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تاریخ دریافت1931/4/12:
تاریخ پذیرش1931/11/22:
چکیده

رضایت از کیفیت زندگی دارای مفهوم ذهنی و عینی است که ادراک افراد از موقعیت خود بر اساس نظام فرهنگی اهمیت
دارد .سرمایه اجتماعی نیز عضویت در شبکههایی که مبتنی بر مجموعه ای از هنجارها و ارزشهای مشترک است ،لذا
وجود سرمایهی اجتماعی ضامن افزایش کیفیت زندگی است .این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سرمایهی اجتماعی بر
رضایت از کیفیت زندگی شهروندان شهر نورآباد و به روش پیمایشی انجام گرفته است .چارچوب نظری تحقیق با استفاده
از اندیشه پاتنام و کلمن در مباحث سرمایهی اجتماعی و نظریه های زان ،کلمن و ماسام به طور تلفیقی پیرامون کیفیت
زندگی استفاده شد .جامعه آماری شهروندان  91ساله و باالتر نور آباد ممسنی به تعداد  22614نفر بوده که با استفاده از
فرمول کوکران  411نفر به عنوان نمونه با شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و تصادفی انتخاب شده است .روایی
سؤالها با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت و با استفاده از تحلیل عاملی تعیین اعتبار گردید .سپس
با استفاده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی ارتباط هر یک از متغیرها با رضایت از کیفیت زندگی سنجش و مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت .بر حسب نتایج آزمون  t. testبین جنسیت و وضعیت تأهل با رضایت از کیفیت زندگی
تفاوت معنادار وجود ندارد .نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان میدهد که میزان تحصیالت و وضعیت اشتغال با رضایت از
کیفیت زندگی تفاوت معنادار وجود دارد.
آزمون همبستگی پیرسون نشان میدهد که بین روابط اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،هنجارمندی ،مشارکت
اجتماعی و سن به عنوان متغیر مستقل و رضایت از کیفیت زندگی به عنوان متغیر وابسته رابطهی معناداری وجود دارد .بر
اساس داده های رگرسیونی متغیرهایی چون میزان هنجارمندی ،اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی ،بر رضایت از کیفیت
زندگی تأثیر دارند.

واژگان کلیدی:مشارکت اجتماعی ،سرمایهی اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،شبکه روابط اجتماعی ،هنجارمندی،
کیفیت زندگی
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 - 2دانش آموخته کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم fneknam@yahoo.com
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بیان مسأله

بدون تردید پیشرفت های شگفت انگیزی در عرصه زندگی مادی پدید آمده است .بهبود حیررت انگیرز
وضع بهداشت ،ایمنی ،تغذیه ،رفاه و خدمات اجتماعی و دسترسی به کار و از همره مهر ترر کرارایی و
اثربخشی فرآیندهای تولید باعث شده که قشرهای وسریعی از جمعیرت جهران برا بهرره گیرری از ایرن
دستاوردها از دور باطل فقر و جهل خالص شوند و سطح زندگی آنان به نحو چشمگیری بهبرود پیردا
کند .ولی از نیمه دوم قرن بیست بحران آغاز شد و تا پایان قرن شدت گرفت به طوری که در آغاز قرن
بیست و یک  ،نگرانیهای جدی بروز این فکر اشاعه پیدا کرد که کیفیت زندگی به طرور جردی نرزول
کرده است .در چنین وضعیتی است که دو مفهوم استاندارد زندگی و کیفیت زندگی در برابر هر قررار
گرفتند.
به رغ گامهای بزرگ توسعه ای که در جامعه امروز برداشته شده است ،نوعی احساس تیره بختری در
سطوح مختلف زندگی در بین اقشار گوناگون وجود دارد .طی سالهای اخیر با وجود رشد اقتصادی و
افزایش ثروت به نظر میرسد در مورد میزان رضایت از زندگی تغییر چندانی حاصل نشده اسرت .هرر
چند رضایت از کیفیت زندگی یک مفهوم ذهنی و عینی است و بنا به درک افراد و با توجه به سراختار
فرهنگی است .اما کاهش کیفیت زندگی ،سالمت فیزیکی ،روان شناختی و اجتماعی انسانها را تهدیرد
میکند و در بعد اقتصادی نیز فقر را در سطح جامعه توزیع میکند .با توجه بره اینکره کیفیرت زنردگی
برای هر فرد تحت تأثیر تجربهها ،اعتقادات ،انتظارات و ادراکات او است اما جامعه و کارگزاران آن نیز
در این مقوله نقش اساسی دارند .به طوری که امروزه کیفیرت زنردگی بره عنروان مکانیسر برازخورد،
ارزیابی و اصالح مسیر سیاستهای خرد و کالن مطرح میشود .بدین ترتیب یکری از اهرداف توسرعه
اجتماعی گسترش افقهای انتخاب و آزادی افراد ،کاهش فقر و به طرور کلری ارتقرای کیفیرت زنردگی
است.
با این توصیف که ارتقای کیفیت زندگی در جهت تسریع توسعه ،سالمتی اجتماعی ،روانی و اقتصرادی
افراد مه ارزیابی میشود .از طرفی در دنیای مدرن و زندگی شرهری کره برا کراهش روابرط اجتمراعی
همراه است به گونه ای که شبکه ارتباطی افراد نسبت بره گذشرته فرسروده و کمیرت و کیفیرت روابرط
اجتماعی تنزل شدیدی داشته است و کاهش روابط اجتماعی و پیامدهای آن بره یرک مسرأله اجتمراعی
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بدل شده است .در این راستا اعتماد ،هنجارها و شبکهها نیز که موجب ایجاد ارتباط و مشرارکت بهینره
اعضای یک اجتماع میگردد و سرمایهی اجتماعی یک جامعه را رق میزند نیز اهمیت مییابد .از آنجا
که سرمایهی اجتماعی ،زیر بنای توسعه فرهنگی و اقتصادی هر جامعه محسوب میشرود و بسرترهایی
همچون خانواده ،سازمان و گروه های مدنی که امرروزه برا گسرترش ارتباطرات سریار ،بسریار اهمیرت
یافتهاند ،میتوانند محل مناسبی برای سرمایهی اجتماعی محسوب شوند.
تأثیر عوامل متعدد مادی و غیر مادی بر کیفیت زندگی انکار ناپذیر است .سررمایهی اجتمراعی یکری از
عوامل غیر مادی است که مبتنی بر روابط اجتماعی و ساخت شبکه پویا و کارآمد میباشرد .حرال اگرر
سرمایهی اجتماعی که مرکز انسجام و پیوستگی فرد برا دیگرران اسرت در سرطح حرداقلی قررار گیررد
رضایت از کیفیت زندگی نیز دچار خدشه خواهد شد .بنابراین این سؤال مطرح مریشرود کره چگونره
سرمایهی اجتماعی بر رضایت از کیفیت زندگی افرراد اثرر مریگرذارد؟ آیرا شربکه روابرط اجتمراعی و
مشارکت آحاد جامعه با رضایت از زندگی ارتباطی دارد؟ آیا کاهش یا افزایش سررمایهی اجتمراعی برر
رضایت از زندگی مؤثر است؟
اهمیت و ضرورت تحقیق

سطح پایین سرمایهی اجتماعی عامل مهمی در عدم رضایت از زندگی محسوب میشود .امروزه کیفیت
زندگی و رضایتمندی را شاخصه های مه رفاه اجتمراعی مریداننرد .وضرعیت کمری و کیفری روابرط
اجتماعی تعیین کننده سرمایهی اجتماعی است و روابط اجتماعی بر میزان رضایتمندی افرراد اثرر گرذار
میباشد .نتایج این پدیده میتواند آرامش روانی و اجتماعی ایجاد کند بنابراین توجه بره ایرن موضروع
اهمیت مییابد.
از طرفی بحث کیفیت زندگی به تازگی در ادبیات توسعه پایدار و برنامه ریرزی توسرعهی اجتمراعی و
مباحث اقتصاد نوین مطرح شده و جایگاه ویژه ای پیدا کرده است و دولت ها در سطح ملی و محلری و
نیز مؤسسه های متعددی بر روی سنجش و شاخص سازی آن کرار مریکننرد (خوارزمي . ) 77: 3131 ،در
ایران نیز با توجه به فرآیند توسعه بررسی این موضوع اهمیت مییابد .عدم رضایت از کیفیرت زنردگی
بر ابعاد مختلف زندگی اجتماعی تأثیر منفی میگذارد و ممکرن اسرت جامعره برا پیامردهای نرامطلوبی
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مواجه شود در نتیجه بررسی این موضوع در جهت یافتن راهها و تصمی گیری مه ارزیابی مریشرود.
در عصر دیجیتال ،بحث کیفیت زندگی میتواند به عنوان مکانیس بازخورد ،ارزیرابی و اصرالح مسریر
سیاستهای خرد و کالن عمل کند.
اهداف تحقیق

هدف در تحقیق مورد نظر در بعد نظری دستیابی به یرک توروری ترکیبری مریباشرد .در بعرد عینری و
کاربردی از نتایج این پژوهش با شناسایی دقیق و علمی سرمایهی اجتماعی به عنوان عامل ایجاد کننرده
رضایت از کیفیت زندگی میتوان برای توسعه جامعه بهره گرفته شود .همچنین با شرناخت از سررمایه
اجتماعی میتوان رضایت از کیفیت زندگی را ارتقرا بخشرید ،ترا بردین ترتیرب شررایطی جهرت رفراه
اجتماعی و توسعه ایجاد شود .بنابراین هدف کلی این پژوهش بررسری ترأثیر سررمایهی اجتمراعی برر
کیفیت زندگی شهروندان شهر نورآباد ممسنی میباشرد و اهرداف جزیری آن بررسری ابعراد سررمایهی
اجتماعی و متغیر های زمینه ای و در نهایت ارائه راهکارهای کاربردی جهت افرزایش کیفیرت زنردگی
مردم شهر نورآباد بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش میباشد.
پیشینه تحقیق

در هر پژوهشی پس از تعیین عنوان تحقیق دستیابی به اسناد علمی و تحقیقات انجام شده قبلی پیرامون
موضوع اهمیت اساسی دارد .زیرا باعث گسترش آگاهی محقق ،براز تعریرف متغیرهرا ،شناسرایی جنبره
های دیگر تحقیق ،افزایش وسعت دید محقق ،هموارسازی استفاده از منرابع علمری متعردد ،راهگشرایی
برای فعالیتهای علمی بعدی در ابعاد گسترده تر ،ارائه فرضیه های جدید و نهایتاً جلوگیری از دوبراره
کاری میشود.
غفاری و اونق ،در تحقیقی با عنوان «سرمایهی اجتماعی و کیفیت زندگی» به بررسری رابطره سررمایهی
اجتماعی و کیفیت زندگی در شهر گنبد کاووس پرداختهاند و با روش نمونه گیرری طبقره بنردی شرده
 212خانوار به عنوان نمونه انتخاب شدند .نتایج این بررسی نشان میدهد که رابطه ای معنادار برین دو
سازه سرمایهی اجتماعی و کیفیت زندگی وجود دارد .بین متغیرهای مداخله مدنی ،مشارکت و فعالیرت
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سیاسی ،شعاع ارتباطات و اعتماد با کیفیت زندگی رابطه معنی دار وجرود نداشرته ،امرا برین متغیرهرای
امنیت محلی ،تصور مثبت نسبت به محله ،بده بستان ،عضویت انجمنری ،نروع ارتباطرات رابطره معنری
داری با متغیر وابسته یعنی کیفیت زندگی داشته است .همچنین مناطق دارای سرمایهی اجتماعی براالتر،
کیفیت زندگی باالتری را گزارش داده بودند (غفازی و رونق .)3131

سید مسعود ماجدی در تحقیقی تحت عنروان «بررسری رابطره برین متغیرر هرای زمینره ای ،سررمایهی
اجتماعی و رضایت از کیفیت زندگی» مطالعه موردی در روستاهای استان فارس «متغیر های جمعیتری،
اقتصادی-اجتماعی ،سرمایهی اجتماعی ساختاری و متغیرر هرای شخصریتی را برر رضرایت از کیفیرت
زندگی مورد مطالعه قرار داده است .نتایج نشان داد که سرمایهی اجتماعی در مقایسه با متغیرهای زمینه
ای مانند سن ،شغل ،و ...پیش بینی کننده ای بهتر برای رضرایت از کیفیرت زنردگی بره شرمار مریرود
(ياجدی».)3131 :

یان جون لی و دیگران به بررسی ابعاد سرمایهی اجتمراعی و اعتمراد اجتمراعی برر کیفیرت زنردگی در
انگلستان میپردازند .این تحقیق با روش پیمایش ابعاد سرمایهی اجتماعی را گزینش و سپس بره ترأثیر
آن بر درک مردم از اعتماد و کیفیت زندگی پرداختند نتایج تحقیق بیانگر ترأثیر مجراهرای غیرر رسرمی
سرمایهی اجتماعی بر درک مردم از اعتماد و کیفیت زندگی است (ل ،و همکازرن .)5001
چارچوب نظری

در اینجا ضرورت بیان برخی دیدگاهها در یک جمع بندی مناسب باعث بازنمایی واقعیتها مریشرود،
که در این پژوهش هدف دستیابی به تووری تلفیقی است.
سرمایه اجتماعی از مفاهی نوینی است که امروزه در جامعه شناسی و اقتصاد ،و به تازگی در برخری از
علوم انسانی به صورت گسترده ای مورد استفاده قرارگرفته است .این مفهوم به پیوندها ،ارتباطات میان
اعضای یک شبکه به عنوان منبع با ارزش اشاره دارد ،که برا خلرق هنجارهرا و اعتمراد متقابرل موجرب
تحقق اهداف اعضا میشود .سرمایه اجتماعی امروزه نقشی بسیار مه تری نسبت به سرمایه فیزیکری و
انسانی در جوامع ایفا میکند و شبکه های روابط جمعی و گروهی ،انسجام بخرش میران آحراد جامعره
میباشد .اندیشمندان متعددی به بررسی سرمایهی اجتماعی پرداختهاند و به شیوه های متعددی به بیران
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آن مبادرت ورزیدند و هر کدام در تبیینهای خود متغیرهای مختلفری را برجسرته سراختهانرد .در ایرن
پژوهش متغیرهای چون روابط اجتماعی ،اعتماد اجتمراعی ،مشرارکت اجتمراعی ،انسرجام اجتمراعی و
میزان هنجارمندی را به عنوان عناصر سرمایهی اجتماعی و متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده و ترأثیر
و رابطه آنها را با رضایت از کیفیت زندگی سنجیده میشود.
در مبحثی پیرامون روابط اجتماعی و اعتماد اجتماعی نظریهی پاتنام است .زیرا به زعر وی سررمایهی
اجتماعی به ارتباطات بین افراد  -شبکههای اجتماعی ،هنجارها و اعتماد بستگی دارد کره همراهنگی و
همکاری برای کسب منافع متقابل را تسهیل میکند (پاتنام .)30:5000سررمایهی اجتمراعی سرود سررمایه
گذاری در زمینه سرمایهی فیزیکی و سرمایهی انسانی را افزایش میدهد (پاتنوام  .)01 :3131به طوری که
شایعترین اشکال سرمایهی اجتماعی نظیر اعتماد ،سررمایههرایی هسرتند کره منرابع اخالقری محسروب
میشوند .یعنی منابعی که ذخیرهشان در حین استفاده به جای کاهش افزایش مییابد و در صورت عدم
استفاده کاهش پیدا میکند .در صورتی که دو نفر بیشرتر بره یکردیگر اعتمراد کننرد ،اعتمراد متقابلشران
افزایش مییابد .همچنین دیگر اشکال سرمایهی اجتماعی همانند هنجارها و شبکههای اجتماعی نیرز برا
استفاده افزایش و با عدم استفاده کاهش پیدا میکند (پاتنام .)500 :3170

هنجارهای معامله متقابل ،اعتماد اجتماعی ،شبکههای مشارکت مدنی و همکاری موفقیتآمیرز ،متقرابالً
یکدیگر را تقویت میکنند .هنجارها و شبکههای مشارکت مدنی به رفاه اقتصادی کمک مینمایند و بره
نوبه خود به وسیله این رفاه تقویت میشوند (پاتنام .)100 :3170رابرت پاتنام ،معتقرد اسرت کره کیفیرت
زندگی عمومی و عملکرد نهادهای اجتماعی از هنجارها و شبکههای مشارکت مدنی متأثر شدهانرد .بره
نظر وی معرفهرای مشرارکت هرای مردنی شرامل ردی دادن ،مشرارکت سیاسری ،خوانردن روزنامره و
مشارکت در اجتماعات محلی هستند (پاتنوام .)7-3 :5007شبکههای مشارکت مدنی از جمله انجمنهرای
همسایگی ،کانون های سرودخوانی ،تعاونیهرا ،باشرگاه هرای ورزشری ،احرزاب ترودهای و پیونردهای
خویشاوندی نقش خاصری در حرل مشرکالت عمرل جمعری دارنرد و نمودهرای سررمایهی اجتمراعی
میباشند.
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بنابراین پاتنام در بحث از مه ترین مؤلفه های سرمایه اجتماعی ،به شبکه افراد و تعلرق گروهری اشراره
میکند و معتقد است که این عنصر در کنار سایر عناصر ،موجرب ایجراد ارتبراط و مشرارکت بهینره در
اجتماع و در نهایت بهبود کیفیت زندگی آنها میشود .از نظرر وی اعتمراد و ارتبراط متقابرل اعضرا در
شبکه به عنوان وسیله ای برای رسیدن به کیفیت زندگی باالتر مطرح است .همچنین وی معتقرد اسرت
سرمایهی اجتماعی شبکهها ،هنجارها و اعتماد ،مشارکت کنندگان را قادر میسازد تا به طور مؤثرتری با
همدیگر کنش داشته باشند و اهداف مشترکشان را پیگیری نمایند .او بر این باور اسرت کره ایرن منرابع
خصلتی خود تقویت کننده دارند و باعث ارتقرای همکراری ،مشرارکت مردنی ،اعتمراد متقابرل و رفراه
اجتماعی میگردند .سرمایه اجتماعی در نظر پاتنام یک رابطه پیوسته و متقابل برین شربکهی اجتمراعی،
اعتماد و تعهد است.
کلمن نیز سرمایه اجتماعی را با توجه به کارکرد آن در نظر مریگیررد و سررمایهی اجتمراعی را منبعری
اجتماعی -ساختاری میداند که دارایی و سرمایه افراد محسوب مریشرود .ایرن دارایری شری واحردی
نیست ،بلکه ویژگی هایی است که در ساختار اجتماعی وجود دارد و باعث میشرود افرراد برا سرهولت
بیشتری وارد کنش اجتماعی شوند (کلمن  .)165 :3177بنابراین از نظر کلمن سرمایهی اجتماعی جنبرهای
از ساختار اجتماعی برای کنش گران است که کنش گران مریتواننرد از آنهرا بررای کسرب منافعشران
استفاده کنند (کلمن  .)303:3033کلمن اشکال سرمایهی اجتماعی یا ویژگی روابط اجتمراعی را کره منبرع
سرمایهی سودمندی برای افراد است در مواردی همانند تعهدات و انتظارات ،ظرفیت برالقوه اطالعرات،
هنجارها و ضمانتهای اجرای مؤثر ،روابط اقتدار ،سازمان اجتماعی انطباق پذیر و اطالعاتی کره جرزو
ذاتی روابط اجتماعی است ،میشناسد .همچنین کلمن بر منافع فردی سرمایهی اجتماعی تاکید میکنرد.
به نظر وی مؤلفه های اعتماد ،تعهدات و انتظرارات متقابرل ،کانرالهرای اطرالع رسرانی ،و هنجارهرا و
ضمانتهای اجرایی مؤثر بر سرمایهی اجتماعی است که انواع خاصی از رفتار را تشویق کرده یرا مرانع
میشود (کلمن . )13 :3177

هر کدام از اندیشمندان به یک بعد از مفهوم سرمایهی اجتمراعی پرداخترهانرد ،چرارچوب نظرری ایرن
تحقیق از تلفیق نظریه های مذکور الهام گرفته شده است.

21

مطالعات علوم اجتماعی ایران ،سال نهم ،شماره سی و چهارم ،پاییز 1931

در خصوص مبحث کیفیت زندگی که در این پژوهش به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شرده اسرت
اندیشمندانی همانند کالمن ،ماسام و زان به تشریح و تبیین موضوع پرداختهاند.
از نظر کالمن کیفیت عالی زندگی زمانی تحقق مییابد که امیدهای فررد برا تجرارب وی تطرابق داشرته
باشد و تکمیل شود .به بیان دیگر ادعای کالمن این است که شیوهی زندگی با این مفهروم کره فررد بره
خواسته های خود میرسد بهبود مییابد .با وجود این بدین معنا نیست که امیدهای شرخص و آرزوهرا
ابتدا مثبت شده و سپس تکمیل میشود .کالمن اشاره میکند اهدافی که توسط عوامل ایجاد مریشروند
باید واقعگراتر باشند .وقتی آرزوها را واقعیتر کرده و فرد به توسعه و رشد در راه های دیگرر تشرویق
شود فاصله میان امیدها و دست یابی به آنها به خوبی ک میشود .بنرابراین برا توجره بره نظرر کرالمن
حقیقتاً میتوان شیوهی زندگی فرد را با مخالفت کردن با آرزوهرا بهبرود بخشرید و همچنرین گراه الزم
است بعضی از آرزوها را حذف کرد تا فاصله بین آنچه تجربه شده و آنچه انتظرار مریرود کر گرردد
(يختازی و نظری . )353: 3130

ماسام معتقد است تأمین کاالی عمومی و بهبود کیفیت زندگی اساساً پیامد شرکل گیرری دولرت مردنی
است .یعنی اگر اقدامات عمومی و خصوصی بتواند همه عناصر فرهنگ و همچنین بهداشت ،آموزش و
رفاه عمومی را تأمین و بهبود دهد و به گونه ای منتظ سازد که موجب رشرد و بهبرود مردنیت گرردد.
آنگاه دولت مدنی ظاهر میشود و در پی آن کیفیت زندگی بی تردید بهبود مییابد .ماسام بهبود عوامرل
عینی را موجب تأثیر بر رفتارها و کنشهای مردم و به تعبیری شکل گیری شهروندی میداند که ایجراد
دولت مدنی را به دنبال دارد و پیامدهای وجود چنین دولتی ارتقرای کیفیرت زنردگی مرردم در معنرای
ذهنی و روانی آن است .بر این اساس کیفیت زندگی نتیجه کرنش جمعری اسرت کره نیازمنرد ثبرات و
برابری اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی میباشد .در صورتی کیفیت زندگی افزایش پیدا میکند که
شهروندان به طور آزادانه ،آگاهانه و فعاالنه در امور مشارکت داشته باشند و دولت در تنظی فرآیندها و
عملکردهای جمعی به شهروندان نزدیک باشد .از این رو آن گونه که ماسام نشران مریدهرد وابسرتگی
متقابل اعضای جامعه این امر را میپذیرند که اعتماد به دیگران یک تعهرد اجتمراعی اسرت .بره عرالوه
مشارکت ،همکاری ،بهکارگیری شیوههایی برای هویت سازی و ایجاد احساس تعلق از طریرق فرصرت
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دادن به شهروندان برای ایفای نقش معنادار در فرآیند تصمی گیری امری ضروری برای نیل به توسرعه
و رضایت از کیفیت زندگی میباشد (غفازی .)303-301: 3133

زان نیز با ارایه مدلی به چند بعدی بودن کیفیت زندگی اشاره دارد که ابعاد شامل رضرایت از زنردگی،
تصور از خود ،فاکتورهای بهداشتی ،عملکرردی ،اقتصرادی و فرهنگری اسرت .مطرابق مردل او کیفیرت
زندگی ،تحت تأثیر زمینه های شخصی ،سالمت ،عوامل اقتصادی ،اجتمراعی ،فرهنرگ ،محریط و سرن
است .مفهوم درک شده از کیفیت زندگی در نتیجه اثر متقابل بین شخص و محریط او ایجراد مریشرود
(مرن .)701-300 :3005

برخی از اندیشمندان با تأکید بر رضایت از وضعیت اقتصادی ،ویژگیهای شخصی و شرایط خانوادگی
برای رضایت از کیفیت زندگی توجه نشان دادهاند و برخی نیز به بهداشرت روانری و جسرمانی کره در
طی ورزشهای مستمر پدید میآید ،بها دادهاند (شانان و زوگرم .)503-531 :5033

بنابراین کالمن کیفیت زندگی را مرهون امید به آینده میدانرد امرا ماسرام بهداشرت و آمروزش و رفراه
اجتماعی و زان نیز عوامل اقتصادی ،فردی و بهداشتی را بر کیفیت زندگی مؤثر میداند.
فرضیه های تحقیق

-1به نظر میرسد بین ویژگیهای فردی (جنس ،وضعیت تأهل ،میزان تحصیالت ،وضعیت اشتغال) برا
رضایت از کیفیت زندگی تفاوت وجود دارد.
-2به نظر میرسد بین سن پاسخگویان با رضایت از کیفیت زندگی رابطه وجود دارد.
-9به نظر میرسد بین روابط اجتماعی پاسخگویان با رضایت از کیفیت زندگی رابطه وجود دارد.
-4به نظر میرسد بین اعتماد اجتماعی پاسخگویان با رضایت از کیفیت زندگی رابطه وجود دارد.
-5به نظر میرسد بین انسجام اجتماعی پاسخگویان با رضایت از کیفیت زندگی رابطه وجود دارد.
-6به نظر میرسد بین میزان هنجارمندی پاسخگویان با رضایت از کیفیت زندگی رابطه وجود دارد
-1به نظر میرسد بین مشارکت اجتماعی پاسخگویان با رضایت از کیفیت زندگی رابطه وجود دارد.
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روش تحقیق

بررسی کیفیت زندگی به عنوان یک پدیده اجتماعی صرفاً با تأکید بر یک رویکرد تحقیقی نمیتوان بره
شناخت دقیق آن دست یافت؛ لذا تلفیق رویکرد نظری و تجربی بهترین گزینه بررای بررسری موضروع
میباشد .این تحقیق از روش اسنادی در تنظی چارچوب تووری و از روش پیمایشی در جهت آزمرون
فرضیهها بهره گرفته شده است .بدین ترتیب روش عمده در این تحقیق پیمایشی اسرت و ابرزار جمرع
آوری اطالعات از طریق پرسشنامه از افراد  91ساله و باالتر شهر نرور آبراد ممسرنی در اسرتان فرارس
میباشد .قابل ذکر است که سؤالهای پرسشنامه عمدتاً توسط محقق ساخته شده و بعضاً از تحقیقهای
مشابه استفاده گردید که اعتبار صوری نیز مورد تحقیق قرار گرفت .به عالوه در پیش آزمون  51نفرر از
زنان و مردان  91سال و باالتر در جامعه آماری انتخاب و پرسشنامه ابتدایی اجرا شرد و سرپس روایری
سؤالها با آلفای کرونباخ و اعتبار آنها با تحلیل عاملی سنجیده شد کره در جردول زیرر بره آن اشراره
میگردد.
جدول  -1مربوط به روایی و اعتبار گویه ها در هر متغیر
متغیرها

تعداد گویه

آلفای کرونباخ

میزان KMO

روابط اجتماعی

7

0/96

0/97

اعتماد اجتماعی

00

0/00

0/08

انسجام اجتماعی

4

0/70

0/77

میزان هنجارمندی

7

0/48

0/98

همکاری و مشارکت اجتماعی

6

0/79

0/77

رضایت از زندگی

80

0/09

0/07

قابل ذکر است که برای افزایش میزان روایی  6گویه حذف شد .همچنین جهت افزایش مقدار kmoو
بار عاملی ،میزان اشتراک و مقدار ویژه واریانس نیز  1گویه حذف گردید .برای ارزش گذاری سؤالها
از آزمون بارتلت استفاده شد که در سطح  p > 1/15معنادار بودند .به عالوه در تحلیل عاملی میزان بار
عاملی  1/52درصد برای حداقل همبستگی قابل قبول میان هر ارزش و عامل استخراج شده است.
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جمعیت آماری ،حجم نمونه و شیوه نمونه گیری
جمعیت آماری این تحقیق کلیه افراد  91سال و باالتر از بین زنان و مردان شهر نورآباد ممسنی است
که تعداد کل آنها  22614نفر میباشد و حج نمونه  411نفر با احتساب فرمول کوکران تعیین شده
است .ش یوه نمونه گیری در این تحقیق احتمالی است و از ترکیب شیوه نمونه گیری خوشه ای چند
مرحله ای و تصادفی استفاده شده است .بدین صورت که شهر نور آباد را به پنج منطقهی جغرافیایی
(شمال ،جنوب ،مرکز ،شرق ،غرب) تقسی نموده و برای هر منطقه  25پرسشنامه با احتمال مخدوش
بودن برخی از پرسشنامهها در نظر گرفته شد .سپس با استفاده از نقشه فهرست خیابانها و کوچهها و
بعد از آن پالک منازل بر اساس قرعه کشی و به طور تصادفی انتخاب و پرسشنامهها توزیع گردید.
داده های اکتساب شده با حذف پرسشنامه های مخدوش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته های توصیفی

مه ترین یافتهها و نتایج توصیفی به شرح ذیل است :
از مجموع پاسخگویان  41/3درصد مرد  51/6درصد زن میباشند و  63/1درصد از کل پاسخگویان
متأهل و  22درصد مجرد هستند.
 19/4درصد از پاسخگویان دارای سطح سواد دیپل و باالتر هستند .بیشتر پاسخگویان یعنی 91/2
درصد وضعیت شغلی خود را آزاد گزارش کردهاند و میانگین سن پاسخگویان  41/5سال است43/3 .
درصد از پاسخگویان روابط اجتماعی در حد متوسط برخوردارند و  41/3درصد در حد متوسطی قائل
به اعتماد اجتماعی هستند.
 61/2در صد از پاسخگویان از قدرت همکاری و انسجام زیادی برخوردارند  39/6درصد از
پاسخگویان به میزان باالیی هنجارمند هستند.
 95درصد از پاسخگویان دارای مشارکت در حد متوسط میباشند و  11/3درصد از پاسخگویان از
کیفیت زندگی خود رضایت زیادی دارند.
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یافته های تبیینی

به منظور آزمودن فرضیه های مبنی بر تفاوت بین متغیر جنس و وضعیت تأهل با رضایت از کیفیت
زندگی از آزمون تفاوت میانگینها یعنی تی تست استفاده شده است و برای آزمودن فرضیههایی مبنی
بر تفاوت میانگین بین متغیرهای نواحی شهری و میزان سواد از آزمون تحلیل واریانس استفاده گردید
که در جدول زیر ارایه میشود.
جدول  -2آزمون بررسی تفاوت میانگین متغیر جنسیت و وضعیت تأهل با رضایت از کیفیت زندگی
متغیر
جنسیت
وضعیت تأهل

انحراف معیار

مقدار t

درجه آزادی

سطح معناداری

/000

804

/414

تعداد

میانگین

مرد

071

71

04/8

زن

074

70/7

07

متأهل

116

71

04/8

مجرد

78

90/0

09/1

رد فرضیه
800

0/ 9

/067
رد فرضیه

نتایج حاصله بیانگر عدم تفاوت معنادار بین جنسیت و وضعیت تأهل با رضایت از کیفیت زندگی
است؛ لذا فرضیه مورد نظر تأیید نمیگردد.
جدول  -0تحلیل واریانس بین متغیرهای میزان تحصیالت و وضعیت اشتغال با رضایت از کیفیت زندگی
متغیر مستقل
متغیر وابسته
رضایت از کیفیت زندگی
نتیجه آزمون

میزان تحصیالت

وضعیت اشتغال

F

Sig

F

Sig

8/ 0

/000

4/ 4

0/000

تأیید فرضیه

تأیید فرضیه

نتایج آزمون آنالیز واریانس نشان میدهد که بین میزان تحصیالت و وضعیت اشتغال تفاوت معنادار
وجود دارد.
برای بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و رضایت از کیفیت زندگی به عنوان متغیر وابسته از آزمون
همبستگی پیرسون استفاده شده که برای هر کدام از آنها در جداول ذیل ضریب همبستگی و سطح
معناداری آن ذکر گردیده است.
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جدول  -4ضریب همبستگی متغیرهای مستقل با رضایت از کیفیت زندگی
سن

روابط

اجتماعی

اعتماد

اجتماعی

همکاری

اجتماعی

هنجارمندی

مشارکت

رضایت از کیفیت زندگی

متغیر وابسته
ضرایب

اجتماعی

متغیر مستقل

-/008

/800

/067

/887

/861

/408

sig

/040

/000

/000

/000

/000

/000

تعداد

807

164

160

800

800

161

نتیجه
آزمون

تأیید

تأیید

تأیید

تأیید

تأیید

تأیید

فرضیه

فرضیه

فرضیه

فرضیه

فرضیه

فرضیه

بر اساس نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین روابط اجتماعی ،روابط رسمی و غیر رسمی ،اعتماد
اجتماعی ،همکاری اجتماعی ،هنجارمندی و میزان مشارکت اجتماعی با رضایت از کیفیت زندگی
رابطهی معنادار مستقی وجود دارد اما بین سن و رضایت از کیفیت زندگی رابطه معنادار معکوس
وجود دارد.
جدول  -5ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون رضایت از کیفیت زندگی و متغیر های مستقل
متغیرهای مستقل

b

Beta

sig

میزان مشارکت اجتماعی

/766

/886

/000

میزان هنجارمندی رفتاری

1/ 7

/847

/000

میزان اعتماد اجتماعی ذهنی

/884

/001

/086

بر اساس تحلیل رگرسیونی ،متغیرهای مستقل تأثیر گذار عبارت است از:مشارکت اجتماعی،
هنجارمندی و اعتماد اجتماعی است که بیشترین ضریب استاندارد مربوط به متغیر مشارکت اجتماعی
است .قابل ذکر است که متغیرهای مؤثر مذکور فقط توانستهاند  94درصد از تغییرات مربوط به
رضایت از زندگی را تبیین کنند و مابقی تغییرات مربوط به متغیرهایی است که در این تحقیق لحاظ
نشدهاند.
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نتیجه گیری

ارتقای کیفیت زندگی افراد ضامن تعالی و بالندگی جامعه میباشد و با توجه به اینکه مفهوم رضایت از
کیفیت زندگی دارای جنبه ذهنی و عینی میباشد و به ادراک فرد ،در ارتباط با ساختار فرهنگی و
اجتماعی بستگی دارد؛ لذا این پژوهش به بررسی نقش سرمایهی اجتماعی بر رضایت از کیفیت زندگی
در بین شهروندان شهر نور آباد ممسنی پرداخته است .نتایج این تحقیق بیانگر باال بودن سطح رضایت
از کیفیت زندگی در بین شهروندان نورآبادی  91سال به باال میباشد.
بین جنسیت و رضایت از کیفیت زندگی هیچ گونه تفاوت معنا داری وجود ندارد و این نتیجه در
پژوهشی که توسط مسعود ماجدی انجام شده نیز مشاهده میشود.
بین وضعیت تأهل و رضایت از کیفیت زندگی هیچگونه تفاوت معناداری وجود ندارد در حالی که این
پیش فرض وجود دارد که افراد متأهل به دلیل احساس تعلق به اعضای خانواده بایستی بیش از افراد
مجرد که احتمال بیشتری برای منزوی بودن داشته باشند از زندگی رضایت افزونتری داشته باشند .به
عالوه افراد متأهل پایبندی بیشتری به قواعد و الگوها دارند و همه این عوامل نشان میدهد که افراد
متأهل نسبت به افرادی که مجرد هستند زندگی را معنادارتر و زیبا ببینند (يختازی و دیگررن -310 : 3130

 . )313اما این واقعیت در این تحقیق نشان داده نمیشود.
میزان تحصیالت پاسخگویان با رضایت از کیفیت زندگی تفاوت معنادار دارد .تحصیالت در جامعه
مورد بررسی توانسته است از عوامل مؤثر بر رضایت از کیفیت زندگی باشد .مسلماً افرادی که از سطح
سواد باالتری برخوردارند از کیفیت زندگی بهتری نیز بهرهمند هستند زیرا سطح تحصیل باالتر برای
فرد موقعیت اجتماعی باالتری ایجاد میکند و تحصیالت میتواند فرآیند یادگیری و جامعه پذیری
متناسبی از روشهای بهتر زیستن را مهیا کند.
بر اساس آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین سن و رضایت از کیفیت زندگی رابطه معنادار منفی و
معکوس وجود دارد یعنی هر چه بر میزان سن افزوده شود رضایت از کیفیت زندگی کاهش مییابد.
زان نیز با ارایه مدلی در ارتباط با کیفیت زندگی به زمینه های شخصی ،سالمت ،عوامل اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگ و محیط و سن تاکید میکند .تغییرات اجتماعی و فرهنگی معاصر نگرشهای گروه
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های سنی مختلف در مورد کیفیت زندگی نیز متفاوت میکند .نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقی که
سید مسعود ماجدی ( )3131تطابق دارد.
بین میزان روابط اجتماعی با رضایت از کیفیت زندگی رابطه معنادار مستقی وجود دارد .یعنی هر چه
بر میزان روابط اجتماعی افزوده شود رضایت از کیفیت زندگی نیز افزایش مییابد .روابط با دیگران از
نوع غیر رسمی که مشمول روابط نزدیک و صمیمی میشود و احساس مثبت به فرد القاء میکند و در
روابط رسمی نیز که سرمایهی اجتماعی را فزونی میبخشد با رضایت از کیفیت زندگی رابطه مستقی
دارد که تووری پاتنام را تقویت میکند .کلمن نیز بر نقش گروه های نخستین مانند :خانواده ،دوستان،
همسایگان و محله در تولید سرمایهی اجتماعی تأکید دارد و منبع سرمایهی اجتماعی را در ذات روابط
اجتماعی میداند (شازع پاز  .)305 :3130بنابراین روابط اجتماعی به عنوان یکی از مؤلفه های سرمایهی
اجتماعی برای افزایش کیفیت زندگی مه محسوب میشود و برای افزایش رضایت از کیفیت زندگی
بایستی شبکه روابط اجتماعی گسترش یابد .همچنین با رویکرد لی ( )3035موافق میشود و از طرفی
نتایج این تحقیق با تحقیقات جان بلک و یوشتیستوگا ( )5001میباشد.
بین میزان اعتماد اجتماعی با رضایت از کیفیت زندگی رابطه معنادار مستقی وجود دارد .یعنی هرچه بر
میزان اعتماد اجتماعی افزوده شود بر میزان رضایت از کیفیت زندگی نیز افزوده میشود .کلمن معتقد
است سرمایهی اجتماعی از جمله اعتماد اجتماعی با کارکردی که دارد باعث میشود که افراد در
امورات خود اعتماد داشته و کارکرد نهایی آن رضایت از زندگی است .این تحقیق نیز نشان میدهد که
اعتماد میتواند باعث افزایش رضایت از کیفیت زندگی باشد؛ لذا نتایج به دست آمده در این تحقیق با
نتایجی که در تحقیق ماجدی به دست آمده هماهنگی دارد.
بین میزان انسجام اجتماعی با رضایت از کیفیت زندگی رابطه معناداری مستقیمی وجود دارد .کلمن
سرمایهی اجتماعی را منابع و انرژیهای نهفته در جامعه میداند که سبب فعال شدن ارتباطات ،در میان
مردم میشود .از نظر کلمن سرمایهی اجتماعی منبعی است که میتواند سطح روابط فردی را به سطح
روابط اجتماعی ارتقا دهد.
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احساس مسؤولیت متقابل بین چند نفر یا چند گروه که از آگاهی و اراده برخوردار میشوند انسجام
اجتماعی را به وجود میآورد .یک جامعه دارای انسجام است که اعضایش دارای یک وجدان جمعی و
با اعتقادات و عواطف مشترک باشند و با یکدیگر رابطه متقابل داشته باشند و احساس کنند که وقف
اهداف مشترکی هستند (يختازی و نظری  . )311 : 3130نتایج به دست آمده در این تحقیق با نتایجی که
غفاری و اونق ( )3131انجام دادهاند ،انطباق دارد.
بین میزان هنجارمندی با رضایت از کیفیت رابطه معنادار وجود دارد .یکی از اشکال عمده سرمایهی
اجتماعی از نظر کلمن اعتقاد ،تعهدات و انتظارات متقابل ،کانالهای اطالع رسانی و هنجارها و
ضمانتهای اجرایی مؤثر است که انواع خاصی از رفتار را تشویق و یا مانع میشود .به عالوه فوکویاما
سرمایهی اجتماعی را به عنوان مجموعهی معینی از هنجارها یا ارزشهای غیر رسمی تعریف میکند
که اعضای گروهی که همکاری تعاون میانشان مجاز است ،در آن سهی هستند .وی منابع ایجاد کننده
سرمایهی اجتماعی را هنجارهایی که به لحاظ نهادی ساخته شدهاند و منتج از نهاد های رسمی مانند
دولت و نظام قانونی هستند ،میداند .هنجارهایی که خود جوش و برخاسته از کنشهای متقابل اعضای
یک جامعه میباشد.
بین مشارکت اجتماعی با رضایت از کیفیت زندگی رابطه معناداری از نوع مستقی وجود دارد .به
عبارتی هر چه بر میزان مشارکت اجتماعی افزوده شود میزان رضایت از کیفیت زندگی نیز اضافه
میشود.
مشارکت اجتماعی یکی از اشکال ضروری سرمایهی اجتماعی است که هنجارهای محکمی از همیاری
تعمی یافته را رواج داده ،پیدایی اعتماد اجتماعی را ترغیب نموده و موجب تسهیل همکاری و
هماهنگی و ارتباطات و افزایش اعتبار میشود و بنابراین حل مشکل کنش جمعی را ممکن میسازد
(پاتنام  .)55 : 3130مشارکت اجتماعی ،مشارکت افراد در گروههایی خارج از خانواده و عرصه سیاسی
و محیط کار (احزاب سیاسی ،اتحادیهها و گروه های فشار) است .پس انواع مشارکتهای داوطلبانه و
عضویت فعال در گروههایی خارج از خانواده و سازمانهای سیاسی و گروه های فشار جزو مشارکت
اجتماعی محسوب میشود (هل.)5:5003 ،
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بنابراین برای افزایش میزان رضایت از کیفیت زندگی به عوامل اجتماعی و فردی بایستی مورد توجه
قرار گیرد و سرمایهی اجتماعی نیز سرلوحه برنامه های توسعه ای برای افزایش کیفیت زندگی باشد.
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