبستگی اجتماعی نیز ). 50:1388 غفاري وامیدي،( فیزیکی مربوط می شود
ودیت اجتماعی و تقویت روابط، دو بعد را در برمی گیرد؛ کاهش تفاوت ها، نابرابري ها و مطر

در مدل کیفیت  .اجتماعی ۀسرمایدیگر، هاي متقابل و پیوندهاي اجتماعی یا به عبارت  کنش
 مهم در سیاست ۀعدالت اجتماعی یک مولف ۀدرون مای فراگیر زندگی، همبستگی اجتماعی با

نبه هاي مختلف چرا که ج گذاري هاي جامع پیرامون کیفیت زندگی در نظر گرفته می شود،
آن . دارد.... ثیرات مثبتی بر عملکرد اقتصاد کالن بهداشت، بهزیستی و همبستگی اجتماعی تأ

                                                           
1. Leavages 
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در هر  و آید رویکرد به شمار می ایند، همبستگی اجتماعی عنصر محوري شگونه که مطرح 
گذاري ها و  را در برمی گیرد که در سیاست ییحوزه ها و شاخص هااز زیر اي بعد، مجموعه

همبستگی به عنوان هسته مرکزي  .گیرند ش دستاوردها مورد استفاده قرار میسنج درهمچنین 
اجتماعی  قویت سرمایۀها و نابرابري ها و ت این رویکرد بر دو هدف استوار است؛ کاهش تفاوت

پنجم مبتنی بر این است که بین همبستگی اجتماعی و کیفیت  ۀبنابراین فرضی. در جامعه
  .زندگی شهروندان شهر تهران رابطه وجود دارد

  

کیفیت زندگی

مدل نظري تحقیق

بعد 
ذهنی

بعد 
عینی

رضایت 
از 
زندگی

برآورده  
شدن 
نیازها

بهزیستی روحی  
و جسمی  
بهزیستی 
اجتماعی

بهزیستی 
محیطی

بهزیستی  
اقتصادي

بهزیستی جسمی  
و روحی

بهزیستی 
اجتماعی

بهزیستی 
محیطی

بهزسیتی 
اقتصادي

عوامل 
اجتماعی

عوامل 
فرهنگی

پایگاه  
اجتماعی

تحصیالت

وضعیت اشتغال

درآمد

محل سکونت

مشارکت 
اجتماعی

شرکت در فعالیت هاي  
اجتماعی مختلف

همبستگی 
اجتماعی

مراوده با دوستان و آشنایان

تعهد و وفاداري به جمع

ترجیح منافع به منافع فردي

احساس تعلق

اعتماد  
اجتماعی

اعتماد بین شخصی

اعتماد سازمانی

سرمایه 
فرهنگی

پایبندي به 
ارزش هاي  
دینی

میزان شرکت در فعالیت  
هاي فرهنگی

میزان استفاده از کاالهاي  
فرهنگی

انجام فرایض دینی

اعتقاد به ارزش هاي دینی 
متداول در جامعه
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  فرضیه هاي اصلی
   .بین عوامل اجتماعی و کیفیت زندگی شهروندان شهر تهران رابطه وجود دارد
  .بین عوامل فرهنگی و کیفیت زندگی شهروندان شهر تهران رابطه وجود دارد

   بین کیفیت زندگی شهروندان شهر تهران به تفکیک منطقه محل سکونت تفاوت وجود دارد
  

  فرضیه هاي فرعی
  . بین مشارکت اجتماعی و کیفیت زندگی شهروندان شهر تهران رابطه وجود دارد

  .یت زندگی شهروندان شهر تهران رابطه وجود داردبین پایگاه اجتماعی و کیف
  .بین همبستگی اجتماعی و کیفیت زندگی شهروندان شهر تهران رابطه وجود دارد
  .بین اعتماد اجتماعی و کیفیت زندگی شهروندان شهر تهران رابطه وجود دارد

  .دارد بین پایبندي به ارزش هاي دینی و کیفیت زندگی شهروندان شهر تهران رابطه وجود
  .بین سرمایه فرهنگی و کیفیت زندگی شهروندان شهر تهران رابطه وجود دارد

  
  فرضیه هاي زمینه اي

  .بین جنسیت و کیفیت زندگی شهروندان شهر تهران رابطه وجود دارد
    .بین سن و کیفیت زندگی شهروندان شهر تهران رابطه وجود دارد

  
  روش پژوهش

زار پرسشنامه براي سنجش و بررسی از اب .اجرا شده استدر این پژوهش که به صورت پیمایشی 
 .و فرضیه هاي مربوط به کیفیت زندگی شهروندان شهر تهران استفاده شده استها هدف 

   .محقق ساخته استمورد استفاده،  ۀپرسشنام
این پرسشنامه براي ارزیابی کیفیت زندگی، چهار بعد بهزیستی روحی و جسمی، بهزیستی 

 .ال می سنجیدسؤ 52زیستی محیطی را در مجموع با ستی اقتصادي و بهاجتماعی، بهزی
براي درك  .مشخص کردند )5تا  1( گزینه هاي 5پاسخگویان پاسخ هاي خود را با مقیاسی 

هاي پژوهش، نمرات به دست آمده براي هر بعد به نمرات صفر تا صد  تر یافته بهتر و راحت
شده، هر بعد کیفیت زندگی در این تحقیق در سطح  با توجه به مطالب عنوان.تبدیل شده است

تحلیل ها وارد شده است، در نهایت پس از  شبه فاصله اي مورد سنجش قرار گرفته و در
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کیفیت زندگی به دست آمده  ةاستاندارد کردن نمرات هر چهار بعد و جمع نمرات استاندارد، نمر
   .است که آن هم در سطح سنجش شبه فاصله اي است

سال سابقه  10که حداقل هستند شهروندان تهرانی  آن گروه از آماري این تحقیق، ۀجامع
 19و  15،  9، 1،6آماري شامل شهروندان مناطق  ۀنمون .سکونت در شهر تهران را داشته اند

حجم  .اي چند مرحله اي انتخاب شده اند که با روش نمونه گیري تصادفی خوشه ستاتهران 
   .شده است محاسبهاساس فرمول کوکران ر بوده است که برنف 385ین تحقیق نمونه ا

در این پژوهش براي تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی و آزمون 
مستقل استفاده شده  tهاي تحلیل واریانس یک طرفه، همبستگی پیرسون و اسپیرمن و آزمون 

 spssی با بهره گیري از نرم افزارسطح معناداري و ضریب اطمینان و ضریب همبستگ .است
  .اندازه گیري شده است

  
  یافته ها

کیفیت  ودر این پژوهش بر آن بودیم تا عوامل اجتماعی و فرهنگی را به عنوان متغیر مستقل 
لفه هاي در نظر گرفته شده براي متغیر عوامل ؤم .نیمکبه عنوان متغیر وابسته بررسی را زندگی 

 استماعی، اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، همبستگی اجتماعی اجتماعی شامل پایگاه اجت
لفه هاي پایبندي به ارزش هاي دینی و سرمایه فرهنگی در نظر ؤو براي متغیر عوامل فرهنگی م

متغیر وابسته کیفیت زندگی به دو بعد ذهنی و عینی تقسیم شده است، در  .گرفته شده است
ودیم که میزان رضایت افراد از زندگی را به دست بعد ذهنی کیفیت زندگی به دنبال آن ب

هر دو بعد از لحاظ . بیاوریم و در بعد عینی میزان برآورده شدن نیازهاي افراد را بسنجیم
محیطی مورد بررسی و ارزیابی قرار  و اقتصادي ،بهزیستی اجتماعی ،بهزیستی جسمی و روحی

  .گرفتند
Ø نفر مرد و  207که  ندنفر بود 400ه تعداد کل پاسخگویان به پرسشنامه محقق ساخت

 . دهستننفر زن   193
Ø  است 33.40و میانگین سن آنها  75حداکثر سن آنها  ،18حداقل سن پاسخگویان. 
Ø  نفر فوق دیپلم،  73نفر دیپلم،  120نفر داراي تحصیالت زیر دیپلم،  41از این میان

  .نفر فوق لیسانس و باالتر بوده اند 46نفر لیسانس و  116
Ø 275  ،نفر بیکار بوده اند 97نفر بازنشسته و  25نفر از پاسخگویان داراي شغل. 
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Ø  و میانگین درآمد  4000000حداکثر درآمد  ،100000کمترین میزان درآمد
  .است  540000

Ø 19و  15، 6، 9، 1 منطقه 5پاسخگویان این پژوهش در  ،از لحاظ منطقه سکونت 
  .رسش قرار گرفتندنفر مورد پ 80ساکن بودند که در هر منطقه 

  .حاصل شد زیرآزمون فرضیه هاي پژوهش نتایج در 
  .بین عوامل اجتماعی و کیفیت زندگی شهروندان شهر تهران رابطه وجود دارد: 1فرضیه اصلی

عوامل اجتماعی شامل چهار شاخص پایگاه اجتماعی، اعتماد اجتماعی، همبستگی اجتماعی و 
  .مشارکت اجتماعی می باشد

  
سطح   همبستگی  آزموننوع   فرضیه

  داريامعن
  نتیجه آزمون

بین میزان درآمد و کیفیت زندگی شهروندان 
  .شهر تهران رابطه وجود دارد

همبستگی 
  پیرسون

رد و  h1فرضیه   .073  -.100
h0  تأیید   

بین وضعیت اشتغال و کیفیت زندگی 
  .شهروندان شهر تهران رابطه وجود دارد

رد و  h1فرضیه   0.212  4  کایسکور
h0  تأیید   

بین میزان تحصیالت و کیفیت زندگی 
  .شهروندان شهر تهران رابطه وجود دارد

همبستگی 
  اسپیرمن

 تأیید h1فرضیه   .000  -.182
  رد   h0و 

بین محل سکونت و کیفیت زندگی 
  .شهروندان شهر تهران رابطه وجود دارد

 تأیید h1فرضیه   .000  8  کایسکور
  رد  h0و 

  
Ø است و ي چهار شاخص درآمد، شغل، تحصیالت و محل سکونت پایگاه اجتماعی دارا

که میان میزان درآمد به عنوان یکی از شاخص هاي پایگاه نتایج نشان می دهد 
اما میان وضعیت اشتغال به . دار وجود نداردجتماعی و کیفیت زندگی رابطه معناا

داري امعن عنوان شاخص دیگر پایگاه اجتماعی و کیفیت زندگی شهروندان نیز رابطه
چنین میان میزان تحصیالت و کیفیت زندگی رابطه معکوس و منفی هم. دوجود ندار

تر  یت زندگی آنها پایینمیزان کیفباشد، وجود دارد، هرچه تحصیالت افراد بیشتر 
یفیت زندگی شهروندان شهر تهران ک همچنین وجود رابطه بین محل سکونت و .است
  .دش تأیید
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سطح   گیهمبست  نوع آزمون  فرضیه
  داريامعن

  نتیجه آزمون

بین مشارکت اجتماعی و کیفیت زندگی 
  .شهروندان شهر تهران رابطه وجود دارد

همبستگی 
  پیرسون

 h1فرضیه   .000  0.203
  رد  h0و  تأیید

بین همبستگی اجتماعی و کیفیت زندگی 
  .شهروندان شهر تهران رابطه وجود دارد

همبستگی 
  پیرسون

 h1فرضیه   .000  0.187
  رد  h0و  ییدتأ

بین اعتماد اجتماعی و کیفیت زندگی 
  .شهروندان شهر تهران رابطه وجود دارد

همبستگی 
  پیرسون

 h1فرضیه   .000  0.217
  رد   h0و  تأیید

 
Ø هر  ،بین مشارکت اجتماعی و کیفیت زندگی شهروندان شهر تهران رابطه وجود دارد

  .نها باالتر خواهد بودچه مشارکت اجتماعی افراد بیشتر باشد کیفیت زندگی آ
Ø هر  ،بین همبستگی اجتماعی و کیفیت زندگی شهروندان شهر تهران رابطه وجود دارد

  .چه همبستگی اجتماعی افراد بیشتر باشد کیفیت زندگی آنها باالتر خواهد بود
Ø هر چه  ،بین اعتماد اجتماعی و کیفیت زندگی شهروندان شهر تهران رابطه وجود دارد

  .افراد بیشتر باشد کیفیت زندگی آنها باالتر خواهد بوداعتماد اجتماعی 

  .بین عوامل فرهنگی و کیفیت زندگی شهروندان شهر تهران رابطه وجود دارد :2فرضیه اصلی 
  .استفرهنگی و پایبندي به ارزش هاي دینی  عوامل فرهنگی شامل دو شاخص سرمایۀ

  
سطح   همبستگی  نوع آزمون  فرضیه

  داريامعن
  نتیجه آزمون

بین سرمایه فرهنگی و کیفیت زندگی 
  .شهروندان شهر تهران رابطه وجود دارد

همبستگی 
  پیرسون

 h1فرضیه   .000  0.220
  رد h0و  تأیید

هاي دینی و کیفیت  بین پایبندي به ارزش
زندگی شهروندان شهر تهران رابطه وجود 

  .دارد

همبستگی 
  پیرسون

رد  h1فرضیه   0.211  0.064
  تأیید  h0و 

  
Ø تأیید شد و هر چه سرمایۀرمایه فرهنگی  و کیفیت زندگی نیز وجود رابطه میان س 

 .کیفیت زندگی آنها باالتر خواهد بودباشد، فرهنگی افراد بیشتر 
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Ø  نشد تأییداما میان پایبندي به ارزش هاي دینی و کیفیت زندگی وجود رابطه. 
  

محل سکونت تفاوت وجود بین کیفیت زندگی شهروندان شهر تهران به تفکیک  :3فرضیه اصلی 
 .دارد

 .F Sig مجذور میانگین درجه آزادي مجموع مجذورات 

 .000 8.600 3847.019 4 15388.077 بین گروهی
   447.306 380 169976.2 درون گروهی

    384 185364.2 کل
  

Subset for alpha = .05 منطقه سکونت  مجموع  

Tukey 

3  2  1  
  1منطقه   80  98.04    
 6منطقه   80  99.13    
 9منطقه   78  105.55  105.55  

 15منطقه   77    109.05  109.05
 19منطقه   70      115.33

  
  فرضیه هاي زمینه اي

  .بین سن و کیفیت زندگی شهروندان شهر تهران رابطه وجود دارد
  .بین جنسیت و کیفیت زندگی شهروندان شهر تهران رابطه وجود دارد

  
سطح   تگیهمبس  نوع آزمون  فرضیه

  داريامعن
  نتیجه آزمون

بین سن و کیفیت زندگی شهروندان شهر 
  .تهران رابطه وجود دارد

همبستگی 
  پیرسون

رد و  h1فرضیه   0.1  0.076
h0  تأیید  

بین جنسیت و کیفیت زندگی شهروندان 
  .شهر تهران رابطه وجود دارد

 تأیید h1فرضیه   .t   0.6آزمون 
  رد h0و 
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Ø نشد تأییدزمینه اي سن و جنسیت با کیفیت زندگی  وجود رابطه میان متغیر. 
 .بنابراین میان کیفیت زندگی زن ها و مردها در تهران تفاوتی وجود ندارد

  بحث و نتیجه گیري
اعتماد اجتماعی، همبستگی اجتماعی،  :شاخص 4 در این پژوهش عوامل اجتماعی شامل

با افزایش میزان ته هاي این بررسی، با توجه به یاف. استمشارکت اجتماعی و پایگاه اجتماعی 
ل تحقیق یعنی بنابراین فرضیه او .اعتماد اجتماعی بر میزان کیفیت زندگی افزوده می شود

 .شده است تأییدوجود رابطه بین اعتماد اجتماعی و کیفیت زندگی شهروندان شهر تهران 
به گونه اي که ی است براساس نظریه فوکویاما اعتماد تسهیل کننده مبادالت در فضاي اجتماع

مذاکرات و مبادالت اجتماعی را به حداقل می رساند و براي حل مسائل مربوط به  نظم  هزینۀ
در واقع  .ش قرار دادي حیات اجتماعی استاجتماعی نقش تعیین کننده اي دارد و  عنصر پی

 ر سطوح مرتبط بابارتباطات اجتماعی بخشی از کیفیت زندگی محسوب می شود که خود 
در واقع یافته این تحقیق با این نظریه  .اردد یمثبت و مستقیمتأثیر مفهوم  کیفیت زندگی 

  .همخوانی دارد
با توجه به یافته هاي این بررسی، با افزایش میزان همبستگی اجتماعی بر میزان کیفیت 

عی بین همبستگی اجتما ۀدوم تحقیق یعنی وجود رابط ۀبنابراین فرضی .زندگی افزوده می شود
براساس نظریه اشمیت و نول همبستگی اجتماعی  .تأییدیت زندگی شهروندان شهر تهران و کیف

کیفیت زندگی  ياز اجزا و خود این عواملباعث از میان رفتن نابرابري و تفاوت در جامعه 
  .بنابراین نتیجه این تحقیق با این رویکرد همخوانی دارد .محسوب می شوند

ن بررسی، با افزایش میزان مشارکت اجتماعی بر میزان کیفیت با توجه به یافته هاي ای
بین مشارکت اجتماعی و  ۀسوم تحقیق یعنی وجود رابط ۀبنابراین فرضی .زندگی افزوده می شود

به طور کلی از  منظر نظامندي و کارکردي  .دمی شو تأییدکیفیت زندگی شهروندان شهر تهران 
که به گونه اي توسعه و تعالی نظام اجتماعی دانست،   ا،سازوکاري براي بق« مشارکت را می توان

توسعه نیافتن ساختارهاي الزم براي مشارکت و نهادي کردن آن به انقراض نظام اجتماعی و 
مشارکت مردمی به «رحمان در تعریف مشارکت می نویسد. سقوط سیاسی آن می انجامد

روي هم که اعضا با ونه اي به گمعناي کوشش و تالش جمعی در یک زمینه سازمانی است 
فعال  يدر نتیجه مشارکت فرآیند .صدد دستیابی به هدف هایشان هستندگذاشتن منابع در

هر یک از مشارکت کنندگان به واسطه اندیشه، تامل و نظارت فعالشان به اقدام در آن است که 
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به هاي دف در واقع کاهش فاصله بین اهداف درخواستی و ه .و عمل مشارکتی ترغیب می شوند
با این حاضر نیز پژوهش  ۀیجتن .کیفیت زندگی محسوب می شود يدست آمده یکی از اجزا

  .نظریه مطابقت دارد
توسعه محله اي ند که پانتام در قالب هستاجتماعی  ۀسه این عوامل از عناصر سرمای هر

فهوم همچنین هیرشمن م .اجتماعی در بهبود کیفیت زندگی موثر است ثابت کرد که سرمایۀ
 .ثیر آن روي کیفیت زندگی به کار بردا براي تفهیم سرمایه اجتماعی و تأانرژي اجتماعی ر

  .بنابراین یافته هاي این پژوهش با یافته هاي آنها همخوانی دارد
که خود آن شامل چهار  استیکی دیگر از شاخص هاي عوامل اجتماعی پایگاه اجتماعی 

میان میزان  .استوضعیت اشتغال و محل سکونت میزان درآمد،   شاخص میزان تحصیالت،
 تحصیالت و کیفیت زندگی رابطه معکوس و منفی وجود دارد، هرچه تحصیالت افراد بیشتر

در واقع برخالف انتظار با افزایش تحصیالت  .میزان کیفیت زندگی آنها پایین تر خواهد بود باشد
ا باالرفتن سطح افراد ب .افزایش می یابدزیرا سطح آگاهی افراد فزایش نمی یابد، کیفیت زندگی ا
و در نتیجه  ودرمی  سطح آگاهیشان باال ،دونش می با استانداردهاي زندگی آشنا تحصیالتشان

می به طور مداوم شرایط زندگی خود را با شرایط زندگی مردم سایر شهرهاي بزرگ دنیا مقایسه 
هم جنین میان میزان درآمد  .ی کنندد و در نتیجه از کیفیت زندگی خود اعالم نارضایتی مننک

وجود رابطه نیز میان وضعیت اشتغال با کیفیت زندگی  .نشد تأییدو کیفیت زندگی وجود رابطه 
اما میان کیفیت زندگی در .این یافته با نتایج تحقیق اي چو و ابري همخوانی دارد .نشد تأیید

ر شهر تهران برابر با فیت زندگی دمیانگین کی .مناطق مختلف تهران تفاوت معنادار وجود دارد
از   115یعنی جنوبی ترین قسمت شهر تهران با به دست آوردن رتبه19اما منطقه  .است 105

 دهدمی اول نشان  این امر در وهلۀ. بود) 1،6،9،15( نظر کیفیت زندگی باالتر از مناطق دیگر
در واقع در  .لوب نیستکه داشتن درآمد باال تضمین کننده برخورداري از کیفیت زندگی مط

 .دارندنند و شرایط اقتصادي خوبی هستتهران قشر غالب مردم داراي درآمد پایین  19منطقه 
اما از طرفی ساکنان .می کند تأییداین امر عدم وجود رابطه بین درآمد و کیفیت زندگی را 

داشتن یعنی ساکنان این منطقه عالوه بر ن ،دارندنشرایط محیطی مطلوبی هم  19منطقه 
اما به  ،بهزیستی اقتصادي از لحاظ بهزیستی محیطی نیز در شرایط مطلوبی به سر نمی برند

 .این مسئله دو دلیل روشن دارد .راستی چرا از نظر کیفیت زندگی در رتبه باالیی قرار گرفته اند
پس  ،شد تأییدچون بین اعتماد اجتماعی و مشارکت و همبستگی اجتماعی وجود رابطه  اوالً
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شهروندان در این مناطق از اعتماد، مشارکت و همبستگی بیشتري برخوردار هستند بنابراین 
زاف  یۀنظرتحلیل به می توان دلیل دوم در مورد  .کیفیت زندگی آنها در سطح باالتري قرار دارد

کیفیت زندگی را ترکیبی از شرایط عینی زندگی و رفاه ذهنی افراد و ) 1984(زاف  .پرداخت
اما رفاه ذهنی  ،ند و معتقد است وقتی شرایط عینی زندگی مساعد نیستکتعریف می  گروه ها

  ).138635: به نقل از فرخی، ،1984 1زاف،( سازگاري به وجود آمده است ،وجود دارد
فرهنگی و پایبندي به ارزش هاي  ۀچنین در این پژوهش عوامل فرهنگی شامل سرمایهم
اما بین سرمایه فرهنگی و کیفیت  ،نشد تأییدین دو عامل اوجود رابطه بین  است و البتهدینی 

براي هر فردي ثروت فرهنگی  ۀبوردیو معتقد است که سرمای .شد تأییدزندگی وجود رابطه 
اگر فرد سرمایه اقتصادي و فرهنگی را توام باهم داشته باشد، می تواند از  .محسوب می شود

 فرهنگی از خانواده به فرد انتقال او سرمایۀتقاد به اع .دعیت اجتماعی باالتري برخوردار شوموق
پس مدرك خود را فرد این سرمایه را در مدرسه به مدرك تحصیلی تبدیل می کند و س.می یابد

اما اگر  .آن موقعیت هاي اجتماعی باالتر را به دست می آورد ۀد و به وسیلوارد بازار کار می کن
 .محرومیت وارد مدرسه می شود ییافت نکند با نوعفرهنگی را از خانواده در ۀفردي این سرمای

جامعه آسان تر از گروه هاي پایین جامعه به موقعیت  يبنابراین کودکان طبقه متوسط و باال
زیرا میان فرهنگی که آنها در آن پرورش یافته اند و  .هاي اجتماعی باال دست پیدا می کنند

پایین به دلیل مواجه شدن با عناصر  اما کودکان طبقه .فرهنگ مدرسه تطابق وجود دارد
که خانواده به آنها معرفی نکرده است، با مشکالتی مواجه می شوند و سخت تر  يفرهنگی جدید

فرهنگی افراد  در نتیجه هر چه سرمایۀ .به موقعیت هاي اجتماعی باال دست پیدا می کنند
در نتیجه کیفیت یشتر می شود ببیشتر باشد امکان دست یابی آنها به موقعیت اجتماعی باالتر و 

فرهنگی  ۀبنابراین نتیجه این تحقیق با نظریه بوردیو در زمینه سرمای .تر می شودهزندگی آنها ب
  .همخوانی دارد
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