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 چكیده
اندرکاران امور شهری بوده است. از در سالیان اخیر بهبود مسایل شهری از طریق رویکردهای اجتماعی، مورد توجه دست

باشد. در این پژوهش ما برآن شدیم تا میطرفی یکی از مسایل مهم شهرهای امروزی، کیفیت زندگی در محالت شهری 

شاخص برای  سه ،پس از مطالعات مختلف ندگی و سرمایه اجتماعی را بررسی نماییم. بدین منظورارتباط کیفیت ز

ها در برای بررسی این شاخصشاخص برای سنجش کیفیت زندگی انتخاب کردیم.  چهارسنجش سرمایه اجتماعی و 

مورد به  49تعداد نمونه با استفاده از رابطه کوکران،  ای براساس طیف لیکرت تدوین شد.هپرسشنام محدوده مورد مطالعه،

ها در محله کشتارگاه یزد، بدین نتیجه رسیدیم که میزان سرمایه اجتماعی و نیز دست آمد. پس از تکمیل پرسشنامه

و  SPSSافزار های پرسشنامه توسط نرمتر است. پس از تحلیل دادهسطح کیفیت زندگی در این محله از حد متوسط پایین

دهنده این است که بین سرمایه اجتماعی ه دست آمد که نشانب 0.201ضریب همبستگی پیرسون، مقدار این ضریب برابر 

 وجود دارد.  رابطه مستقیم و معنادارو کیفیت زندگی در محله کشتارگاه 

 

 کشتارگاه یزد. شاخص،، زندگیکیفیت سرمایه اجتماعی،  کلیدی: هایواژه

 

 

 مقدمه -1
 مالی منابع از بیش حتی انسانی منابع و انسان حوزه این در که است داده نشان جهان در شهری ریزیبرنامه تجربه هاسال

 ممکن غیر را انسانی زیست محیط ارتقای دستاوردهای باالی سطح، امر این به توجهی بی که جا آن تا؛ دارند ارزش و اهمیت

نام برده « سرمایه اجتماعی»های انسانی، مالی و اقتصادی از نوع دیگری از سرمایه به نام روزه در کنار سرمایهام .سازدمی

شود. براساس نظر بسیاری از اندیشمندان، این مفهوم از طریق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف افراد و اعضای می

های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است و های اجتماعی در بحرانفظ جامعه و گروهبنابراین سرمایه اجتماعی حا شود.جامعه می

سرمایه تقویت بنابراین  .[1]ماندگی جلوگیری کرده و آن را به سمت توسعه پیش بردتواند از توقف جامعه در مرحله عقبمی

از طرف دیگر، ی میسر نخواهد بود. در فضاهای شهری مگر با اعمال تغییراتی در جهت ارتقای کیفیت فضای شهر اجتماعی

های الزم برای ارتقای کیفیت محیط شهری به دست تواند به عنوان ابزاری در جهت فراهم آوردن زمینهسرمایه اجتماعی می

 اندرکاران شهر، کمک کند.

 1490اواخر دهه شده که از  های مختلف زندگی در گذشته سببها به ابعاد و جنبهکارکردی برنامه ریزی -نگاه کالبدی

مفاهیم اجتماعی نوینی مثل رفاه اجتماعی، کیفیت زندگی و عدالت اجتماعی در قلمرو  ،های جدیدثیر نیازها و آگاهیتحت تا
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یابی به معیارهای کیفی در مطلوبیت این مفاهیم در جهت دست ریزی و توسعه عمومی مطرح شود. با رواج و کاربردبرنامه

. برای [2]ضروری مطرح شد یدادن عوامل محیطی، فرهنگی، اجتماعی و روانی به عنوان اصلکیفیت محیط شهری، دخالت 

ریزی شهری عالوه اف برنامهریزی شهری قوت گرفته است که اهدیط زندگی رویکرد جدیدی در برنامهمثال در پرتو کیفیت مح

حیط شهری، مثل هویت اجتماعی، آسایش روانی، باید به نیازهای کیفی و روانی مردم در مبر اهداف کالبدی و کارکردی، می

ای از کیفیت زندگی است کیفیت محیط شهری جنبه .[3]احساس زیبایی، همبستگی و تعلق اجتماعی و غیره نیز پاسخ گوید

اقتصادی، زیست محیطی و  -فضایی، اجتماعی -که در برگیرنده احساس رفاه، آسایش و رضایت مردم از عوامل کالبدی

سازی نیازهای مادی انسان توجه دارد شان است. به عبارت دیگر کیفیت محیط نه تنها به حوزه برآوردهیط زندگیسمبلیک مح

های اجتماعی و توسعه اجتماعات که در الگوهای رفتارهای اجتماعی آنها تاثیرگذار است، بلکه همچنین به تامین و ارتقا ظرفیت

 .[9]هم توجه دارد

 شهری محیط کیفیت ارزیابی، شهرها در سکونتی نواحی محیط کیفیت مدیریت در گام یناول( 1441)پول ون زعم به

 هازباله، شهری هایفاضالب، آب، هوا) هاآلودگی انواع به توانمی عوامل این مهمترین از. باشدمی زیادی عوامل از متاثر که است

 به توجه، اجتماعی امنیت وجود، رفاهی خدمات و التتسهی وجود، هادسترسی و ارتباطات نحوه، شهری زیستمحیط(، ... و

 عمل مستقل صورت به توانندمی چند هر عوامل این. کرد اشاره غیره و هاآن هویت و فرهنگ، جامعه از خاصی قشرهایی

 توجه ترتیب ینبد. دهدمی قرار تاثیر تحت را محیط در موجود عوامل سایر آنها از هرکدام پویایی و تغییر تردیدبی اما، نمایند

 آنجایی از طرفی از .[5]نمایدمی یاری شهری محیط ساماندهی و بهبودبخشی در را ما، هاآن ارزیابی و سنجش و عوامل این به

 بسیاری سیاسی و اقتصادی، اجتماعی هاینظمیبی و هابحران متحمل و است توسعه حال در ایجامعه ما امروزی جامعه که

، دهندمی تشکیل را اجتماع اصلی عناصر که هاپایگاه و هانقش، نهادها، مردم میان در اجتماعی رمایهس وضعیت بررسی، شودمی

 افزایش موجب که کنند ریزیبرنامه جهتی در بتوانند تا، نموده روشن نهادها و مدارانسیاست برای را موجود اجتماعی وضعیت

 .شوند امروزی شهرهای در مهم موضوعات از یکی وانعن به شهری محیط کیفیت و اجتماعی سرمایه باالبردن و

 در کاربردی مفاهیم از یکی که، زندگی کیفیت بر را اجتماعی سرمایه تاثیر خواهیممی تحقیق این در منظور این برای

های سرمایه اجتماعی و کیفیت در این راستا با تعیین شاخص .کنیم بررسی، است شهری هایطرح گذاریهدف و ارزیابی

ها در محدوده مورد مطالعه، قصد داریم تا به این سوال پاسخ دهیم که آیا ارتباط معناداری بین میزان زندگی و بررسی آن

 سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی شهری در محله کشتارگاه یزد وجود  دارد یا خیر.

 

 مبانی نظری -2
 سرمایه اجتماعی -2-1

 گرفته قرار برداریبهره مورد اجتماعی سرمایه نام به دیگری سرمایه فیزیکی و لیما، انسانی هایسرمایه کنار در امروزه

 داعتما و هنجارها خلق با که دارد اشاره ارزش با منبعی عنوان به شبکه یکی اعضای میان ارتباطات، پیوندها به مفهوم این. است

 برای راهی و فیزیکی و انسانی سرمایه وریبهره رایب مناسبی بستر اجتماعی سرمایه .شودمی اعضا اهداف تحقق موجب متقابل

 که است اجتماعی گروه یا جامعه یک هر هایویژگی، اجتماعی سرمایه سطح ترینکلی در. شودمی قلمداد موفقیت به نیل

 .[9]دهدمی افزایش را عمومی لمسای یا متقابل مشکالت حل برای داوطلبانه و جمعی سازماندهی ظرفیت

( ارتباطات از خاصی نوع در) یکدیگر با پیوند طریق از اجتماعات و افراد که است منابعی و هاسرمایه، اعیاجتم سرمایه

 در افراد توانایی و ظرفیت بر، شده یاد هایکیفیت با ارتباطاتی که گفت توانمی بنابراین. باشند داشته دسترسی آن به توانندمی

، افراد میان روابط در موجود سرمایه این. دهدمی افزایش را آنها کارایی و است گذار اثر جمعی هایکنش در خود لمسای حل

 خود مدنظر اهداف به را افراد تواندمی که شودمی فراوانی انرژی حامل، شوند تجمیع و متمرکز اجتماعی هایشبکه قالب در اگر

 به .[1] باشد داشته اهداف کسب خود مسائل حل رد افراد توانایی افزایش در جامعه برای سودی، نهایی تحلیل در و برساند
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 و اعتماد، متقابل عمل، متقابل حمایت تا شبکه شامل، بالقوه منبع یک عنوان به اجتماعی سرمایه که گفت توانمی کلی صورت

 .گرددمی تعهد

 قادر را شما که معنی ینا به ،است مولد سرمایه این که دارد کیدتا امر این بر اجتماعی سرمایه مفهوم در سرمایه واژه

 در نقشی و دهید انجام زندگی در موریتیام، شوید لینا هدفی به، دهید انجام را کاری، آورید وجود به را ارزش تا سازدمی

 تعریف در اجتماعی علوم محققان اغلب، شود نایل موفقیت بر اجتماعی سرمایه بدون تواندنمی فردی هیچ لذا. کنید ایفا جهان

 .[8]دارند کیدتا مدنی هنجارهای و هاشبکه نقش بر معموال جتماعیا سرمایه

 دلیل این به اجتماعی سرمایه اینکه نخست: کرد روشن را نکته دو باید است معتقد اجتماعی سرمایه با ارتباط در فوکویاما

 را اجتماعی سرمایه شالوده که هنجارهایی. افراد به نه، هاستگروه به متعلق سرمایه این که است انسانی سرمایه زیرمجموعه

 اینکه به توجه با اجتماعی سرمایه اینکه دوم. باشند سهیم آن در فرد یک از بیش که دارند معنی صورتی در، دهندمی تشکیل

 هایفعالیت تمام برای همیاری و همکاری علوم این در. نیست خوبی چیز لزوما است اقتصاد علم و سیاست علم موضوع

 .[4]است ضروری بد یا خوب خواه اجتماعی

 حقیقت در، کندمی تغییر مکان و زمان طی در بلکه آیدنمی شمار به ایستا و ثابت مفهوم یک لزوما اجتماعی سرمایه

 قبیل از اجتماعی مختلف هایشبکه. دارد بستگی فیاییاجغر و اجتماعی هایزمینه بینش به توجهی قابل طور به آن اشکال

 در فعاالنه مشارکت با و کنندمی اقدام جمعی منافع تحقق و تعریف به غیره و خانواده، خویشاوندی شبکه، دوستان، همسایگان

 به تشویق و شهری هایفعالیت در مردم مشارکت افزایش. نمایندمی خود جمعی و فردی زندگی بهبود در سعی اجتماع

 مشارکت است شهری مسؤالن و شهروندان بین تماداع تقویت و اجتماعی بهره گسترش عوامل ترینمهم از مدنی مشارکت

 و کرده تضمین را خدماتی و ایتوسعه، عمرانی های طرح باورپذیری تواندمی شهری هایفعالیت و هاگیری تصمیم در مردم

 .[10]نماید تسریع را اعتمادسازی فرایند

 

 سرمایه اجتماعی هایمولفه -2-2

 از یکی. است ترسخت آن گیریاندازه نتیجه در و لمس قابل کمتر اجتماعی رمایهس، سرمایه هایشکل سایر با مقایسه در

 رویکرد دو کم دست، باره این در. است آن گیریاندازه و سنجش در نظر اتفاق فقدان، اجتماعی سرمایه هایکاستی ترینبزرگ

 مشاهده) کنندمی سرشماری مفروض جامعه در را هاآن اعضای و هاگروه که است آن نخست رویکرد. است شده اتخاذ اجمالی

 شاخص سه پاتنام. [11]شوندمی بررسی مدنی دخالت و تعهد، اعتماد سطوح به مربوط هایداده، دوم رویکرد در، و( مستقیم

 درنیز  بولن و اونیکس. [12]داندمی اجتماعی سرمایه سنجش  برای اصلی هایشاخص را مدنی نهادهای و، مشارکت، آگاهی

 استخراج را اجتماعی سرمایه دهنده تشکیل بنیادین عامل 8، استرالیا ولز نیوساوت ایالت برای اجتماعی سرمایه یابیارز

 ارتباطات. 9، امنیت و اعتماد احساس. 3، اجتماع متن در فعالیت. 2، محلی اجتماع در مشارکت. 1: از عبارتند که، اندکرده

 .[11] کاری پیوند و روابط. 8 و، زندگی ارزش. 1، تنوع با کردن مدارا. 9، فامیل و ندوستا با رابطه و مراودات. 5،  همسایگی

 ها گروه. 1: از عبارتند که است کرده معرفی را شاخص 9 «اجتماعی سرمایه گیریاندازه» عنوان با ایمقاله در نیز جهانی بانک

 توانمندسازی. 9 و(، شمول) همبستگی. 5، ارتباطات و اطالعات. 9، جمعی هایفعالیت. 3، همکاری و اعتماد. 2، هاشبکه و

های های مختلف، با توجه به محدوده مورد مطالعه، مهمترین شاخص. ما نیز در این مطالعه پس از بررسی شاخص[13] فعالیت

 تعیین کردیم:سرمایه اجتماعی را به صورت زیر 

 الزامات و شرایط از، اجتماعی سرمایه دهندهتشکیل اصرعن ترینمهم از یکی عنوان به «اعتماد»: «اعتماد اجتماعی» .1

 نوع به اعتماد .[1]رسدمی نظر به ضروری اجتماعی مسایل حل برای و شودمی محسوب جامعه هر موجودیت کلیدی

 یابرجسته نقش موضوع ادبیات در ارتباط انواع دیگر با مقایسه در، اعتماد بر کیدتا. شودمی مربوط افراد بین ارتباط

 و مثبت پیوندهای برای مناسب یشاخص کلی طور به و دارد تصمیم متقابل ارتباط با تنگاتنگی واسطه اعتماد، دارد

 حس بر مبتنی تمایل این که اجتماعی موقعیت یک در، قبول به فرد تمایل از است عبارت اعتماد. است متقابل
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 پیش در را ایکننده حمایت شیوه و نموده عمل رودمی انتظار ایگونه به دیگران که است نکته این به اطمینان

 هایشبکه و متقابل معامله هنجارهای یعنی مرتبط منبع دو از ناشی را اجتماعی اعتماد پاتنام .گرفت خواهند

 احتمال، باشند باالتر ایجامعه در اعتماد سطح چه هر و کندمی تسهیل را همکاری، اعتماد. داندمی مدنی مشارکت

 در اعتماد راحتی به اشاره با زتومکا. [8]کندمی ایجاد را اعتماد نیز همکاری متقابال، بود خواهد بیشتر نیز همکاری

 اجتماعات نظیر ترصمیمی و بسته ترکوچک اجتماعات در عموما اعتمادگران که است باور این به ترکوچک اجتماعات

 جامعه مهم ویژگی دو به امر این. است رتراحت امروزی شهرهای چون بزرگی اجتماعات برخالف روستایی و ایقبیله

 چهره و مستقیم طور به یکدیگر با افراد رابطه، کوچکتر اجتماعات که است این اول ویژگی: گرددمی مربوط ترکوچک

 به نتیجه در. کندمی کنترل را آنها که هستند وابسته مراجعی به مشترکا افراد، این بر عالوه و گیردمی انجام چهره به

 باالی شدت کندمی تسهیل را آنها بین در اعتماد امکان که دوم ویژگی. کنند اعتماد یکدیگر به توانندمی راحتی

 [.19]است آن اعضای بین در اجتماعی همبستگی

 ریکدیگ با آنها ارتباطات دیگر عبارت به و افراد بین عینی پیوندهای بیانگر اجتماعی سرمایه جز دومین: «پیوند» .2

 دیگر و هادوستی طریق از غیررسمی شیوه به توانندمی افراد -الف: باشد نوع دو از تواندمی افراد بین پیوندهای. است

 طریق از تواندمی فرد، دیگران با غیررسمی پیوندهای از جدا -ب. باشند ارتباط در یکدیگر با ایشبکه پیونددهی انواع

 .[8]باشد ارتباط در دیگران با لبانهداوط هایگروه و انجمن در رسمی عضویت

 برمی را آنان که است گروهی هایموقعیت در اشخاص عاطفی و ذهنی درگیری ،مشارکت: «اجتماعی مشارکت» .3

مشارکت  .[15]شوند شریک کار ولیتمسو در و دهند یاری را یکدیگر گروهی هایهدف به دستیابی برای تا انگیزد

ت نوعی کنش ترین معنای آن، شرکت فعاالنه افراد در زندگی اجتماعی است. مشارکترین و مستقیماجتماعی در ساده

های سازی فرصت برای ردهت است که در فرآیند آگاهانه تقسیم قدرت و منابع کمیاب و فراهمهدفمند و با قصد و نی

شده، نمود پیدا  ها و محیط اجتماعی او در جهت نیل به اهداف معین و از پیش تعریفکنش متقابل بین انسان

 .[1]کندمی

 

 زندگیکیفیت تعاریف  -2-3

تواند نیاز همه افراد را به طور کامل برآورده سازد. جهت دستیابی به هر چه بیشتر به تامین هیچ ساختمان و فضایی نمی

مواره مطلوب نبوده و در این نیازها، انسان همواره در طول تاریخ دست به ایجاد تغییراتی در محیط زده است؛ اما این تغییرات ه

هایی شده است که انسان را دچار مشکل کرده است، به طوری که شرایط زندگی ای از مواقع باعث به وجود آوردن محیطپاره

های شهری در سرتاسر جهان کاهش پیدا کرده است و محیط شهری برای ساکنان موجود و آینده نواحی شهری در سکونتگاه

دگی ناپذیر و ناگیرا شده است. بسیاری از ناهنجاری های رفتاری در جوامع شهری، مانند خشونت، ای زنبه طور فزاینده

یت های تاریخی، فرهنگی و اقتصادی در کیفپرخاشگری، تجاوز به حقوق دیگران و رعایت نکردن قانون، ضمن داشتن ریشه

 .[19]استفضای سکونتی و کاری نهفته 

 و اجتماعی علوم مختلف هایشاخه پردازاننظریه توجه مورد بیستم قرن دوم نیمه از که است ایسازه زندگی کیفیت

 از حاصل منفی پیامدهای تاثیر تحت توجه این. است گرفته قرار اجتماعی سیاست کارگزاران و مدیران و، توسعه مطالعات

 بوده توسعه عملی هاییاستس و نظری رویکردهای تحول و، اقتصادی رشد بر متمرکز هایسیاست، شدن صنعتی فرآیند

 آثار در توانمی را عبارت این از استفاده تاریخی ریشه. نیست جدیدی مفهوم زندگی کیفیت گفت باید، این وجود با .[11]است

  [.18]گویدمی سخن افراد ذهنی هایارزش و شادی هنگام زندگی کیفیت بین رابطه از وی. یافت ارسطو کالسیک

 دهندهتشکیل عناصر براساس زندگی کیفیت تعریف. 1: دهد می ارایه زندگی کیفیت مفهوم بررسی در را رویکرد سه 1لیو

 و عینی هایشاخص کارگیری به طریق از زندگی کیفیت تعریف. 2...؛  و زندگی سبک، ثروت، رضایتمندی، شادکامی مانند، آن

                                                 
1 Liu 
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 تعیین براساس زندگی کیفیت تعریف. 3؛ آموزش شاخص، رفاه شاخص، بهداشت، داخلی ناخالص تولید مانند اجتماعی ذهنی

 کاتر. [14]شودمی تعیین زندگی کیفیت سطح آن در که شرایطی و هازمینه به توجه و زندگی کیفیت بر موثر عوامل یا متغیرها

 سبک اتترجیح، هاخواست، نیازها که کندمی تعریف پیرامون محیط و زندگی از فرد رضایت مثابه به را زندگی کیفیت نیز

 .[20]گیردبرمی در دارند تاثیر فرد جانبه همه بهزیستی بر که را غیرملموسی و ملموس عوامل سایر و، زندگی

، ذهنی و عینی مفهومی عنوان به زندگی کیفیت آن در که داد قرار توجه مورد توانمی را زندگی کیفیت ازدیگری  نوع اما

 که تاثیری و هاسیاست دستاوردهای بر بلکه، یابدنمی تمرکز اجتماعی و اقتصادی هایستانده بر صرفا و شود می بررسی، دو هر

 کیفیت که است گردیده اتخاذ رفاهی رویکردی(، 1488) اسکاپ همایش در مثال .[11]کندمی تمرکز پذیرندمی آن از افراد

 زندگی کیفیت، سیستمی تحلیل چهارچوب در همچنین. داندمی زندگی استانداردهای بهبود و فقر کنیریشه معادل را زندگی

 سیستماتیک اهداف به دستیابی جهت هامحدودیت رفع در هایشانقابلیت ارتقای برای افراد توانمندی بر، که است رهیافتی

 و افراد نیازهای به میبایست زندگی کیفیت درمورد پرسش و گیردمی قرار توسعه اصلی محور انسان، رویکرد این در. دارد اشاره

 و فرهنگی هایخالقیت و متنوعند بشر افراد که است این شودمی مطرح که مهمی نکته. باشد داشته توجه هاآن ارضای

 کیفیت به تام توجه. نمود جدا سازدمی فراهم را اجتماعی نظم امکان که وسایلی و اهداف از تواننمی هرگز را هاآن رضایتمندی

 هر رو این از. است افراد ذهنی رضایت سبب هم و عینی شرایط کننده تعیین هم زیرا، است موضوعات اهم از زندگی محیط

 :[20]باشد مبتنی معیار سه بر بایستمی زندگی کیفیت از تعریفی

 ؛فرهنگی مسائل. 1

 ؛علمی مبانی. 2

 .زیستمحیط شرایط بهبود و زیستمحیط از برداریبهره به توجه. 3

 

 های کیفیت زندگیشاخص -2-4

پردازان مختلف تاکنون گیرد. نظریههای مختلفی صورت میسطح کیفیت زندگی در شهرها، با استفاده از شاخصجش سن

مدلی  (1319)اند. کوین لینچهای مختلفی را برای سنجش کیفیت زندگی بیان کردهبراساس نوع نگاه خود به شهر، شاخص

های کیفیت زندگی ارایه کرده است که و کارایی به عنوان شاخصمحور عملکردی را به همراه فوق معیارهای عدالت  5شامل 

: سرزندگی، معنی دار بودن فرم و فضا، تناسب و سازگاری با الگوهای رفتاری، دسترسی، نظارت و اختیار، کارایی [21]عبارتند از

: تامین کلیه نیازهای [22]از دهد که عبارتندنیز شش معیار کلی برای کیفیت زندگی شهری ارایه می (1383)و عدالت. ماسلو

فیزیکی، ایمنی، امنیت و حفاظت، محیط اجتماعی هدایتگر، تصور ذهنی، شهرت و حیثیت خوب، فرصت خالق بودن، محیطی 

عامل را برای ارزیابی  مطالعه کیفیت زندگی شهر پردیس، ششنیز در  (1340)مطبوع از نظر زیباشناسی. براتی و یزدان پناه

های : کیفیت دسترسی به خدمات، کیفیت مسکن، ارزش[11]ی در نظر گرفته اند که شامل موارد زیر استکیفیت زندگی شهر

( تیز برای سنجش 1342حاتمی نژاد و همکاران )های ترکیبی. محیط بشری، امنیت اقتصادی، کیفیت محیط اجتماعی، ارزش

: وضعیت مسکن و مهارت، دسترسی به خدمات عمومی، [23]اند که عبارتند ازکیفیت زندگی چهار مولفه اصلی را بیان نموده

 بیکاری. کیفیت محیطی، وضعیت

در این پژوهش براساس مطالعات انجام شده و ترکیب رویکردهای مختلف، چهار عامل اصلی برای ارزیابی کیفیت زندگی 

 در نظر گرفته شد که عبارتند از:

 ن از خدمات مختلف محیط زندگی خود پرداختیم.: که به بررسی میزان رضایت ساکنی«دسترسی به خدمات» .1

: که به بررسی میزان رضایت ساکنین از تعامالت اجتماعی محیط زندگی؛ اعم از مشارکت، «کیفیت اجتماعی» .2

 تعامل با اقوام و فرهنگ های مختلف و غیره پرداختیم.

امش و غیره مورد بررسی قرار هایی همچون زیبایی، سرزندگی، حس تعلق، آر: که مولفه«رضایت از محیط شهری» .3

 گرفت.
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 شود.: که شامل امنیت اجتماعی و اقتصادی می«امنیت» .9

 

 زندگی کیفیت و اجتماعی سرمایهبین  ارتباط -2-5

، کنندمی زندگی متفاوت کیفیت با و متعدد زندگی هایسبک و اشکال انواع با مختلف هایمکان در مردم اینکه مشاهده

، شودمی مطرح اجتماعی و فضایی هاینابرابری و زندگی کیفیت درباره قضاوت که هنگامی اما، کندنمی مطرح را خاصی مساله

 و آمده دست به اهداف میان فاصله که زمانی (1484)برگنر زعم به زیرا. شودمی اجتماعی مساله به تبدیل اولیه کنجکاوی

 به باید زندگی کیفیت سنجش در (1489)کالمن عقیده به یا و یابدمی افزایش زندگی کیفیت، شود کم درخواست مورد اهداف

 موقعیت که است معتقد نیز بوردیو .[29]کرد توجه خاص دوران یک در او تجربه و فرد انتظارات میان موجود شکاف یا تفاوت

 فرد سرمایه قدر هر یعنی، دارد بستگی وی( فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی) سرمایه میزان و حجم به، اجتماعی زمینه در عامل

 قرار تاثیر تحت را افراد زندگی سبک و رفتار، خود این و گیردمی قرار باالتری موقعیت در اجتماعی فضای در، باشد بیشتر

 اجتماعی مشارکت و اعتماد، اجتماعی روابط، رفاه مفهوم با وسیعی شکل به زندگی کیفیت مقوله هرحال [. در25]دهدمی

 .شود اجتماعی سرمایه تقویت بسترساز تواندمی و [29]کندمی پیدا ارتباط

 نشاط ابعاد این از یکی. شودمی شامل نیز را فرامادی ابعاد، مادی ابعاد از جدا، که است ایسازه زندگی کیفیتاز نظر دیگر 

 و افراد دسترسی سطح اجتماعی پیوندهای و ارتباطات شبکه تسهیل و گسترش، مجموع در. است اجتماعی و فردی مقیاس در

 صورت به یعنی، خود متفاوت اشکال در ارتباطات و پیوندها این. دهدمی ارتقا اقتصادی و اجتماعی منابع به را هاگروه

 هایکنش و یابند اتصال هم به جامعه در موجود عناصر که شودمی باعث چسب نوعی مثابه به، گروهیبرون و گروهیدرون

 باعث گروهی صورت به مساله حل و جمعی هایکنش وجود. گردد تسهیل...  و جتماعیا هایحمایت، تعاون قبیل از جمعی

 جامعه سطح در عمرانی و، اجتماعی، اقتصادی هایبرنامه کارآیی افزایش و، هاهزینه تقلیل، اجتماعی منابع از بهتر استفاده

 اجتماعی پیوندهای و ارتباطات کیفیت تاثیر تحت، خود مختلف ابعاد در، زندگی کیفیت که کرد ادعا توانمی پس. گرددمی

 .[11]است

. بود خواهد مفید بسیار بوردیو سازیمفهوم از استفاده گاه آن، دارد لوازمی و هزینه زندگی کیفیت به دسترسی بگوییم اگر

 مطلوب منابع به بیدستیا برای آن از توانمی که است دارایی، سرمایه. کرد خالصه سرمایه در توانمی را لوازم و هاهزینه

 از الهام با، توانمی را جامعه در فرد یک هایسرمایه. دهد افزایش را خود تا کرد گذاریسرمایه را آن همچنین و کرد استفاده

 یا و پول مثل، فرد مادی ارزشمند هایدارایی از است عبارت که، مادی سرمایه اول: کرد تقسیم نوع چهار به بوردیو دیدگاه

 و کرده درونی فرد که اجتماعی هایتوانایی و هنجارها و هاارزش آن از است عبارت که فرهنگی سرمایه، دوم. لاموا دیگر

 به دسترسی برای مفید اجتماعی روابط که، اجتماعی سرمایه، سوم. کنند کمک کمیاب منابع به دستیابی در او به توانندمی

 انواع از کدام هر .[21]است اندوخته فرد که دانشی و هامهارت از است ارتعب که انسانی سرمایه چهارم و هستند کمیاب منابع

 زندگی کیفیت گوناگون هایشاخص از کدام هر. کنند یاری را همدیگر آن انواع دیگر به دستیابی برای توانندمی هاسرمایه این

 .کرد تهیه هاسرمایه این انواع از برخی با توانمی را فردی

 در و است ایرابطه که است ایسرمایه تنها که آن اول. دارد خاصی هایویژگی اجتماعی سرمایه، رمایهس انواع میان در

 ویژگی. نیست انتقال قابل کامل طور به سرمایه انواع از دیگر برخی مانند که آن دوم. آیدمی وجود به، اجتماعی رابطه ضمن

 سرمایه، دیگر عبارت به. دارد جامعه اجتماعی هایشبکه در او گاهجای با روشنی رابطه، فرد اجتماعی سرمایه آنکه ترمهم

 هایشبکه در فرد جایگاه همین حال. [29]است گوناگون اجتماعی هایشبکه در او جایگاه ارزش واقع در فرد اجتماعی

 مفهوم که گفت توانمی بنابراین. سازدمی مشخص را زندگی مطلوب هایکیفیت از او بهره میزان که است اجتماعی گوناگون

 از مندیبهره برای فرد توانایی از بخشی اجتماعی سرمایه و دارند فراوانی همبستگی زندگی کیفیت مفهوم و اجتماعی سرمایه

 .کندمی فراهم را زندگی کیفیت هایشاخص
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 نمونه موردی: محله کشتارگاه یزدبررسی موضوع در  -3
 معرفی محدوده مورد مطالعه -3-1

با انتقال کشتارگاه به این  1354شهرداری قرار دارد. در سال  1شهر یزد و در منطقه  یارگاه در حاشیه شمالمحله کشت

بافتی به  ،...های مرتبط نظیرفروش دام و یا علوفه و های پودر استخوان، انبارها و کاربریمحدوده و به تبع آن استقرار کارخانه

این محدوده به مرور با اسکان . گیری خارج از محدوده شهر قرار داشتشکل اسم کشتارگاه شکل گرفت که در زمان شروع

رسانی و استقرار های فرودست، افاغنه و مهاجرین روستایی و عدم توجه کافی مجموعه مدیریت شهری از نظر خدماتگروه

م انتقال کشتارگاه به خارج از محدوده و اکنون و علیرغ ای گردید.حاشیه زیربناهای الزم، فرم معماری بناها و... تبدیل به محله

های مرتبط با دام در این محدوده ها و انبارهای علوفه و نیز کاربریمتروکه ماندن اراضی تحت آن، همچنان برخی از دامداری

 .کنندفعالیت می

 
 موقعیت محله کشتارگاه در شهر یزد: 1شكل 

 

  کشتارگاه یزد کیفیت زندگی در محلهسنجش سرمایه اجتماعی و  -3-2

های مختلف سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی، با توجه به محدوده مورد مطالعه، در این پژوهش با مطالعه شاخص

اعتماد اجتماعی، پیوند و  هایشاخص از استفاده با هایی را برای سنجش این دو موضوع انتخاب کردیم. بدین منظورشاخص

های دسترسی به خدمات، کیفیت اجتماعی، با استفاده از شاخص نیز و اجتماعی ایهسرم میزان بررسی به مشارکت اجتماعی

جهت این امر . ایمپرداخته کشتارگاه محله سطح در شهری زندگی کیفیت مفهومبه بررسی رضایت از محیط شهری و امنیت 

 در محله نفری 9990 جمعیت) جامعه حجم براساس نمونه حجم. گردید تنظیم( 5 تا 1) لیکرت طیف براساس ایپرسشنامه

 .آمد دست به 49 برابر، کوکران رابطه از استفاده با و( 42 سال
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 1.49 برابر درصد 45 میناناط سطح در که، استاندارد واحد نرمال متغیر مقدار z ؛حجم جامعه N ؛حجم نمونه n که در آن

درصد افراد فاقد آن  qیم(، گرفت درنظر 0.5 را آن نبودن اختیار )به دلیل درجامعه در موجود صفت نسبت مقدار p؛ باشدمی

 است. ( 0.1)اینجا برابر  مقدار اشتباه مجاز d(؛ q=1-pصفت)

ها وارد نرم افزار تحلیل تکمیل شده و پاسخ ند،به طور تصادفی انتخاب شد که توسط ساکنین محلهپرسشنامه  49 بنابراین

 سرمایه اجتماعی در جدول زیر آورده شده است:های شاخص نتیجه کلی بررسیشد.  SPSSآماری 
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 های سرمایه اجتماعیمیانگین امتیاز شاخص: 1جدول 

 میانگین شاخص شاخص ردیف

 2.09 اعتماد اجتماعی 1

 2.13 پیوند 2

 1.43 مشارکت اجتماعی 3

 2.09میانگین سرمایه اجتماعی= 

 

شود، میانگین هر شاخص و است، ولی همانطور که مشاهده می 3مقدار متوسط هر شاخص با توجه به طیف لیکرت، برابر 

میانگین سرمایه اجتماعی که  2.09مقدار است.  3طور میانگین کل سرمایه اجتماعی در محله کشتارگاه یزد کمتر از همین

باشد. در دهنده وضعیت نامناسب سرمایه اجتماعی در محله کشتارگاه یزد مینشانح پایین طیف لیکرت است، نزدیک به سط

)سطح پایین در طیف لیکرت( نیز  2های سرمایه اجتماعی، مشارکت اجتماعی بدترین وضعیت را داشته و از عدد میان شاخص

  باشد.کمتر می

 ی در محله کشتارگاه یزد نشان داده شده است:در جدول زیر نیز نتایج بررسی کیفیت زندگ

 

 های کیفیت زندگیمیانگین امتیاز شاخص: 1جدول 

 میانگین شاخص شاخص ردیف

 2.41 دسترسی به خدمات 1

 2.11 کیفیت اجتماعی 2

 2.34 رضایت از محیط شهری 3

 2.21 امنیت 9

 2.92= کیفیت زندگیمیانگین 

 

ترند. بهترین امتیاز توان دید که تمامی عوامل کیفیت زندگی از حد متوسط پایینز میبا توجه به اطالعات جدول فوق نی

نزدیک به سطح متوسط است.  2.41است که با رقم « دسترسی به خدمات»های کیفیت زندگی متعلق به در بین شاخص

توان گفت که محله ین اساس میتر بوده و بر هماز سطح متوسط پایین 2.92میانگین کیفیت زندگی نیز با دارابودن رقم 

 کشتارگاه یزد از نظر کیفیت زندگی وضعیت مناسبی ندارد.

 

 پاسخ به سوال تحقیق -3-3

 این درجهت پاسخ به سوال تحقیق که در مقدمه بیان شد، از روش آماری ضریب همبستگی استفاده خواهیم کرد. 

 به پیرسون همبستگی ضریب، آماری متخصصان از نفر 2 با مشاوره نیز و پرسشنامه از حاصل هایداده نوع به توجه با، تحقیق

بر این  .شد انتخاب شهروندان شهری زندگی کیفیت و اجتماعی سرمایه بین همبستگی ارزیابی برای روش ترینمناسب عنوان

ین دو مفهوم دهد بین ابه دست آمده که نشان می 0.201مفهوم در این تحقیق برابر همبستگی بین این دو اساس ضریب 

  شود.سوال تحقیق پاسخ داده می دارد. در نتیجه وجود رابطه مستقیم و معنادار

 

 گیرینتیجه -4
 از بسیاری شده گم حلقه عنوان به اجتماعی ارتباطات از ثرمتا عاملی عنوان به اجتماعی سرمایهدر سالیان اخیر در دنیا 

 فضاهای در آن تقویت، اجتماعی سرمایه مفهومی تعاریف به توجه با. است گرفته قرار توجه مورد شهری هایبرنامه و هاطرح
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 از طرفی ارتقای کیفیت .بود نخواهد میسر آن با مرتبط شهری فضای کیفیت ارتقای جهت در تغییراتی اعمال با مگر شهری

 باشد.تماعی در شهرهای امروزی میسرمایه اج زندگی نیز تا حدی متاثر از وجود

مایه اجتماعی در این تحقیق از سه شاخص اعتماد اجتماعی، پیوند و مشارکت اجتماعی استفاده شد. برای سنجش سر

و امنیت مورد  رضایت از محیط شهری، کیفیت اجتماعیهمچنین کیفیت زندگی نیز با چهار شاخص دسترسی به خدمات، 

سرمایه اجتماعی و همینطور کیفیت زندگی  دهنده سطح پاییننتایج حاصل از این تحقیق نشان بررسی و سنجش قرار گرفت.

 در محله کشتارگاه یزد بود. 

تواند نقش بسزایی در توان گفت توجه به مسایل اجتماعی نظیر سرمایه اجتماعی، و ارتقای آنها میبر این اساس می

بی توجهی به هریک از  افزایش کیفیت زندگی شهری و در پی آن افزایش رضایت ساکنین و شهروندان داشته باشد. حال اینکه

 کند.این موارد، زمینه را برای زوال محالت شهری فراهم می
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