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 432  را ر  ا نمونه حجم سا  18 نفر  االی 373320از  ین  هرانهو فرمو   ه توجه  ا و شد استفاده

و  تجزیته  شتد و  استتفاده  پرستش نامته   پتژوهش از ی هتا هداد آوریمنظور جم   ه. شد محاسبه نفر

 ا توجه  ه نتایج مد  رگرستیون چنتد متریتره  ته     انجام گرف .  spss  20 ا نرم افزار هاهتحلی  داد

(  عتد از آن  383/0ای مستتق ، متریتر اعتمتاد اجتمتاعی  تا ضتری  )      روش هم زمان از  ین متریرهت 

(  یشترین ارتبتاط  129/0( و )185/0ی اجتماعی  ه ترتی   ا ضری  )هاهمشاره  اجتماعی و شبک

درصد از ترییرات متریر وا سته را   7/33را  ا متریر وا سته داشته اند. و متریرهای مستق  توانسته اند 

 تبیین هنند.

تماعی و اجتماعی، مشاره  اجتماعی، اعتماد اج یهسرمای زندگی، هیفی  :کلیدی واژگان

 ی اجتماعی.هاهشبک
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 مقدمه 

جهتات و  است   امتا تو   ایهمفهوم هیفی  زندگی در تحقیقات اجتماعی، مفهوم تاز

ر اواست  قترن   ی اخیر در این زمینته انجتام گرفتته است . د    هاهی  سیاری در دههاشتال

ولتویی،  عه اقتصادی، اجتماعی، فرهن ی هشتورها و پیشترف  علتوم و تکن    یستم،  ا توس

 دگی  تاالتری  ه تدریج از رفاه  االتری  رخوردار شتده و خواستتار هیفیت  زنت     هانانسا

رفت  و  شدند.  ه همین دلی  هیفی  زندگی در قرن  یستم، مورد توجته زیتادی قترار گ   

ر جهتان  دو تعریف هیفیت  زنتدگی   یی در هر حوزه، در را طه  ا مفهوم سازی هاشتال

 1985 انجام گرف ،  ه طوری هه مقاالت موجود  ا عنوان هیفی  زندگی  تین ستالهای  

  (.154: 1390)شریفیان و فتوت، درصد افزایش یاف  76درصد  ه  21از  1995تا 

اشتد   متی ( 1964) 1در جامعه شناسی اولین اثر مهم در اره هیفی  زندگی از آگبترن 

هن تامی   1960یات روستایی در ایاالت متحده نوشته شده است . در دهته   هه در اره ح

ی اقتصتادی واهتنش نشتان دادنتد، مفهتوم      هتا صهه جامعه شناسان علیه چیرگتی شتاخ  

ی اجتمتتاعی اهمیتت  یافتت  امتتا تتتا آن هن تتام تمتتام   هتتاشهیفیتت  زنتتدگی در پتتژوه 

م  ترای  ی ذهنتی هت  هتا صشاخ 1970ی هیفی  زندگی، عینی  ودند. در دهه هاصشاخ

و همکتاران در اثتر ختود در ستا       2سنجش هیفی  زندگی اضافه شدند. اولین  ار همپ 

مراهتز  ی ذهنتی و روان شتناختی هیفیت  زنتدگی توجته هردنتد.       هتا ص ه شتاخ  1976

تحقیقاتی گوناگون هم اهنون  ه سنجش هیفی  زنتدگی در ستطم ملتی و  تین المللتی      

انستتیتو تحقیقتات اجتمتاعی در     1960ه ردازنتد. در ایتاالت متحتده آمریکتا از دهت     پمی

                                                           
1 . Ogburn  

2 . Campbel 
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نجند و از ستا   ست متی دانش اه میشی ان و مرهز نظرسنجی شیکاگو هیفیت  زنتدگی را   

 ا تأسیس انجمن  ین المللتی پتژوهش هیفیت  زنتدگی، ستنجش ایتن مفهتوم  ته          1995

خو ی نهادینه شده اس . توجه  ه مفهوم هیفی  زندگی در مجام  علمی و نیز در میتان  

ی علوم اجتماعی هاهذاران رو  ه فزونی اس  و این مفهوم در  سیاری از حوزسیاس  گ

وان گفت  هته هیفیت  زنتدگی     تت متی یترد.  ته واقت     گمیو  هداشتی مورد استفاده قرار 

در علوم اجتماعی اس . توجه  ه مفهتوم هیفیت  زنتدگی مرهتون      ایهمفهومی  ین رشت

هیفیت   نتدگی اجتمتاعی است .    ی همتتر اقتصتادی در تاره هیفیتات ز    هتا هرشد دیتدگا 

ود.  ته  رمتی زندگی، اصطالحی اس  هه  رای  یان توسعه رفاه در یک جامعه،  ته هتار   

وان گف ، تسهیالت رفاهی منعکس هننده شترای  زنتدگی و هیفیت     تمی یان ساده تر 

زندگی افراد هستند. سازمان  هداش  جهانی نیز در تعریف و تبیین هیفیت  زنتدگی  ته    

 تا   هتا نی، وضعی  روانتی، ستطم استتقال ، روا ت  اجتمتاعی و را طته آ      سالم  فیزیک

 (.112: 1392قادری و تقوی، ) ی محی  همراه  ا هم، توجه هرده اس هایویژگ

 ته صتورت    ی اخیر، سرمایه اجتماعی  ه مفهومی  سیار مرسوم  د  شده وها در سا

فهتومی  مایه اجتمتاعی  شعار روز سیاستمداران و نخب ان دانش اهی در آمده اس . سرم

ی جامعته است  و در   هتا هگذار در  سیاری از حوز تأثیرچند  عدی در علوم اجتماعی و 

 یها حلقتتهتته  رختتی آن ر ایهیافتتته استت ،  تته گونتت ایهمطالعتتات توستتعه جای تتاه ویتتژ

هته  تا    ست  اتعامت  افتراد در جامعته     یهاننتد. ایتن مفهتوم نتیجت    دمتی توستعه   یهمفقود

: 1394)ایمتانی و همکتاران،    ی اجتماعی همراه است  هاهدر شبکمشاره  و همکاری 

876.) 

در هشتتورهای در حتتا  توستتعه معمتتوالً  ستتیاری از امکانتتات زنتتدگی در شتتهرهای 
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وند و همین امر  اعث رشد  ی رویته شهرنشتینی و نداشتتن  رنامته     شمیمرهزی خالصه 

 روز مشتکالت و  ی شهری و شهرنشینی سب  هاه رای هدای  و ساماندهی سکون  گا

معضالت زیادی  رای شهر خواهتد شتد. در اثتر توزیت  نتا را ر امکانتات و ختدمات در        

شهرها، روستاها و مناطق مختلف هشور، اغل  ستاهنان شتهرهای هوچتک و روستتاها     

ورنتد و چتون از لحتاظ سترمایه     آمی رای دسترسی  ه امکانات زندگی  ه شهرها هجوم 

وند در نقتاط دور افتتاده   شمی. در مضیقه هستند، ناچار اقتصادی، اجتماعی، فرهن ی و..

و فقیر مناطق شهری ساهن شوند.  ا ساهن شتدن مهتاجران و فقیتران شتهری در منتاطق      

ی هتا هود هته  ته آن ستکونت ا   شت میشک  جدیدی از سکون  در شهرها پیدا  ایهحاشی

 .(10 -  9: 1386) نی فاطمه و هوهی،  نامندمی ایهغیررسمی یا حاشی

رشد هیفی  زندگی از جمله مسای  مهمی اس  هته ا تتدا  تا گستترش همته جانبته       

فناوری و فرایند صنعتی شدن در هشورهای غر ی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفت .  

گسترش روز افزون فرایند صنعتی شدن هته ختود را  تا تولیتد انبتوه هاالهتا و ختدمات        

ی  رای  شر متدرن  ته همتراه آورد. در    هد مشکالت زیاددمیمتنوع در  عد همی نشان 

، امکانتات و  هتا هحقیق ، هم ام  ا افزایش جمعی ، شهرنشینی و تمرهز صنای ، سترمای 

خدمات شهری رشد هرده و شهرهای  زرگ  ه هالنشهرهای هنونی تبدی  شتده انتد و   

وان  ه پدیده آلودگی هوا تمین مشکالت ایهمشکالت سخ  شهری پدید آمد. از جمل

ری  محی  زیس  اشاره هرد هه  ا اضتافه شتدن فشتارها و استترس هتای روانتی،       و تخ

صدمات جبران ناپذیری  ه  شر وارد هرده اس . صنعتی شدن و پیشترف  فنتاوری  عتد    

ی هیفتی  هاههد و همچنین  ه دنبا  غفل  از جنبدمیهمی زندگی انسان را مد نظر قرار 

غر ی  حتث هیفیت  زنتدگی متورد      زندگی انسان، طی چند دهه گذشته در هشورهای
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(. 13: 1389)مختتاری و نظتری،    توجه اندیشمندان و متفکران علوم انسانی قرار گرفت  

امروزه هد  مشترک توسعه در سطوح محلی، ملی و  ین المللی  هبود هیفی  زنتدگی  

اس  و آینده زنتدگی انستان متکتی  تر درک  هتتر عتواملی خواهتد  تود هته  تر ا عتاد            

تأثیرگتتذار هستتند. مفهتوم هیفیتت  زنتدگی در تحقیقتتات     هتا نی انستتاگونتاگون زنتدگ  

ی اخیتر در  هتا هی  سیاری در دهت هاشاس   اما توجهات و تال ایهاجتماعی، مفهوم تاز

اقتصتادی، اجتمتاعی و    یهاین زمینه انجام گرفته اس . در اواس  قرن  یستتم،  تا توستع   

 ته تتدریج از رفتاه  تاالتری      هتا نفرهن ی هشورها و پیشرف  علتوم و تکنولتویی، انستا   

: 1390)شتریفیان و فتتوت،     رخوردار شده و خواستار هیفیت  زنتدگی  تاالتری شتدند    

ی هیفی  زندگی  اید هزینه پرداخ  هترد،  هاه(.  رای دس  یا ی  ه هریک از جنب154

این هزینه  ه عبارتی دی ر شام  سرمایه گذاری اس . از مفهوم ستازی  وردیتو در تاره    

وان  ترای دست  یتا ی  ته     تت میوان گف  هه سرمایه، یک دارایی اس  هه تمی سرمایه

مناف  مطلوب  هره  رد و مجتدداً آن را سترمایه گتذاری هترد تتا دو تاره افتزایش یا تد.         

وان،  ا الهام از دیدگاه  وردیو  ه چهار نوع تقسیم تمیی یک فرد در جامعه را هاهسرمای

 . سترمایه نمتادین  4. سترمایه اجتمتاعی   3ه فرهن تی  . سترمای 2. سرمایه اقتصادی 1هرد: 

ی توسعه اجتماعی  انتک جهتانی   هاص(.  ا ن اهی  ه شاخ113: 1392)قادری و تقوی، 

وان دریاف  هه ریشه هنی فقر، ایجاد اشترا ، انسجام اجتماعی،  را تری جنستیتی و   تمی

، 1نک جهتانی ) ا ی توسعه هستندهاصدسترسی  ه آموزش و  هداش  از مهم ترین شاخ

وان شاخص هیفی  زندگی قلمداد هترد.  تر ایتن استاس     تمیهه تمامی آنها را (. 2004

ی اقتصتادی و توستعه  ترای هتاهش فقتر و  هبتود       هتا ی انک جهانی و سازمان همکتار 

                                                           
1.World Bank 
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هیفی  زندگی، سرمایه اجتماعی را  ه عنوان  خش مهمی از راهبردهتای ختود در نظتر    

جامعه مشاره  همتری خواهند داش . از این رو توجته   گرفته اند هه  ا نبود آن، افراد

 ه عواملی هه  ا هیفی  زندگی و  هبود آن ارتباط دارند حتایز اهمیت  ویتژه است .  ته      

عقیده صاحبنظران، حلقه مفقوده در تاریخچه مطالعات مر وط  ه سالم ، پاسخ  ه ایتن  

را  دون توجته   اس  هیفی  زندگی و عملکرد شخصی افراد سوا  اس  هه آیا ممکن

(.  تا وجتود   372-350: 2004، 1)هیتیس و شتاپیرو    ه معیارهای اجتماعی ارزیا ی هترد  

ی پیش یری از و ارتقای سالم  و  ه طتور  هاهی هن فتی هه ساالنه صر   رنامهاههزین

ود، هنوز اهمیت   ستیاری از عوامت  تعیتین هننتده اصتلی در ایتن        شمیهیفی  زندگی 

تماعی، اعتماد متقا    ین شهروندان و سرمایه اجتمتاعی متورد   حوزه، همچون روا   اج

 تدین ترتیت   ررستی را طته  تین سترمایه اجتمتاعی و هیفیت          غفل  قرار گرفته اس . 

گستترش  تدون   یرد. گمیزندگی شروندان شهر ارد ی ، در این مقاله مورد  ررسی قرار 

قبت  تتا هنتون ادامته      یهند دهشهر ارد ی   ه عنوان مرهز استان ارد ی  هه از چ یه رنام

 یهپیدا هرده و  ه  یان هلی  ا توجه  ته پیشتی گترفتن رونتد شهرنشتینی از رونتد توستع       

اقتصادی و اجتماعی، آشفت ی و پیچیدگی هرچه  یشتر روا   اجتماعی در این شتهر را  

واند  حران  یکتاری و همبتود اشتترا     تمیدر پی داشته اس . حداق  پیامد این موضوع 

ی اجتماعی شدیدتری  تد  خواهتد شتد. امتا نکتته      هانشد هه در نهای  خود  ه  حرا ا

وانتد در ستطم خترد  اعتث تعتدی  ایتن       تمتی مهم این اس  هه  هم اهنون چه عتواملی  

اثرات نامصلوب شده و در هیفی  زندگی ساهنین موثر  اشد  و سوا  مهم دی تر ایتن   

ستا  شتهر    18در  ین شهروندان  تاالی   هه آیا میزان سرمایه اجتماعی  ا هیفی  زندگی

                                                           
1. Keyes & ShaPiro 
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سرمایه اجتماعی  ر  تأثیراز این رو هد  هلی این پژوهش  ررسی ارد ی  ارتباط دارد  

 اشد.  میهیفی  زندگی شهروندان شهر ارد ی  

 مبانی نظری پژوهش

 ه دلی  قا لیت  معتاد  پتذیری و همچنتین چنتد وجهتی        «هیفی  زندگی»از مفهوم 

حدی هه اتفاق نظتر  تر آن وجتود داشتته  اشتد ارادته نشتده است           ودن آن، تعریف وا

ذیرنتد.  پمیی تشکی  دهنده آن از شرای  زمان و مکان تأثیر هاه خصوص این هه مؤلف

ولی  ا وجود مبهم و غیر شتفا   تودن آن،  ته عنتوان یتک معتر  نهتایی در ارزیتا ی         

 رای اولتین   «1  زندگیهیفی»ی اجتماعی از مطلو ی   االیی  رخوردار اس . ها سیاس

اقتصاددان ان لیسی مطترح شتد    «2آرتور سیسی  پیکو»توس   «اقتصاد رفاه» ار در هتاب 

 تا توجته  ته ا عتاد      1950ی مادی توجه داش  ولی در اواخر دهه هاصهه  یشتر  ه شاخ

 هتا هاز نظری ایهود. در پارشمیمطرح  «3جی. هی. گالبرای »غیرمادی آن مجدداً توس  

عینتی( متورد    -ذهنتی( و هتالن )اجتمتاعی    –  زندگی در دو سطم خرد )فتردی  هیفی

یرد. اشترا ، درآمد، مسکن، آموزش و پرورش و سایر شرای  زنتدگی  گمی حث قرار 

یترد و ادراهتات هلتی هیفیت  زنتدگی،      گمتی و محیطی در ستطم هتالن متدنظر قترار     

م خترد مطترح   ی فتردی و در ستط  هتا شخوشبختی، رضای  از زندگی، تجتارب و ارز 

ود. الزم  ه ذهر اس  هه در  رخی از مباحث نظری مبتنی  ر ستطم عینتی هیفیت     شمی

ود هته  یشتتر در مجتام  علمتی     رمتی  ه عنوان معاد  آن  ته هتار    «رفاه»زندگی، مفهوم 

                                                           
1. Quality of Life 

2. Artot. Cicil. Pigou 

3. J. K. Galbraith 
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ی رفاه اجتمتاعی را در  هاصاز شاخ ایهآمریکایی متداو  اس  و  ر این اساس مجموع

در نظر داش  هه در تبیین مفهوم رفاه، توصتیف ادراک افتراد در    یرد. البته  ایدگمی ر 

)زاهتدی اصت  و فرختی،     یردگمیی زندگی شان نیز مدنظر قرار هاهمورد  رخی از جنب

(.  تته عبتتارت دی تتر هیفیتت  زنتتدگی عبتتارت استت  از  رداشتت  افتتراد از  4 – 5: 1389

رزشتی هته در آن   موقعی  شان در زندگی هته  تا توجته  ته زمینته فرهنتس و سیستتم ا       

)هتاپالن و   نند و در ارتباط  ا اهدا  و انتظارها و استانداردهای فرد است  همیزندگی 

 (.2007، 1سادوک

 خالصه تعاریف و چکیده نظری کیفیت زندگی :1 جدول

 خالصه تعریف / چکیده نظری نام نظریه پرداز

 سینتیا و هانیدس
(Cynthia & Hinds) 

 ندگیز خصوصیات از فرد منفی یا مثب  زیا یار و  رداش  را زندگی هیفی 
 .اننددمی زندگی از فرد هلی رضای  میزان و خود

 ایسنیک
(Eysneck) 

شد و  ا هیفی  زندگی دیدگاه فرد را در اره تفاوت درک شده  ین آنچه  اید
 هد.دمیآنچه هس  نشان 

 نوردن فلت
(Norden Felt) 

ا  و ه آم آنان از میزان دستیا ی هیفی  زندگی افراد از طریق  ررسی تجر ه 
 آرزوهای شان انجام پذیر اس .

 کمپل
(Campell) 

احساس رضای  از زندگی شرلی و رضای  از زندگی خانوادگی ارهان هلی 
اشند. میرضای  از زندگی   

 تورانس
(Torance) 

 از هیفی  زندگی شام  موفقی  فرد در رسیدن  ه شرای  خاص یا موقعیتی
  .ده و تجر ه هنونی احساس سالمتی و رضایتمندی فردی اسپیش تعیین ش

 مالمان
(Mallmann) 

 ادات اوهیفی  زندگی  وسیله ارتباط متقا   پویا  ین یتک فترد، جامعته او و عت    
 ردد.گمیمشخص 

 ویور
(Viver) 

هیفی  زندگی عبارت اس  از وضعی  سالم  خود و میتزان رضتای  از ایتن    
 وض .

                                                           
1. Kaplan & Sadok 



 

 

 

 

128  96 انو تابست بهار ،نهم، شماره سومشناسی سبک زندگی، سال جامعه 
 

 دونالد
(Donald) 

یتت  زنتتدگی را شتتام  ختتوب  تتودن و  هزیستتتی فتترد از نظتتر فیزیکتتی،       هیف
 اند.دمیعملکردی، اجتماعی، روانی و عاطفی 

 یونسکو
(UNESCO) 

ادی، ی زیستی، شام  رضای  مت هاههیفی  زندگی مفهومی هلی اس  هه تمام جنب
استتی و ی انتقتالی زنتدگی ماننتد: توستعه فتردی، خودشن     هتا هنیازهتای حیتاتی و جنبت   

 هد.دمیاهوسیستم را پوشش   هداش 

سمینار جهانی سازمان 

ملل متحد در ارتباط با 

 (UN)جهان سوم 

، هیفی  زندگی شام  شرای   هتر ترذیه، پوشاک، مسکن و محتی  زیست  انستانی   
ی، یی  ترای هتنش متقا ت  اجتمتاع    هتا   هداش  و آموزش و پرورش و ایجاد فرص

ت ی عمتومی و مشتاره    ی اجتمتاعی و شترلی، گستترش همبست    هتا تهس  مهتار 
 اشد. میاجتماعی و سیاسی 

 براون
(Brown) 

، هیفی  زندگی را  ا توجه  ته دو ستطم خترد )فتردی، ذهنتی( و هتالن )اجتمتاعی       
 ند.همیعینی( تعریف 

 مدل توضیحی لی
(Li) 

هیفی  زنتدگی  ته چهتار  عتد از جملته ستالم  جستمی، ستالم  روان شتناختی،          
 ود.شمیتماعی تقسیم ادراک محی  زندگی و روا   اج

 کینگ و هیندس
(King & Hinds) 

ه می، رفتا چهار  عد  رای هیفی  زندگی در نظر گرفته اند هه عبارتنتد از: رفتاه جست   
 روانی، رفاه اجتماعی و رفاه معنوی.

 زان
(Zhan) 

 ه اعتقاد وی هیفی  زندگی یک مفهتوم چنتد  عتدی است  هته شتام  رضتای  از        
 هتورهتای  هداشتتی، عملکتردی، اقتصتادی و فرهن تی     زندگی، تصویر از ختود، فا 

 اشد. می

 هورنکوئیست
(Horrenquist) 

 ان پتذیر هیفی  زندگی  ه وسیله  ررسی اعاد پنج گانته زیتر از زنتدگانی افتراد امکت     
 اس :  

فعتالیتی   –مرو رفتتاری  قل -4لمرو اجتماعی ق -3لمرو روانی ق -2قلمرو فیزیکی  -1
 قلمرو عاطفی. -5

 زاف

ریس کیفیت )مات

 زندگی(

 هتا ههیفی  زندگی را ترهیبی از شترای  عینتی زنتدگی و رفتاه ذهنتی افتراد و گترو       
عینتی   تعریف می نماید. وی معتقد اس  هه در ارزیا ی هیفی  زندگی  اید شترای  

ر مزمتان د هزندگی و ارزیا ی ذهنی افراد از این شرای  را  ا رفاه واقعی  ته صتورت   
 نظر گرف .

 وآبراهام مازل

)نظریه سلسله مراتب 

 نیازها(
(Maslow) 

 هیفی  زندگی  ایتد  تا توجته  ته ایتن نکتته تعیتین شتود هته زنتدگی فترد چ ونته            
ردی پاسخ وی نیازهایی اس  هه  رای او جنبه غال  دارند. ممکتن است ،  ترای فت    

 پتس ایتن   ایمنی اقتصادی نیاز  اشد و  رای دی ری نیاز  ه خودشکوفایی مطرح  اشد
 سطوح  سیار متفاوت هیفی  زندگی در افتراد گونتاگون و جوامت     موضوع موج 

 ود.شمیگوناگون 
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 (.1390)شریفیان و فتوت، 

 نظریه سازمان بهداشت جهانی در مورد کیفیت زندگی

 از افتراد  درک »از عبارتست   زنتدگی  هیفی  جهانی  هداش  سازمان تعریف  ه  نا
 هننتد، متی  زنتدگی  آن در هه زشیار سیستم و فرهنس نظر از زندگی در خود موقعی 

 توستت  و ده تتو فتتردی هتتامالً پتتس هایشتتاناولویتت  و استتتانداردها انتظتتارات، اهتدا ، 
 استتوار  شتان زنتدگی  گونتاگون  هتای جنبه از افراد درک  ر و نیس  دیدن قا   دی ران
 جشستن   ترای  را  عتد  چهتار  جهانی  هداش  سازمان(. 1385 نجات و دی ران،)  «اس 

 اس :   نموده مشخص زندگی هیفی 

 یتزان م و روزمتره  فعالیت   انجتام  هتای توانتایی  شتام  (: فیزیکی) جسمانی سالم  -

 فعالیت  و هتار   ترای  توانایی و واستراح  خواب پزشکی، هایدرمان  ه وا ست ی
  اشد. می

 اش، تتدنی ظتتاهر و ختتود از شتتخص تصتتور و رضتتای  شتتام : روانتتی ستتالم  -

 اداتاعتقت  حافظته،  یتادگیری،  تفکر، نفس،  ه اعتماد فرد، ومنفی مثب  احساسات
 اس . شخصی و مذهبی ،روحی

  ودن دسترس در میزان ایمنی، آزادی، مالی، و مادی منا   شام : محیطی سالم  -
 روی پتیش  هتای فرصت   اجتمتاعی،  و درمتانی  و  هداشتتی  هایمراقب  هیفی  و

 نآ در شتخص  هته  ایمحلته  ستالم   تفریحتی،  هایفعالی  امکان هار، و هس 
  اشد.    می هندمی زندگی

  اشتد متی  جنستی  فعالیت   و حمایت   شخصتی،  شام  ارتباطتات : روا   اجتماعی -

. در جدو  پایین خالصته نظریتات اندیشتمندان در تاره     (1385 نجات و دی ران،)
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 سرمایه اجتماعی اراده شده اس .

 سرمایه اجتماعی از دیدگاه دانشمندان 

 (: سرمایه اجتماعی2جدول)

 خالصه تعریف / چکیده نظری یه پردازنام نظر

 پاتنام

 

، هنجارها و هاهی زندگی اجتماعی، شبکهایسرمایه اجتماعی آن دسته از ویژگ

متوثرتر   ایهازد تتا  ته شتیو   ست متی اعتماد اس  هه مشتاره  هننتدگان را قتادر    

ه ست زد پاتنام ، هنجارها و اعتماد نهاهاهدا  مشترک خود را تعقی  نمایند. شبک

طم ست هنتد. وی معتقتد است  هرچته     دمیاصلی سرمایه اجتماعی را تشکی   پایه

 ود.  االتر  اشد، احتما  همکاری هم  شتر خواهد  ایهاعتماد در جامع

 کلمن

اعی ود. سرمایه اجتمشمیسرمایه اجتماعی  واسطه هارهرد خودش تعریف 

هه ه ی متفاوت  ودها یک موجودی  منفرد نیس ،  لکه تنوعی از موجودی

اشد: همه اشکا  سرمایه اجتماعی در  میدارای دو خصوصی  مشترک 

 ، موردی ساختار اجتماعی  وده و همه این اشکا هاه ردارنده  رخی جنب

مام تنند. مثالً همیی هنش گران قرار گرفته و آن ساختارها را تسهی  هاشهن

را  رخی نتایج اشند، و رسیدن  ه  میی سرمایه، مولد سرمایه اجتماعی ها شک

 نند.همیاشد را امکان پذیر  میهه در غیب  آنها دسترسی ناپذیر 

 ولکاک و نارایان

، سرمایه اجتمتاعی را در سته  عتد سترمایه اجتمتاعی محتدود یتا درون گروهتی        

ا متورد  سرمایه اجتماعی اتصالی یا  رون گروهی و سرمایه اجتمتاعی ارتبتاطی ر  

ستتانهای    تا افتزایش میتزان همکتاری و  تده      هند. هر سه  عتد  دمیارزیا ی قرار 

درون گروهی و  رون گروهی منجر  ه افتزایش همبستت ی اجتمتاعی در ستطم     

 وند.شمیجامعه 

 اینگلهارت

نتظتار  ااد ایتن  از ا عاد سرمایه اجتماعی  ه اعتماد توجه داشته و معتقد اس ، اعتم

عتقتد   تود. وی م اس  هه رفتار دی ری  ه طرز قا   پیش  ینی دوستتانه خواهتد   

 ی ر اعتمتاد نتیجه اعتماد مردم  ه یکدی رند و مردمی هه  ه یکتد  هاهاس ، شبک

 نند.همینند  ا یکدی ر ارتباط  رقرار همی
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 .(1392)قادری و تقوی، 

 چارچوب نظری

 وپاتنام معتقد اس  هته همبستت ی خیلتی روشتن و مثبتتی  تین متریرهتای ستالم          
ایه عی وجتود دارد. وی معتقتد است  افتراد  تا سترم      احساس خوشبختی و سرمایه اجتما

وانتی  اجتماعی  یشتر، طو  عمر  یشتری دارند و همتر از ضتعف ستالمتی جستمانی و ر   
اجتمتاعی   رند. وی  ه را طه و همبست ی  ین سترمایه اجتمتاعی و تمتام شترای      میرنج 

  و ممث  نرخ پایین جرم و جنای  و  زه، سطم  تاالی تولیتد ثتروت، حتد  تاالی ستال      

را  احساس خوشبختی و رضای  مندی از زندگی اشاره هرده اس  و سرمایه اجتمتاعی 
(. پاتنتام  74 – 80: 1384)محمتدی،   انتد دمتی متوثر   هتا هدر تولید یا عدم تولید این مولف

اعتمتاد  ته    ی رسمی و غیر رسمی(، هنجارهتا و هاه)شبک هاهضمن طرح سه مفهوم، شبک
ه ه  تین سترمای  اجتماعی، سه دلی  عمتده را در تبیتین را طت    ی اصلی سرمایههاهعنوان پای

ع مارد هته ارتبتاط مستتقیمی  تا موضتو     شت متی اجتماعی، سالم  و هیفی  زنتدگی  تر   

 هد:دمیپژوهش و تبیین را طه سرمایه اجتماعی و هیفی  زندگی را نشان 

شبکه ختود   ی مالی محسوسی  ه نیازمندانهاکوانند همتمیی اجتماعی هاهشبک -

 وند.شمیروانی افراد عضو  –ند هه این امر  اعث هاهش فشار روحی هن

ست  یتا ی   وانند هنجارهای ستالم و روان را تقویت  هترده و  ترای د    تمی هاهشبک -

 افراد شبکه  ه خدمات اجتماعی و  هزیستی چانه زنی هند.

ند هته در تمتام قلمروهتای تتأثیر سترمایه اجتمتاعی هته در        همیوی ادامه تأهید   -
  گوناگون جستجو هرده، در هیچ هجتا اهمیتتی  تاالتر از نقتش همبستت ی      جوام
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 (.23 – 24: 1384، 1)فیلد اجتماعی در تندرستی و هیفی  زندگی نیافته اس 

ی هتا هپاتنام معتقد اس  هه اعتماد ناشی از دو منب  هنجارهای روا   متقا   و شتبک 

ر چته ستطم اعتمتاد در    نتد و هت  همتی مشاره  مدنی اس   اعتماد همکاری را تستهی   

(. 1392)قتادری و تقتوی،     االتر  اشد، احتما  همکاری هم  االتر خواهد  ود ایهجامع

و همکارانش  ر این  اورند هه سرمایه اجتماعی عوام  استرس زا در زنتدگی را   2هارفام

وانتد حتوادم منفتی    تمتی نتد و همچنتین   همتی هاهش داده و خطر ایتن عوامت  را هتم    

-224: 2004هارفتام و همکتاران،   ) دس  دادن شتر  را هتاهش دهتد   زندگی چون از 

226 .) 

 در منحصتراً  است ،  ارزش   تا  فترد    رشد  رای هه اجتماعی سرمایه هلمن، نظر  ه

 نمونته   ترای  دید. نیز هاهخانواد از  یرون در وانتمی را آن  لکه ندارد، قرار هاهخانواد

  رگیرنتده  در وانتد تمتی  اشتد  متی  افراد  ین ،موجود اجتماعی روا   شام  هه اجتماع

  ته   «سرمایه اجتماعی ارتباطی»نارایان،  و ولکاک نظر طبق  اشد. هم اجتماعی سرمایه

  ه اعم طور  ه و دارد اشاره رسمی قدرت  ا افراد و اجتماعات پیوندهای  ه اخص طور

 یهتا  موقعیت  قتدرت  در ستاختار  دارد هته  اشتاره  ییهتا هگترو  و افتراد   تین  ارتباطات

 تر   قتدرت   تاالتر  سطوح  ا پایین تر قدرت سطوح نند. ارتباطهمی اشرا  را گوناگونی

(. هلمن  ا تأهید  ر عام  اعتمتاد  2002، 3)استون و هاگز ذاردگمی تأثیر زندگی هیفی 

نتد هته در   همتی ی اصلی سرمایه اجتماعی این نکتته را مطترح   هاه ه عنوان یکی از مولف

                                                           
1 .Field 

2. Harpham 

3. Stone & Huges 
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ننتد،  همتی هند و  ه یکدی ر اعتماد زیتاد  دمیلی  اعتماد نشان گروهی هه اعضایش قا 

خواهند توانس  هارهایی  سیار  یشتر از گروهی هه فاقد آن قا لی  اعتماد اس  انجتام  

 وستیله   ته  تنهتا  اجتمتاعی  سترمایه  اس  هه  اور این  ر  1رُز  (.62: 1377)هلمن،  دهند

در  طتور ختاص    ته  اجتمتاعی  رمایهست  یهاهشبک و یدآمی دس   ه در نهادها عضویّ 

 افراد روانی سالم  ارتقاء در مؤثّری نقش روانی و عاطفی یها حمای آوردن فراهم

 اجتمتاعی،  یهتا هشتبک  است   معتقتد  2هیترش   تارتون  هتم چنتین  (. 2000)رز،  دارنتد 

 ایتن  عتو   دارنتد. در   ر در چاره جویی  رای راهروهایی یافتن از فراتر سیار میمفهو

 متنعکس  را زنتدگی  گونتاگون  یهتا هعرصت  در متا  مشتاره   میزان و همیّ ا هاهشبک

 در فترد  مشاره  افزایش اجتماعی، یهاهشبک ایجاد هد  مهمترین  نا راین نند.همی

 خود خوشبختی، نتیجه در. اشد می زندگی قبا  در او وظیفه انجام و دی ران  ا ارتباط

ا  ته مبتانی نظتری پتژوهش، یکتی از      (.  نت 44: 1388 ،3 یکتر ) یتد آمتی  وجتود   ه خود  ه

ی مهم سرمایه اجتماعی هه محصتو  وضتعی  شتبکه روا ت  اجتمتاعی است ،       هاهمولف

میزان مشاره  فرد در نظام اجتماعی اس . طبق نظر وولکاک و نارایتان مشتاره   ته    

ی غیر محلتی  و دسترستی  ته منتا    ترون      هانهمک مناف  حاص  از عضوی  در انجم

ذارد هم چنین  ارتوش هیرش نشان داده اس  هته  گمیزندگی تأثیر گروهی  ر هیفی  

ی اجتماعی  ا میتزان رضتای  از   هاه ین مشاره  فرد در ارتباط  ا دی ران و ایجاد شبک

 یکتی  هلمن از نظر اجتماعی شبکه (.43 – 45: 1382) یکر،  زندگی را طه وجود دارد

طتور    ه. دارند  ست ی آن  ه افذن هنجارهای  هه اس  اجتماعی روا   یها خاصیّ از

                                                           
1. Rose 

2. Barton Hiresh 

3. Baker 



 

 

 

 

134  96 انو تابست بهار ،نهم، شماره سومشناسی سبک زندگی، سال جامعه 
 

 ظهتور هنجارهتای نافتذ،     ترای  نه هتافی  و الزم از شروط یکی گف  هه وانتمی هلّی

  ستت ی  هلمتن،  نظتر  نتد. از همتی  تحمیت   دی تران   تر  ختارجی  آثتار  هه اس  عملی

 شتک    ترای   لکته  متؤثّر،  و نافتذ  هنجارهتای  وجتود   رای تنها نه اجتماعی ساختارهای

 اجتماعی، ساختارهای  ه اعتماد قا لیّ  از اس  عبارت هه اجتماعی سرمایه از دی ری

  ته  اتّکتا  احستاس  گستترش  هه اس  اجتماعی ساختارهای  ه اعتماد زیرا دارد. اهمیّ 

  (.136 – 141: 1384)تاجبخش،  ندهمی امکانپذیر را انتظارات و دین

 پیشینه تجربی پژوهش

ه  ررستی را طته  تین سترمای    عنتوان  در پژوهشتی  تا    (1381) نتق وغفتاری و محمتد ا  

سیدند  ه این نتیجه ردر سه محله مختلف شهر گنبدهاووس  اجتماعی و هیفی  زندگی

دار یرصتد معنت  د 99 را طه  ین سرمایه اجتماعی و هیفی  زندگی در سطم احتما  هه 

) رگرفتته   هنتد درصد ترییرات هیفی  زندگی را تبیین متی  36اس  و سرمایه اجتماعی 

 .(1392ری و تقوی، از قاد

یت   (  ه  ررسی را طته میتزان سترمایه اجتمتاعی و هیف    1387) فرخیزاهدی اص  و 

هتای تحقیتق از تتاثیر میتزان     زندگی سرپرستان خانوارهای ساهن تهتران پرداختته یافتته   

انتی،  سرمایه اجتماعی  ر هیفی  زنتدگی و ا عتاد چهارگانته آن )ستالم  جستمانی، رو     

م  دهد هه میتزان تاثیرگتذاری سترمایه اجتمتاعی  تر ستال      محیطی، اجتماعی( نشان می

جسمانی در همترین حتد و ستالم  اجتمتاعی در  یشتترین حتد  توده است . همچنتین         

دهتد هته هیفیت  زنتدگی از منظتر سرپرستتان       پژوهش مذهور این نتیجه را  دس  متی 

 خانوارهای ساهن در شهر تهران متوس   ه  اال  وده اس .  



 

 

 

 

  135 ...زندگی کیفیت و اجتماعی رابطه بین سرمایه
 

گی در (  ه  ررسی را طه سرمایه اجتمتاعی و هیفیت  زنتد   1390) فتوتشریفیان و   

و ددهتد هته را طته     ین دانشجویان دانش اه آزاد شیراز پرداخته، نتایج پژوهش نشان می

ست .  درصتد اطمینتان، معنتادار ا    99سازه سرمایه اجتماعی و هیفی  زندگی در ستطم  

   .ر اس د هه سرمایه اجتماعی  ر هیفی  زندگی موثچنین مالحظه شهم

 ا ت  اجتمتاعی  سترمایه  را طته  ( در پژوهشی  ا عنتوان  ررستی  1393) قادری و تقوی

 زندگی شهر سقز،  ه این نتیجه رسیدند هه را طه  ین هیفی  شهروندان زندگی هیفی 

اجتمتاعی در   یهتا هشتبک  مشتاره  اجتمتاعی و   اجتمتاعی،  اعتماد اجتماعی،  ا سرمایه

 دارد. ری وجوددرصد را طه معنادا 99اطمینان  سطم

 ررسی را طه سترمایه اجتمتاعی و ستالم  عنتوان     در پژوهشی  ا عنوان  (2000) 1رز

تحقیقی اس  هه در روسیه پرداخته و  ه این نتیجته دست  پیتدا هترده هته شاخصتهای       

ی مهمتی  ترای ستالمتی فیزیکتی و احستاس      هتا هگوناگون سرمایه اجتماعی تعیین هنند

گرفتته شتده    هتار ه خص سرمایه اجتماعی  ت شا 18 اشد. میارزیا ی شده توس  شخص 

ستتالم  فیزیکتتی و احستتاس خوشتتبختی را توضتتیم   درر درصتتد ترییتت 16، تحقیتتق در

 هد.دمی

سرمایه اجتمتاعی  تر رضتای  و     تأثیردر تحقیقی  ه  ررسی  (2003) 2فلیکس ریکونا

هتد  دیمت ی پژوهش نشان هاههیفی  زندگی در محی  هار در اسپانیا پرداخته اس . یافت

هه سطم  االی سرمایه اجتماعی سطم  االیی از رضای  شرلی را در محی  هتار ایجتاد   

ند هم چنتین ستطم  تاالی سترمایه اجتمتاعی ستطم  تاالتری از رضتای  شترلی و          همی
                                                           
1. Rose 

2. Felix Rykuna 
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 .ندهمیدر محی  هار ایجاد  هیفی  زندگی را

تمتاعی  هم در تحقیقی  ه  ررسی ارتبتاط  سترمایه اج   (2006)و همکارانش 1نیلسون   

ی آورجمت  و هیفی  زندگی سالمندان در روستاهای  ن الدش پرداخته اند آنهتا  ترای   

ا  را انتختاب  ست   60نفری از روستاییان سالمند  ا سن  االی  1135اطالعات یک نمونه 

محققان  ه شناسایی عوامت  تعیتین هننتده در     یک،ت ا استفاده از رگرسیون لجس.  هردند

پای اه اقتصادی ضتعیف ختانواده    نتایج نشان داد هه سن  اال، هیفی  زندگی پرداختند 

هیفیت   و روستتا عوامت  تعیتین هننتده در      میزان پایین سرمایه اجتمتاعی در ستطم فترد   

 زندگی هستند.

ی هتا  را طه سرمایه اجتماعی و هیفی  زندگی را در ایالت  (7200) 2هیم وهاواهی  

یی هته  هتا  ایال هه در ین نتیجه رسیدند ه ا و مختلف آمریکا مورد  رررسی قرار دادند

سرمایه اجتماعی  تاال یتا متوست   توده ستطوح  تاالتری از ستالم  جستمانی و روانتی          

   مشاهده شده اس . اشد( میی هیفی  زندگی هاصشهروندان )هه از شاخ

هد هه   ین سرمایه اجتمتاعی و هیفیت    دمینتایج تحقیقات داخلی و خارجی نشان 

اداری وجتتود داشتتته است . همچنتتین از  تتین تحقیقتتات داخلتتی هتته  زنتدگی را طتته معنتت 

اشتد   می( 1393) همپوشانی نسبتاً هاملی  ا این پژوهش داش ، پژوهش قادری و تقوی

 اعتماد اعم از اجتماعی زندگی را  ه عنوان متریر وا سته  ا ا عاد سرمایه هه را طه هیفی 

ه عنتوان متریرهتای مستتق  متورد     اجتماعی   یهاهشبک مشاره  اجتماعی و اجتماعی،

 ررسی قرار داده اس . در تحقیقات خارجی نیز را طه سرمایه اجتماعی  ا یکی از ا عتاد  
                                                           
1. Nillson 

2. Kim & kawachi 
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 هیفی  زندگی یعنی سالم  جسمانی و روانی و... مورد  ررسی قرار گرفته شده اس . 

 مدل مفهومی

 

 
 : مدل مفهومی1 شکل

 ی پژوهشهاهفرضی

هر شسا   18در  ین شهروندان  االی زندگی  هیفی  ومشاره  اجتماعی  ین 

 ارد ی  را طه معنی داری وجود دارد.

ا  شهر س 18در  ین شهروندان  االی  هیفی  زندگی ی اجتماعی وهاهشبک  ین

 ارد ی  را طه معنی داری وجود دارد.

سا  شهر ارد ی   18در  ین شهروندان  االی  هیفی  زندگی واعتماد اجتماعی   ین
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 را طه معنی داری وجود دارد.

هر ارد ی  شسا   18در  ین شهروندان  االی  ین سرمایه اجتماعی و هیفی  زندگی 

 را طه معنی داری وجود دارد.

 تعاریف مفهومی و عملیاتی

 کیفیت زندگی

ن فی  زنتدگی چنتی  ( از هی1999) تعریف مفهومی: تعریف سازمان  هداش  جهانی

 اس  درک فرد از موقعی  زندگی خویش، هه تح  تأثیر سیستتم فرهن تی و ارزشتی   

ت، نتد.  تر همتین استاس اهتدا ، انتظتارا      همتی موقعیتی اس  هه فترد در آن زنتدگی   

زان ، روانی، میت ی فرد  ه میزان وسیعی متأثر از وضعی  جسمانیهاهاستانداردها و خواست

 (.1378)میرخانی،  اعتقادات اوس  استقال ، روا   اجتماعی و

تعریف عملیاتی: هیفیت  زنتدگی در ایتن پتژوهش  تر استاس ال تویی هته توست           

سازمان  هداش  جهانی اراده شده است  از طریتق چهتار شتاخص ستالم  فیزیکتی یتا        

جسمانی، روانی، روا   اجتماعی و محیطی مورد سنجش قرار گرفتته شتده است . ایتن     

)سالم  فیزیکتی یتا جستمانی،     هیفی  زندگی، چهار  عد آن پرسش نامه  رای ارزیا ی

نجد و دو ستوا  نیتز   ست میسوا   17روانی، روا   اجتماعی و محیطی( را در مجموع  ا 

هه  ه هیچ یک از ا عاد فوق تعلق نداشتته و وضتعی  ستالم  و هیفیت  زنتدگی را  ته       

ی  ته  هاهاس . گوی هد، در این مقیاس گنجانده شدهدمیشک  هلی مورد ارزیا ی قرار 

از هامالً موافق تا هتامالً   ایهگزین 5هار گرفته شده نیز در قال  طیف لیکرت در قال  

تصتنعی طراحتی شتده است  و در نهایت  پتس از        ایهمخالف و در سطم سنجش فاصل
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استاندارد هردن نمرات هر چهار  عد و جم  نمرات استاندارد، نمره هیفی  زنتدگی  ته   

رسش نامه هیفی  زندگی  ا استفاده از تحقیقات پیشتین هته توست     دس  آمده اس . پ

( 1392) ( و قتادری و تقتوی  1389) (، زاهدی اصت  و فرختی  1385) نجات و همکاران

 استخراج گردیده اس .

 سرمایه اجتماعی

اجتازه   تعریف مفهومی: این مفهوم  خشی از ساختارهای اجتماعی اس  هه  ه افراد

: 1392ن، )ختوش فتر و همکتارا    آن  ه اهدا  خود دس  یا نتد  هد تا  ا استفاده ازدمی

شتتام   (. پاتنتتام  تته عنتتوان  رجستتته تتترین نظریتته پتترداز ستترمایه اجتمتتاعی، آن را  156

ی انتد هته هتارای   دمتی یی هتا هیی از ساختار اجتماعی مانند اعتماد، هنجار و شتبک هاهجنب

(. 69: 1391 ی و همکتاران، )فراهتان  خشتد  میند و آن را  هبود همیاجتماعی را تسهی  

وا ت   ر ه طور هلی سرمایه اجتماعی در  ردارنده مفتاهیمی چتون اعتمتاد، همکتاری و     

 ی  ته  هه گتروه را  ته ستم  دست  یتا      ایهمتقا    ین اعضای یک گروه اس ،  ه شیو

وند هتدای   شت متی و معیارهای رایج در جامعه مثبت  تلقتی    هاشهدفی هه  ر مبنای ارز

جای تاه   (. سرمایه اجتماعی در واقت  ارزش و 131: 1392و همکاران،  )دادورخانی هند

در  نتد و همتین جای تاه فترد    همتی ی اجتمتاعی گونتاگون مشتخص    هتا هفرد را در شبک

 ازدست متی  ی مطلوب زندگی مشتخص ها ی اجتماعی میزان  هره او را از هیفیهاهشبک

 (.165: 1392)خوش فر و همکاران، 

ی هتا هرمایه اجتمتاعی سته شتاخص اعتمتاد، شتبک     تعریف عملیاتی: در خصتوص ست  

)اعتمتاد،   اجتماعی و مشاره  اجتماعی  عد از استاندارد هردن نمرات هر سه شتاخص 

ی اجتمتاعی و مشتاره  اجتمتاعی( و جمت  نمترات استتاندارد، نمتره سترمایه         هاهشبک
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 اجتماعی  ه دس  آمده اس . 

 نتوان یکتی  عپاتنام و هلمن  ته  تعریف مفهومی اعتماد اجتماعی: این متریر در نظریه 

است     عبتارت  اجتمتاعی  ی اصلی سرمایه اجتماعی مطرح شده اس . اعتمادهاهاز مولف

  تران دی یتا رفتتار   اقتوا   صح  یا صداق   ه اطمینان یا اتکا  رای تشخیص قا لی  از

 جامعته  اعضتای  ستایر   ته  نستب   فترد  ظتن  حستن  وانتمی را اجتماعی اعتماد همچنین

 ودشت متی  آنهتا  اجتمتاعی  روا ت   تستهی   و گستترش  موجت   این امتر  هه هرد تعریف

 (.18: 1380)امیرهافی، 

ت ز تحقیقتا اپرسش نامه اعتماد اجتماعی  ا استفاده  اعتماد اجتماعی:تعریف عملیاتی

 ( استتخراج 1392) ( و قتادری و تقتوی  1389) پیشین هه توس  زاهدی اصت  و فرختی  
ی  ته  هاهگویه مورد سنجش قرار گرف .گوی 4گردیده اس . این پرسش نامه از طریق 

وافق تا هتامالً  از هامالً م ایهگزین 5هار گرفته شده نیز در قال  طیف لیکرت در قال  
تصتتنعی طراحتتی شتتده استت . شتتاخص  هتتا و   ایهمختتالف و در ستتطم ستتنجش فاصتتل

ن شخصتی  تا    تی  اعتمادی اعتماد اجتماعی در این پژوهش  ه ترتی  عبارتند از: هاهگوی

  ته  داعتمتا  ،میدانیتد    اعتمتاد  قا ت   چقتدر  را ختود  خانواده اعضای این گویه هه شما

نند  و همی عم  خود قرارهای و قو   ه چقدر مردم شما نظر محی   ا این گویه هه  ه

 ردرستتکا  و صتادق  چقتدر  محلتی  مستئوالن  شتما  نظر نهادی  ا این گویه هه  ه اعتماد
 هستند   

مشاره   ه معنای سهمی در چیتزی داشتتن و   اعی: تعریف مفهومی مشاره  اجتم

 آن و یا  ته  از آن سود  ردن یا در گروهی شره  جستن و  ا آن همکاری داشتن اس 

 امتور  در جامعته  یک اعضای آنها طریق از هه دارد دالل  ارادی هایفعالی  از دسته
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 ادند شتک   در غیرمستتقیم  یتا  مستتقیم  صورت  ه و هرده شره  روستا و شهر محله،

 (.108: 1369تبریزی،  )محسنی دارند مشاره  اجتماعی حیات

 4تعریف عملیاتی مشاره  اجتماعی:  پرستش نامته مشتاره  اجتمتاعی از طریتق      

یف لیکرت ی  ه هار گرفته شده نیز در قال  طهاهگویه مورد سنجش قرار گرف . گوی

ا  ت جتماعی تصنعی طراحی شده اس  پرسش نامه مشاره  ا ایهدر سطم سنجش فاصل

 تقتوی  (  و قتادری و 1389) استفاده از تحقیقات پیشین هه توس  زاهدی اص  و فرخی

عتم  ی مشاره  اجتمتاعی ا هاص( استخراج گردیده اس . در این پژوهش شاخ1392)

شتده و   ستازماندهی  متذهبی، مشتاره    امور در محله، مشاره  سطم در مشاره از 

 اشد. میخیریه  امور در مشاره 

 و از روا ت   ایهاجتمتاعی مجموعت   شتبکه ی اجتمتاعی:  هتا هفهتومی شتبک  تعریف م

 داد  ازدیتدها،  و دید ی دوستانه،هاتمالقا در دی ر افراد شخص  ا هه اس  مناسباتی

 & Dehghani, Khoshfar  2013نتد ) همتی   رقترار  ختدمات  و مبتادالت  ستتدها،  و

Janalizadeh, Akbarzadeh,). 

 5ی اجتمتاعی از طریتق   هتا هاعی: پرسش نامته شتبک  ی اجتمهاهتعریف عملیاتی شبک

ی  ه هار گرفته شده نیز در قال  طیف لیکرت هاهگویه مورد سنجش قرار گرف . گوی

طراحی شده اس  پرستش   ایهدرج 5تصنعی هه در مقیاس  ایهدر سطم سنجش فاصل

ی اجتمتاعی  تا استتفاده از تحقیقتات پیشتین هته توست  زاهتدی اصت  و          هتا هنامه شتبک 

 شبکه پژوهش این در ( استخراج گردیده اس .1392(  و قادری و تقوی)1389خی)فر

موجتود در شتهر    تشتکلهای  و گروههتا  افتراد،   ا شهروندان ارتباط  میزان  یان ر روا  

 و دوستتان   تا  ختانواده،  اعضتای   تا  آنهتا  صتمیمی   و ارتبتاط  میتزان  استاس  و  ر اس 
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 اشد. می.. .ان سازمانها و ادارات دولتی وو هارهن مسئوالن  ا همشهریان،  ا آشنایان،

  

 روش

روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی اس . این تحقیق از نوع هار ردی و  ا هد  
 یهتبیینی اس  و از نظر وسع  پهنان ر و از نظر زمانی یک  ررسی مقطعی اس  جامع

 سا . اشد می شهر ارد ی  سا  18 شهروندان  االی تمامی شام  پژوهش آماری این
( نفر تعیین شدند 384اشد و حجم نمونه هوهران تعداد ) مینفر  373320 تعداد 1390

انتخا ی افزایش یاف  و  یه( نفر نیز  ه نمون52و  ه جه  افزایش اعتبار نمونه، تعداد )
 ایهچند مرحل ایهی خوشگیرنهنفر مصاحبه شد.  رای و  ه شیوه نمو 432در مجموع  ا 
گانه  ه نسب   4حجم نمونه و  ر اساس تقسیم منطقه شهر ارد ی   ه مناطق  پس از تعیین

این پژوهش از  1تخصیص یافتند. در قسم  مر وط  ه اعتبار هاهجمعی  هر منطقه، نمون
ی متخصصان و تحقیقات پیشین استفاده شده اس . در هاهو از دیدگا 2اعتبار صوری

یز از ضری  آلفای هرونباخ جه  اندازه این پژوهش ن 3ارتباط  ا پایایی یا روایی
 ه هارگرفته شده در این پژوهش استفاده  یهگیری و هنتر  میزان پایایی پرسش نام

 شده اس .
 پژوهش متغیرهای روایی تحلیل نتایج :3 جدول

 آلفای کرونباخ هاهتعداد گوی معیارهای مورد پرسش

75/0 5 سالمت فیزیکی  

71/0 4 سالمت روانی  

                                                           
1. Validity 
2. Face validity 
3. Reliability 
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محیطسالمت   4 81/0  

روابط اجتماعیسالمت   4 82/0  

 78/0 4 مشارکت اجتماعی

ی اجتماعی اجتماعیهاهشبک  5 77/0 

اجتماعی اعتماد   5 73/0 

اده نباطی استتف از دو آمار توصتیفی و استت   هاهدر نهای   ه منظور تجزیه و تحلی  داد
رای  ت وطته و  ی مرهتزی مر  هتا شو گرای هاصشد.  رای سنجش آمار توصیفی از شاخ

نیتز  تا    هتا  جزیه و تحلیت تمیسنجش آمار استنباطی از ضرای  هبست ی استفاده شد. تما
 . انجام گرف  20از نرم افزار اس پی اس اس  استفاده

 ی پژوهشهاهیافت

 ی توصیفیهاهیافت

 1/46ست .  نفر زن  وده ا 174نفر مرد و 258 ا توجه  ه آمار توصیفی از نظر جنس  
درصتد   8/6 اشتند و  متی  درصد پاسخ گویان متاهت   1/47یان مجرد و درصد پاسخ گو

 اشند. از نظر تحصیالت نیز  یشترین تعتداد پاستخ گویتان دیتپلم     می پاسخ گویان مطلقه
 درصد از ه  پاسخ گویان را  ه خود اختصاص داده  ودند. 7/42 ودند هه 

 های توصیفی متغیرهای پژوهشیافته :4 جدول

 متریر

 

 فراوانی

ینه
هم

ینه 
یش
 

ت 
یرا
تری
نه 
دام

 

ین
ن 
میا

یار 
 مع
 
حرا
ان

 

 ی
چول

گی 
ید
هش

 درصد تعداد 

میزان 

سرمایه 

 اجتماعی

 4/14 62 هم

 1/67 290 متوس  -04/0 116/0 23/9 414/41 52 66 14

 5/18 80 زیاد
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 100 432 ه 

میزان 

مشاره  

 اجتماعی

 3/34 148 هم

4 20 16 2/11 36/3 146/0 593/0- 
 6/54 236 متوس 

 1/11 48 زیاد

 100 432 ه 

میزان 

عضوی  در 

ی هاهشبک

 اجتماعی

 6/23 102 هم

5 25 20 45/12 39/4 4/0 404/0- 
 7/66 288 متوس 

 7/9 42 زیاد

 100 432 ه 

میزان اعتماد 

 اجتماعی

 1/55 238 هم

5 25 20 77/17 75/3 289/0- 017/0- 
 9/38 168 متوس 

 6/0 26 زیاد

 100 432 ه 

میزان 

هیفی  

 زندگی

 6/23 102 هم

24 85 61 9/50 1/9 111/0 459/0 
 4/70 304 متوس 

 6 26 زیاد

 100 432 ه 

ایه اجتماعی و ا عتادش و نیتز میتزان هیفیت  زنتدگی       راساس جدو   اال میزان سرم

ترییر هتر یتک از ا عتاد متورد نظتر در جامعته        یهاشد.  ا تقسیم دامن میمتوس   ه پایین 

آماری و تقسیم آن  ه عدد سه  تا فواصت   را تر، توزیت  فراوانتی پاستخ ویان  راستاس        

ود، شت متی مشتخص   هانمیزان سرمایه اجتماعی  ه دس  آمده اس  هه  ا مقایسه میان ی

ی هاهمیزان عضوی  در شبکمیزان اعتماد اجتماعی  یشتر از میزان مشاره  اجتماعی و 

در  تین   ی اجتمتاعی هتا هعضتوی  در شتبک   شهروندان اس . همچنین میان ین اجتماعی

ی هاهعضوی  در شبک اشد. میان ین می (45/12) سا  شهر ارد ی  18شهروندان  االی 
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و  هتا ههتد هته توزیت  داد   دمیو نشان ( 4/0) هروندان دارای چول یدر  ین ش اجتماعی

مثب   ه صورت چوله در آمده اس  یعنی نمترات افتراد حتو  و     ایهمنحنی آن  ه گون

حوش مقتادیر پتایین متریتر متمرهتز انتد. میتان ین هشتیدگی میتزان پتراهنش را نشتان           

در ایتن  عتد    هتا هزیت  داد هد. هشیدگی در  عد منفی اس  و  یان ر این اس  هه تودمی

 هاهپایین تر از توزی  نرما  اس  و نشان ر  اال  ودن واریانس و انحرا  معیار اس . داد

عدد  ا فواص   را تر، میتزان    3حو  میان ین متمرهز شده اند.  ا تقسیم جامعه آماری  ه 

 در  ین پاسخ ویان  ه دس  آمده است . همچنتین   ی اجتماعیهاهعضوی  در شبک عد 

اشتد.   متی  (9/50)سا  شهر ارد یت   18در  ین شهروندان  االی  هیفی  زندگی میان ین

هتد هته   دمتی و نشان  (111/0)در  ین شهروندان دارای چول ی هیفی  زندگی میان ین

مثب   ه صورت چوله در آمده اس  یعنی نمرات  ایهو منحنی آن  ه گون هاهتوزی  داد

ریتر متمرهتز انتد. مثبت   تودن هشتیدگی آن نشتان        افراد حو  و حوش مقادیر پایین مت

حتو  میتان ین جمت      هتا ه االتر از نرما  اس  و  تیش تتر داد   هاههد، هه توزی  داددمی

 شده اند و پراهنش پاسخ ها همتر اس . 

 ی استنباطیهاهیافت

 پژوهش یرهایمتغ یهمبستگ بیضرا :5 جدول

 متغیر وابسته: کیفیت زندگی

 معناداری یب همبستگی پیرسونضر متغیر های مستقل

 000/0 421/0 سرمایه اجتماعی

 000/0 476/0 مشارکت اجتماعی

 000/0 547/0 اعتماد

 000/0 341/0 ی اجتماعیهاهشبک
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جتمتاعی  ا، در  ررسی را طه  ین متریر سترمایه  5طبق نتایج مندرج در جدو  شماره 

دار در ی( و معنت 421/0ثبت  ) وان گف ،  ین دو متریر همبست ی متمیو هیفی  زندگی 

مایه ( وجود دارد.  ه عبارت دی تر هتر چته میتزان ستر     000/0درصد ) 99سطم اطمینان 

فزایش پیتدا  اند، میزان هیفی  زندگی آنان نیز همیاجتماعی پاسخ گویان افزایش پیدا 

وان گفت ،  تت میند. در مورد را طه  ین متریر مشاره  اجتماعی و هیفی  زندگی همی

( 000/0) درصد 99دار در سطم اطمینان ( و معنی476/0متریر همبست ی مثب  )  ین دو

یش پیتدا  وجود دارد.  ه عبارت دی ر هر چه میزان مشاره  اجتماعی پاسخ گویان افزا

یتر  ا طه  تین متر ند. در  ررسی رهمیند، میزان هیفی  زندگی آنان نیز افزایش پیدا همی

وان گفت ،  تین دو متریتر همبستت ی مثبتت      تتتمتی اعتمتاد اجتمتاعی و هیفیت  زنتدگی     

رت دی تر  ( وجود دارد.  ه عبا000/0درصد ) 99دار در سطم اطمینان ( و معنی547/0)

فیت  زنتدگی   ند، میزان هیهمیهر چه میزان اعتماد اجتماعی پاسخ گویان افزایش پیدا 

ی هتا هبکشت  ند. در تاره را طته  تین متریتر میتزان عضتوی  در      همیآنان نیز افزایش پیدا 

( و 341/0وان گفت ،  تین دو متریتر همبستت ی مثبت  )     تمیاجتماعی و هیفی  زندگی 

چته   ( وجتود دارد.  ته عبتارت دی تر هتر     000/0درصتد )  99دار در سطم اطمینان معنی

ند، میزان هیفیت   همیی اجتماعی پاسخ گویان افزایش پیدا هاهمیزان عضوی  در شبک

 ند.  همیزندگی آنان نیز افزایش پیدا 

جداو  پایین مر وط  ه آزمون رگرسیون چنتد متریتره است  هته  ته روش همزمتان       

(Enter Method  ه اجرا گذاشته شده اس .  ه عبارت دی ر متریرهای مستق   ه طتور  )

متریرهتای مستتق   تا متریتر وا ستته مشتخص        یههمزمان وارد مد  شدند تا ارتباط هلیت 

(،  ه عنوان یکی از 283/1دور ین واتسون حاصله )استقال  خطاها نیز  ا توجه  ه  گردد.
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 پیش فر  های الزم جه  انجام تحلی  رگرسیونی نیز مورد تأیید واق  شده اس .

 

 

 ی کیفیت زندگی  هاهرگرسیون چندگانه و تبیین کنند مدلنتایج خالصه : 6 جدول

مجذور   R مدل R R  تعدیل شده  انحراف استاندارد 
   

 دوربین واتسون

1 845/0  341/0  337/0  84709/4  283/1  

 

 آنوا :7 جدول

 F Sig درجه آزادی میانگین مجموع میانگین مدل

400/5212 رگرسیون  467/1737  3 953/73  000/0  

562/10055 باقی مانده  494/23  380   

963/15267 کل   383   

 

 ی کیفیت زندگی  هاهکنندرگرسیون چندگانه و تبیینآزمون : نتایج 8 جدول

 مدل
انحراف 

 استاندارد

ضرایب غیر 

 استاندارد

ضرایب 

 استاندارد
 T Sigآماره 

 آزمون هم خطی

B Beta  شاخص

 تولرانس

شاخص تورم 

 واریانس

196/1 مقدار ثابت  752/9  - 156/8  000/0  - - 

 مشارکت

 اجتماعی

092/0  327/0  185/0  566/3  000/0  573/0  744/1  
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 یهاهشبک

 اجتماعی

068/0  205/0  129/0  014/3  003/0  827/0  209/1  

 اعتماد 

 اجتماعی

070/0  519/0  383/0  429/7  000/0  580/0  724/1  

جداو   اال مر وط  ه آزمون رگرسیون چند متریره است  هته  ته روش همزمتان  ته      

 اشد می 584/0(  ین متریرها Rاجرا گذاشته شده اس .  ضری  همبست ی رگرسیونی )

هیفی  زنتدگی  وعه متریرهای مستق  و متریر وا سته پژوهش)دهد  ین مجممی هه نشان

( همبست ی متوس   ه  اال وجتود دارد. امتا   سا  شهر ارد ی  18در  ین شهروندان  االی 

 7/33دهتد هته   متی   اشتد، نشتان  متی  337/0مقدار ضری  تعیین تعدی  شده هه  را ر  ا 

متریتر   3ارد یت  وا ستته  ته    شهروندان شهر  درصد از ه  ترییرات میزان هیفی  زندگی

هتای پتیش  تین     اشد.  ه عبارت دی تر، مجموعته متریتر   میمستق  ذهر شده در جدو  

 شتتهروندان را پتیش  ینتتی ) تترآورد(  درصتد از واریتتانس متریتر هیفیتت  زنتدگی    7/33

( در ستطم خطتای هتوچکتر از    953/73) Fنند.  ا توجه  ه این هته مقتدار آزمتون    همی

وان نتیجه گرف  هته متد  رگرستیونی ایتن     تمیاین معنی دار اس  و  وده و  نا ر 05/0

شهروندان( مد   متریر مستق  و یک متریر وا سته )هیفی  زندگی 3پژوهش مره  از  

هتای مستتق  قادرنتد ترییترات هیفیت       دارای  رازش معناداری  توده و مجموعته متریتر   

سته متریتر    یهوالً، را طت ( ا13شتهروندان را تبیتین هننتد.  تا توجته  ته جتدو  )        زنتدگی 

ی اجتماعی، اعتمتاد اجتمتاعی  تا هیفیت  زنتدگی در  تین       هاهمشاره  اجتماعی، شبک

شهروندان ارد ی  معنی دار اس ، ثانیاً، متریرهای اعتماد اجتماعی  ا ضری  رگرستیونی  

 ته ترتیت     129/0ی اجتمتاعی  هتا ه، شتبک 185/0، مشاره  اجتماعی  ا ضتری   383/0

رگرسیونی را  ا متریر هیفی  زندگی در  ین شهروندان ارد ی  داشته انتد.    االترین تأثیر
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هه  ه ازای افزایش یک انحترا  استتاندارد در متریتر مشتاره  اجتمتاعی،       ایه ه گون

انحترا  استتاندارد    185/0میزان هیفی  زنتدگی در  تین شتهروندان ارد یت   ته میتزان       

خطی متریرهای مستق  نیتز  اتوجته    افزایش خواهد یاف . هم چنین پیش فر  عدم هم

 ه مقادیر شاخص تولرانس )نزدیک  ه عدد یک و  االتر  ودن از عدد صفر( و شاخص 

 (  ه تأیید رسیده اس .5/2تورم واریانس )هوچک تر از عدد 

  ا اس   را ر رگرسیون معادله آمده دس   ه نتایج  نا ر 

میزان هیفی  زندگی  = 752/9  + 327/0 اعی()مشاره  اجتم   + 205/0 ی هاه)شبک  

+ اجتماعی( 519/0   (اعتماد اجتماعی) 

 گیریبحث و نتیجه

نتایج این پژوهش نشتان داد هته ا عتاد سترمایه اجتمتاعی اعتم از اعتمتاد اجتمتاعی،         

از  7/33مشاره  اجتماعی و میزان عضوی  در شبکه اجتمتاعی در مجمتوع توانستتند    

 یهعبارت دی ر  ا توجه  ه معنادار  ودن را طت ترییرات هیفی  زندگی را تبیین هنند.  ه 

سرمایه اجتماعی و هیفی  زنتدگی، توجته  ته راهکارهتایی هته ضتمن افتزایش شتبکه         

اجتمتتاعی، اعتمتتاد اجتمتتاعی و مشتتاره  اجتمتتاعی، موجبتتات افتتزایش میتتزان هیفیتت  

اشد.  متوس   ه پتایین  تودن میتزان     میند، امری ضروری و مهم همیزندگی را فراهم 

یش و نیتز پتایین  تودن هیفیت  زنتدگی از نظتر       هتا صرمایه اجتماعی  ته همتراه شتاخ   س

ود. در مورد نتتایج استتنباطی در   شمیشهروندان، زنس خطری  رای مسئولین محسوب 

اولین فرضیه  ر اساس ضری  همبست ی پیرسون، را طه معناداری  ین سرمایه اجتمتاعی  

ا  شهر ارد یت   رقترار  تود. ایتن نتیجته      س 18و هیفی  زندگی در  ین شهروندان  االی 
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، (1386) گروستی ، (1381) نتق وغفتاری و محمتد ا  ی پیشتین  هتا شمطا ق  ا نتایج پژوه

(، 1393) ، قتادری و تقتوی  (1390) فتتوت ، شتریفیان و  (1387) فرختی زاهدی اصت  و  

( 2006) و همکتتارانش نیلستتون و  (2007هتتیم وهتتاواهی ) ،(2003فلتتیکس ریکونتتا )

ی هتا هتوان این نتیجته را  تا دیتدگا   می توجه  ه وجود را طه  ین این دو متریر اشد.  ا می

نارایتان و رز مطتا ق دانست . در     و ، هلمتن، ولکتاک  هارفام، گرانت  و تومتاس  ، پاتنام

فرضیه دوم از نظر ضری  همبست ی پیرسون، را طه معناداری  ین مشاره  اجتمتاعی و  

سا  شهر ارد ی  متورد تادیتد قترار گرفت .      18هیفی  زندگی در  ین شهروندان  االی 

، (1381) نتتتقوغفتتتاری و محمتتتد اایتتتن نتیجتتته مطتتتا ق  تتتا نتتتتایج تحقیقتتتات پیشتتتین 

، قتادری و  (1390) فتتوت شتریفیان و   ،(1387) فرخی، زاهدی اص  و (1386گروسی)

و  نیلستتتون و (2007هتتتیم وهتتتاواهی )  ،(2003فلتتتیکس ریکونتتتا )(، 1393تقتتتوی )

هتای  توان  ا نظریته  اشد. نتیجه  دس  آمده در این فرضیه را می( می2006) همکارانش

نارایتان و رز همستو دانست . در     و ، هلمتن، ولکتاک  هارفام، گرانت  و تومتاس  ، پاتنام

فرضیه سوم  ر اساس ضری  همبست ی پیرسون، را طه معناداری  ین انسجام اجتماعی و 

ی  متورد تادیتد قترار گرفت .     سا  شهر ارد  18هیفی  زندگی در  ین شهروندان  االی 

 گروستی ، (1381) نتق وغفتاری و محمتد ا  این نتیجه مطتا ق  تا نتتایج تحقیقتات پیشتین      

، قتادری و تقتوی   (1390) فتتوت شتریفیان و    ،(1387فرختی) ، زاهدی اصت  و  (1386)

 و همکتتارانش نیلستتون و  (2007هتتیم وهتتاواهی )  ،(2003فلتتیکس ریکونتتا )(، 1393)

، پاتنتام ی هتا هتتوان  تا نظریت    دس  آمده در ایتن فرضتیه را متی     اشد. نتیجه( می2006)

نارایتان و رز همستو دانست . در فرضتیه      و ، هلمتن، ولکتاک  هارفام، گران  و تومتاس 

چهارم از نظر ضری  همبست ی پیرسون، را طه معناداری  ین اعتماد اجتماعی و هیفی  
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دید قرار گرف . ایتن نتیجته   سا  شهر ارد ی  مورد تا 18زندگی در  ین شهروندان  االی 

، زاهدی (1386) گروسی، (1381) نقوغفاری و محمد امطا ق  ا نتایج تحقیقات پیشین 

فلتیکس  (، 1393) ، قتادری و تقتوی  (1390) فتتوت شتریفیان و    ،(1387) فرخیاص  و 

 اشتد.  ( متی 2006) و همکتارانش  نیلستون  و  (2007هتیم وهتاواهی )    ،(2003ریکونا )

هارفتام، گرانت  و   ، پاتنتام هتای  تتوان  تا نظریته   ه در این فرضیه را متی نتیجه  دس  آمد

 نارایان و رز همسو دانس .  و ، هلمن، ولکاکتوماس

وان گفت  هته سترمایه اجتمتاعی  تا ایجتاد       تت متی ی ایتن پتژوهش   هتا ه راساس یافتت 
از روا ت    ایهی مادی و انستانی، شتبک  هاههماهن ی و  رقراری ارتباط میان انواع سرمای

بتنی  ر اعتماد متقا   و مشاره  میان افراد را در جه  دس  یا ی  ه هیفی  زنتدگی  م
ود هته  تواننتد   رمتی ند. زمتانی هیفیت  زنتدگی شتهروندان  تاال      همیمطلوب تر فراهم 

ا تد.  یمتی یشان را  ه اشتراک گذارنتد و متقتا الً سترمایه اجتماعیشتان افتزایش      هاهسرمای
ه اجتمتاعی در ارتبتاط متقا ت  و مکمت   تا هیفیت        ی سترمای هتا صافزون  ر این، شتاخ 

ستد هته   رمتی سا  شهر ارد ی  قرار دارنتد.  ته نظتر     18زندگی در  ین شهروندان  االی 

سرمایه اجتماعی پیش  ینی هننده خو ی  رای تبیین و  ررسی سطم هیفیت  زنتدگی در   
ر حا  رشتد  شهر ارد ی   اشد.  ه عبارت دی ر چون شهر ارد ی   ه عنوان شهری اس  د

تنها متمرهتز شتدن  تر ا عتاد اقتصتادی و جتدی ن ترفتن سترمایه اجتمتاعی و فرهن تی           
ی فرهن تی و اجتمتاعی شتده و هیفیت  زنتدگی      هتا یواند  اعتث گستترش نارستای   تمی

ود هته در  شمیشهروندان را  ه شک  جدی تهدید هند و لذا  ه مسئولین شهری پیشنهاد 

اجتماعی و فرهن ی در قال  سرمایه اجتماعی  رای  هنار ا عاد اقتصادی  ه ا عاد مختلف
افزایش هیفی  زندگی مردم شهر ارد ی  توجه هافی داشته  اشند.  ه عل  پتایین  تودن   

مستقیم و معنادار ایتن متریتر  تا هیفیت  زنتدگی پیشتنهاد        یهاعتماد اجتماعی و نیز را ط
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یازهتای متردم شتهر    ود هه مسئوالن شهر ارد ی  علی رغم پاسخ ویی شتفا   ته ن  شمی

  در  تاال  تردن ایتن نتوع از اعتمتاد،  ترای افتزایش اعتمتاد         هتا هارد ی  و  ا عم   ه وعد
 اجتماعی در  ین شهروندان  کوشند.

ین گی در  ت  ا توجه  ه ارتباط مستقیم و معنادار  ین مشاره  اجتماعی و هیفی  زند

 ود هه نهادهتای شمینهاد شهروندان ارد ی  و پایین  ودن میزان مشاره  اجتماعی، پیش

ی قتتانون گتتذاری، سیاستت  گتتذاری در زمینتته جلتت  مشتتاره   هتتا دولتتتی در قستتم

مینته  هروندان  کوشند. تقویت  سترمایه اجتمتاعی  تین گروهتی در جامعته و ز      شمیعمو

هتای  هتا و هتانون  Ngoی دواطلبانته و گستترش   هتا نمشاره  فعا  شهروندان در انجم

ی غیتر  هتا  و تشتک  هتا ن  اجتماعی ایشتان درهتانو  اجتماعی غیر انتفاعی جه  مشاره

ی هتا هی اجتماعی،  واستطه عضتوی  فترد در شتبک    هاهدولتی، ضمن شک  دهی  ه شبک

ند ارتباطی متعدد و افزایش مشتاره  اجتمتاعی، موجبتات  تاال رفتتن احستاس ارزشتم       

 ند.همی ودن  رای فرد و افزایش میزان هیفی  زندگی را فراهم 
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