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 دهیچک
 یاریبس یراهکارها آن از ییرها برای و شده مطرح معضل کی صورتبه همواره ینشینحاشیه

 شهرنشینی مسیر طی درحال ،هاشهر از بسیاری مانند هم همدان .است شده دهید تدارك

 نیا در .است حصار منطقة یا محله ،همدان شهر رسمی غیر اسکان با هاهمحل از یکی .است

 تا است شده پرداخته یذهن کردیرو با محله نیا ساکنان یزندگ تیفیک یبررس به پژوهش،

 -یکاربرد ،هدف نظر از پژوهش نیا .شود یبررس باال به نییپا کردیرو با ساکنان نگاه

 و یاهکتابخانمطالعة  براساس و است بوده یلیتحل -یفیتوص ،انجام وةیش نظر از و یا توسعه

 فرمول براساس نمونه حجم نییتع ،پژوهش این در .است شده انجام پرسشنامه لیتکم

شدند.  مشاهده مختلف یها وهیش به ها داده ،یدانیم یهاهمطالع بخش درآمد.  دستبه کوکران

 در و راستا نیا در .شد یطراح یاسیمقپنج کرتیل فیط در پرسشنامه ،محل به مراجعهپس از 

 شدت و نوع ،ریمس لیتحل کیتکن و چندگانه ونیرگرس لیتحل قیطر از ،قیتحق اهداف جهت

 و یینهاوابستة  ریتغم بر مستقل یها ریمتغ از کیهر میمستق ریغ و میمستق یرهایتأث و روابط

 یها ریمتغ به مربوط ،کل ریتأث نیشتریب ،مدهآدستهب اطالعات براساس .شد لیتحل یانیم

 هااز مؤلفه یبعض اثر بودنمیمستق ریغ بر یمبن ،پژوهش اول ةیفرض ،تیدرنها .است یاقتصاد

 عنوانبه یاقتصاد یها ریمتغ تیاهم بر یمبن ،دوم ةیفرض و حصارمحلة  یزندگ تیفیک بر

 عنوانبه ،یورزش و یحیتفر امکانات و شد دییتأ یزندگ تیفیبر ک رگذاریمؤلفة تأث نیمؤثرتر

  .داده شد صیساکنان تشخ ازین نیترمهم

 

 ،یزندگ تیفیک ،یشهر یزندگ تیفیک یها  شاخص ،یذهن کردیرو ،ینینشهیحاش :هادواژهیکل

 . حصار محلة
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  1مقدمه

 مردم از نیمیحدود  ،موجود آمارهای براساس. دارد بزرگ یسکونت یها واحد در استقرار و تمرکز به یبیعجعالقة  بشر

 از ناشی توانمی را موضوع این ،کلی طوربه .است شیافزاروبه آینده هایدهه در روند نیا و هستند شهرها ساکن ،جهان

 و والی)رو دانست شهرها در شهری زندگی مناسب امکانات آوردندستبه و خود نیازهای ارضای برای مردم تالش

: 1381 ،ینقد) است بوده سابقهیب خیتار در که رود یم شیپبه یسرعت چنان با ینیشهرنش (.572 -549: 2004 ،ناخیسور

 یسازمان و یمال منابع هایشهردار شتریب ،نیالت یکایآمر و ایآس ،قایآفر در ینیشهرنش روند سرعت علتبه امروزه .(12

. است شده داده اختصاص متوسط و پردرآمد یها محله به شتریب ،یگذارهیسرما وندارند  یشهر یاصل تاخدم ةارائ یبرا

 ازدحام ،یکاریب ،ستیز طیمح یآلودگ یهامشکل با که دارد یسومجهان شهر کی خود دل در ،یاولجهان شهر هر

 در ینیشهرنش و شهر ،نیبنابرا ؛است ریرگد یادیز زانیمبه ،کودکان ریوممرگ و هیتغذ سوء ،یماریب ،یگرسنگ ،تیجمع

 ریغ هایسکونتگاه و هازاغه رشد و ینینشهیحاش ،یبدمسکن و یمسکنیب چون ییهامشکل ظهور و بروز با زین رانیا

 ،آن نشدنافتیباز و زباله دفع معضل ،یبهداشت و سالم یدنیآشام آب به یدسترس نبود ،یطیمحستیز هایچالش ،یرسم

 ،یتیشخص و یروان هایبیآس گسترش ،یاجتماع یهاانحراف و هابیآس گسترش ،آمدوشد و یکیفاتر یهامشکل

 انواع ،شهروندان ةهم برای درآمد و کار نیتأم ةمسئل ،شهروندان یبرا شهری خدمات و امکانات ترعادالنه عیتوز مشکل

 .(2: 1382 ،)نقدی است بوده همراه شهر با یگانگیب و یتعلقیب احساس و سمیوندال دةیپد ظهور ،یجمع هاییتینارضا

 تدارك یفراوان راهکارهای ،معضل نیا از ییرها برای .است بوده هامعضل نیا نیتربزرگ از یکیهمواره  ینینشهیحاش

 نیا. است بوده یبیرون هاینگاه بر یمبتن راهکارها نیا ةعمد. انددهش اجراو  حیاطر سرعتبه       معموال  که است شده دهید

 نکته نیا درك از ...و یفرهنگ فقر ،داریهیسرما مانند یکالن ممفاهی با ینشینحاشیه مفهوم ونددادنیپ با       معموال  هانگاه

 نظیر .کندیم عمل نشینانحاشیه نیازهای مینأت جهت در یعقالن راهبرد کی عنوانبه ،ینشینحاشیه که اندمانده عاجز

 ،(1369) یزاهدان زاهد ،(1357) انصاری ،(1925) پارك ،(1966) ییلو یراآ در توان یم را باال از هاینگاه چنین

 یمستثن قاعده نیا از ،رانیا در دپیران پژوهش مانند ییهاپژوهش البته که افتی ...و(1357) یاللهتیآ و انیمنصور

 .است ینشینحاشیه ةدیپد به نشینانحاشیه خود نگاه ،است مانده مغفول آنچه ،موارد نیا تمام در .(1367 ،پیران) هستند

 و مسائل شناخت یبرا ثرؤم یراه ،دخو یزندگ تیفیک به مناطق نیا ساکنان نگاه و تیذهن یبررس ،راستا نیا در

 یبرا مشابه یها نسخه زیتجو از یریجلوگ سبب چراکه ؛است مناطق نیا یهامشکل حل یبرا یزیر برنامه

 ،حاضر درحال .(403 :2002 ،تی)اسم شد خواهد هاسکونتگاه نیا در باال به نییپا از یزیربرنامه و متفاوت یها  سکونتگاه

 به خدمات ةارائ و یشهر یها مجموعه تیریمد را یانسان جوامع اغلب رانیمد یها دغدغه از یتوجه انیشا بخش

 زندگی کیفیت مفهوم به ،نظرانصاحب و دانشمندان از بسیاری توجه ،دلیلهمینبه .دهد یم لیتشک مناطق نیا ساکنان

 و )ربانی گیرد صورت بشر زندگی کیفی بهبود و زندگی شرایط ارتقای یراستا در هاییتالش ،طریق این از تا شد معطوف

-جامعه هایریشه اما ،اندکرده توجه زندگی کیفیت مفهوم به بیستم قرن اواخر از شناسانجامعه .(56: 1386 ،پورکیان
 تیفیک یریگاندازه یبرا هاتالش نینخست ،یخیتار لحاظ از .گرفت پی بیستم قرن اواسط تا توانمی را آن یختشنا

 که بود دانیجغرافی اولین ،اسمیت دیوید .(27: 1974 ،درمنی)ب است گرفته تئنش یاجتماع یها شاخص جنبش از ،یزندگ

 در (2002) یهوکسل و اوانز .(160: 1387 ،اسمیت) گفت سخن جغرافیا در اجتماعی عدالت و رفاه ،زندگی کیفیت ةدربار

                                                                                                                                               
 حصار ۀمحل :یمورد ۀمطالع ن،ینشهیحاش بافت یزندگ تیفیک یبررس» عنوان ارشد با یکارشناس ۀنامانیپا از شدهحاضر برگرفته ۀمقال. 1

 دانشگاه تهران است.  ایجغراف ةدانشکد در «همدان

 

 ارئپن
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 ریتأث یذهن یزندگ تیفیک بر چندان ،ینیع طیشرا که اندافتهی دست جهینت نیا به ،یزندگ تیفیک یهاهمطالع یبازنگر

 و ینیع طیشرا ،نیبنابرا شود؛ یابیارز یزندگ کل از تیرضا براساس ،یزندگ از یتمندیرضا ابعاد است بهتر و دگذار ینم

 انیم را یانجیم نقش ،یزندگ ابعاد از تیرضا هاآن دةیعق به .است مربوط یزندگ از یخاص ابعاد از تیرضا به ،یخارج

 بر ،زندگی کیفیت ةمطالع در میدلف .(124: 2006 ،کرا)مک کندیم فایا یزندگ کل از تیرضا و ینیع یها شاخص ارتباط

 به توجه با را شاخص هر و دارد دیکأت یاجتماع و یاقتصاد تیموقع ،هامجموعه تیموقع ،یطیمح تیموقع شاخص چهار

 رفتندرنظرگ با (1989) گرانید و روگرسون .(415 :2006 گران،ید و می)دلف کندیم یبررس مربوط یها رشاخصیز

 از استفاده با (2008) یل .پرداختند هاهمحل یطیمح ینابرابر و زندگی کیفیت یبررس به ،یطیمح یها شاخص

 محل که دهد یم نشان مطالعه نیا جینتا .است پرداخته پهیتا شهر در یزندگ تیفیک یابیارز به ،یذهن یها  شاخص

 با یاهمقال در MS Westaway .دگذار یم ریثأت تیرضا بر ،مختلف یها قلمرو درآمد و التیتحص ،سن ،ییزناشو ،یزندگ

 یبررس به ،اهیس یجنوب یقایافر یرسم ریغ سکونتگاه از یریتصو ،یطیمح و یشخص یزندگ تیفیک از تیرضا عنوان

 12 از ،یطیمح یزندگ تیفیک یبررس یبرا پژوهش، نیا در .پرداخت یجنوب یقایافر یرسم ریغ سکونتگاه یزندگ تیفیک

 و یاقتصاد ،یشهر یطیمح و یعموم خدمات ،درمان ،هاجاده ،ونقلحمل ،تیامن ،سیپل ،موزشآ ،مسکن یکل شاخص

 افتهی دست جهینت نیا به یو .است شده پرداخته یشخص یزندگ تیفیک یبررس به زین یبخش در و شده استفاده یحیتفر

 ازین نیتریاساس ،تیامن و یمنیا نی. همچندارد یزندگ تیفیک با یادیز ارتباط ،یشغل طیشرا و التیتحص ،سن که است

  .است یزندگ تیفیک ةکنندینیبشیپ نیترمهم ،سالمت طیشرا و یدرمان خدمات و ساکنان

 ،تعاریف ،شهری زندگی کیفیت مفهوم ةمقال در (1388) لطفی .کرد اشاره ریز موارد به توان یم زین کشور داخل در

 و تعاریف شناخت یپرداخته و برا جهانی سطح در هحوز این ادبیات بررسی به ،شهری ریزیبرنامه در آن سنجش و ابعاد

 تیفیک مفهوم یبررس به (1387) گرانید و یغفار .است کرده تالش شهری ریزیبرنامه بر کیدأت با مفهوم این ابعاد

 که دهد یم نشان مطالعه نیا جینتا .اندپرداخته یاسالم انقالب از بعد و قبل رانیا در توسعه یها برنامه یمحتوا در یزندگ

  .اندافتهین ارتقا یاستگذاریس سطح به یاجتماع و یرفاه امور ،هابرنامه از کی چیه در

 حال در ،استان جمعیت اعظم بخش ویژههب .است شهرنشینی مسیر طی درحال ،شهرها از بسیاری مانند هم همدان

 هدف با را دستنییپا اقشار که است استان نیا ادیز چندان نه وسعت از یناش امر نیا. است استان مرکز در استقرار

 اریبس همدان شهر ینشینحاشیه تیوضع یبررس ،اوصاف نیا با .کند یم قیتشو مهاجرت به ،بهتر یاندهیآ و شغل کسب

 در .شود یم واقع دیمف اریبس ،شهر نیا نینشهیحاش بافت یزندگ تیفیک یابیارز و یبررس ،راستا نیا در .دینما یم یضرور

 نینشهیحاش دارمسئله نقاط از یکی و همدان شهر ینینشهیحاش یها هسته نیاول از یکی که حصار ةمحل ،پژوهش نیا

 در ،قیتحق نیا .است یذهن کردیرو ،پژوهش نیا در یزندگ تیفیک یبررس یبرا نظر مورد کردیرو .شودیم یبررس است،

 ریثأت ،عوامل از کیکدام ،حصار ةمحل یزندگ تیفیک بر رگذاریثأت عوامل انیم در که استهپرسش نیا به ییپاسخگو یپ

 :است ریز شرح به پژوهش یها هیفرض است؟ چگونه ،عوامل نیا یرگذاریثتأ و دارند یشتریب

 بر یمیمستق ریثأت ،حصار یرسم ریغ سکونتگاه در یزندگ تیفیک ةکنندینیبشیپ یها لفهؤم از یبعض :اول ةیفرض

 .دارندن یزندگ تیفیک

  .ندرگذاریثأت زین عوامل ریسا قیطر از ،یزندگ تیفیک بر میمستق ریثأت بر عالوه ،یاقتصاد یها لفهؤم :دوم ةیفرض

 ،یاقتصاد یها لفهؤم ،حصار یرسم ریغ سکونتگاه در یزندگ تیفیک ةکنندینیبشیپ یها لفهؤم نیب :ومس ةیفرض

  .است ناساکن ازین نیتر مهم
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 ینظر یمبان

 قلمرو به توجه با مختلف علوم و اندنشده تعریف واضح طوربه هنوز ،شهری محیط کیفیت و زندگی کیفیت چون مفاهیمی

 نیز را دیگری مفاهیم که است مفهومی ،محیطی کیفیت ،مثال برای ؛دارند آن از متفاوتی ریفاتع ،آن کاربرد نوع و مطالعه

 ةنظری در ،زندگی کیفیت موضوع .(6: 2003 گران،ید و کمپ)ون است چندبعدی ،مفهوم این دیگر عبارتبه .دارد خود در

 به .است شده گرفته کاربه زین هانظریه سایر ،آن قلمرو گسترش منظوربه بعدها و دارد شهیر مزلو یها نیاز مراتبسلسله

. 2 ،جسمانی نیازهای. 1 :از اندعبارت ترتیببه که است مراتبیسلسله شکل به نیازها این آرایش ،(71: 1372) مزلو نظر

 که گفت توان یم فیتعار به توجه با .خودشکوفایی به نیاز. 5 و احترام به نیاز. 4 ،عشق و تعلق به نیاز. 3 ،ایمنی به نیاز

 خاص ییایجغراف اسیمق کی در ،تیجمع تیوضع و طیشرا با رابطه در یچندبعد و دهیچیپ یمفهوم ،یزندگ تیفیک      اصوال 

 است یمتک یکم و ینیع یها شاخص به هم و یفیک ای یذهن یها شاخص به هم که است (...و ورکش ،شهر ،)روستا

 مطرح بدتر یا بهتر ،بد یا خوب مفاهیم درمورد را هاییپرسش ناگزیر ،زندگی کیفیت درمورد قضاوت .(1384 ،ی)کوکب

 نابرابری به مربوط مباحث سوی به رفتن و ایناحیه هایتفاوت مورددر ،سنتی جغرافیایی کنجکاوی از گذار با و کند می

 گفت توانیم ،ندارد وجود نظر اتفاق رفاه مفهوم درمورد اگرچه .(171: 1381 ت،ی)اسم شودمی اخالق وادی وارد ،فضایی

 یارتباط در ن،یبنابرا و است فقرزدایی و زندگی تأمین ،بهزیستی ةکنندتوصیف که است مفهومی رفاه ،یکل طوربه

 را محقق ،زندگی کیفیت به توجه ،ترتیببدین .(2: 1386 ،ی)بار گیردمی قرار اجتماعی عدالت چون مفاهیمی با تنگاتنگ

 چه ،اجتماعی عدالت به ،اخیر هایدهه در که است دهش سبب امر این. دهدمی سوق اجتماعی عدالت از پرسش سوی به

 ،آن هاینمونه بهترین از یکی که دشو جدی توجه هارشته سایر اندیشمندان طرف از چه و دانانجغرافی طرف از

 با تیفیک نیا ،است کسانی همگان برای یزندگ تیفیک یاساس ابعاد اگرچه .است( 1985 و 1972) رالز یهاپژوهش

 .(32: 2005 ،)اوه است متفاوت گرید فرد به فردی از ،مختلف یهاهدرج

 

 یزندگ تیفیک یهاپژوهش در یشناختروش یهاهمالحظ

 کردهاییرو .دنشو یم میتقس ینییتب و یفیتوص ةدست دو به ،یکل بندیمیتقس کی در یزندگ تیفیک به مربوط کردهاییرو

 سنجش ،هاآن محوری ةمسئل و کنندیم یبررس سواد و سن ،جنس چون ییرهایمتغ با را یزندگ تیفیک ةرابط ،یفیتوص

 تیفیک بر مؤثر عوامل شناخت به معطوف ،ینییتب کردهاییرو اما ،است اینهیزم رهاییمتغ براساس یزندگ تیفیک

 مستقیم پرسش با تنها ،زندگی کیفیت که معتقدند محققان یعضب کهدرحالی .هستند یذهن و ینیع عوامل از اعم ،یزندگ

 را مشاهده قابل های سنجه و نگرند می تردید ةدید به گراییذهنیت از حد این به دیگر یعضب ،است سنجش قابل افراد از

 از دیگر مکتب و «هستید؟ خوشبخت چقدر» :است پرسش نیا طرح طرفدار ،فکری مکتب یک ،درواقع .دهند می ترجیح

 انجام لمس قابل متغیرهای اساسبر ،زندگی کیفیت عینی ةمحاسب «دارید؟ خانه آیا دارید؟ شغل آیا» که پرسد می شما

 ،اقتصادی هایحساب .دنشومی منتشر و آوریجمع رسمی نهادهای یسو از ،معمول صورتبه متغیرها این .شوندمی

 ،عینی محاسبة روش بقاطم .ندااطالعات گونهاین از هایینمونه ،کلی اطالعات سایر و شهری آلودگی ،آموزش ،بهداشت

 چهار این .دشو تعریف انسان هایفعالیت اساسی یژگیو چهار میان متقابل رابطة صورتبه است ممکن زندگی کیفیت

 و )باسخا زیست محیط و اکوسیستم کیفیت و اجتماعی نظام کیفیت ،مادی رفاه ،جمعیت کیفیت :از نداعبارت یژگیو

 نری)دا گیرندمی قرار آموزش و رفاه ،انسانی حقوق ،اکولوژی چون هاییحوزه در نیز دیگری هایشاخص .(1389 ،گرانید

 .(1997 ،اونکوك و
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 یزندگ تیفیک یهاهمطالع در یسازشاخص .1 جدول
 حاتیتوض نظر مورد یها حوزه محقق

 جامع اسیمق
  comQOLنزیکام

 اجتماع مکان ،ایمنی ،صمیمیت ،بازدهی ،سالمت ،مادی بهزیستی
 عاطفی بهزیستی ،محلی

 ذهنی ابعاد هم و عینی ابعاد هم زندگی کیفیت
 .(1996 ،نزی)کام دارد

 هایشاخص ةبرنام
 جهانی شهری

(GUIP) 

ها، سالمت و آموزش، ، زیرساختTenureحق تصرف مسکن 
 هط ببواقتصادی و مر یهاآب، مدیریت پسماند، جمعیت، موضوع

 ونقل، امنیت، حکومت محلینیروی کار، حمل

 براساس شهرها بندیرتبه منظوربه برنامه این
 شهری ةتوسع شاخص یک ،توسعه سطح
 .(2003 ،متحد ملل )سازمان گرفت شکل

 هایداده کتاب
 ةمنطق در 1شهرها
 پاسیفیک آسیا

 ،درآمدی اختالف ،شهری خدمات شهرنشینی و مهاجرت ،جمعیت
 ونقلحمل ،آموزش و سالمت ،شهری محیط ،فقر و بیکاری
 فناوری ،فرهنگی عوامل ،شهری پذیریرقابت و وریبهره ،شهری

 شهریزمین ،شهری حکمروایی و مدیریت ،مسکن ،ارتباطات و
(ADB، 2001) 

 یارتقا به نیاز رفع ،اقدام این عملیاتی هدف
 براساس سنجش و هاشاخص و هاداده
 رشد درحال شهرهای در مشخص یها اریمع

 ایجاد قیطر از ،کیفیپاس ایآس ةمنطق سریع
 .بود شهری هایشاخص از داده پایگاه یک

 سنجش ةبرنام
 اروپا شهری

 ،بیکاری ،کار نیروی بازار ،خانوار ساختار ،ملیت ،جمعیت
 ،اشتغال ،جرایم ،سالمت ،مسکن ،فقر و درآمدی های تفاوت
 سطح ،پرورش و آموزش مینأت ،مدنی مشارکت ،اقتصادی فعالیت
 مواد و آب ،سروصدا مدیریت و هوا کیفیت ،هامهارت و آموزش

 و اقلیم ،انرژی از استفاده ،ونقلحمل الگوهای ،زمین کاربری ،زاید
 (2004 ،تیاد )اربن تفریح و فرهنگ ،جغرافیا

 حفظ و آوریجمع ،پروژه این هدف
 مقایسه قابل و جامع اطالعات از ای مجموعه

 هایداده و است زندگی کیفیت هایشاخص از
 از متوسط و کوچک شهر 258 برای را آماری
 .کندمی آوریجمع اروپایی کشور 27

 کیفیت شیمایپ
 ةسسؤم زندگی
(mercer) مرسر

 محیط. 3 ،اقتصادی محیط .2 ،اجتماعی و سیاسی محیط .1
 مدرسه .5 ،بهداشتی و درمانی یهاهمالحظ. 4 ،یاجتماع -یفرهنگ

 کاالهای. 8 ،تفریح. 7 ،عمومی ونقلحمل و خدمات. 6 ،آموزش و
 به اصلی ةطبق ده این .ساختانسان محیط. 10 ،مسکن. 9 ،مصرفی

 (2007 ،)مرسر شوندمی تقسیم معیار یا عامل 39

 سنجش برای را عینی روش ،مرسر ةسسؤم
 سنجش در .است برگزیده زندگی کیفیت

 در شهر 380 مورددر ایمطالعه ،مرسر ةسسؤم
 بارکی سال کی ره جهان مختلف نقاط

 .(2007 ،)مرسر گیردمی صورت
 

                      
 پژوهش یمفهوم مدل .1 شکل

 نگارندگان :نبعم

 

                                                                                                                                               
1. Cities Data Book (CDB) 

 کیفیت زندگی

 مسکن
 تأسیات

 خدمات

 شهری

و  امنیت

 ایمنی

 آموزش

 اقتصاد
و  سالمت
 درمان

زیست محیط  

 تفریحات

  حکمروایی

 حمل ونقل
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 پژوهش روش
 ةمطالع براساس و است یلیتحل -یفیتوص ،انجام ةویش نظر از و یاهتوسع -یکاربرد ،هدف نظر از پژوهش نیا

مختلف مشاهده  یها وهیش به ها داده ،یدانیم یهامطالعه بخش در .است شده انجام پرسشنامه لیتکم و یا کتابخانه

 براساس نمونه حجم ،پژوهش این در .شد یطراح یاسیمقپنج کرتیل فیشدند. پس از مراجعه به محل، پرسشنامه در ط

 ،1385 سال یسرشمار براساس حصار ةمحل .است حصار ةمحل ناساکن تمامی ،ماریآ ةجامع .آمد دستبه کوکران فرمول

 نتایج به دستیابی برای که است نفر 322 ،کوکران فرمول براساس نمونه حجم .است داشته جمعیت نفر 29،260 حدود

 در و 72/0 با برابر که دش دییأت رونباخک یآلفا آزمون از استفاده با ها پرسشنامه ییایپا .یافت افزایش نفر 340 به ،بهتر

 مورد یآمار ةجامع .گرفت صورت SPSS افزارنرم قیطر از ها داده لیتحل و هیتجز زین درادامه .است قبول قابل یسطح

 .دهند یم لیتشک همدان شهر حصار ةمنطق ساکنان را مطالعه
 

 همدان حصار ةمحل تیوضع یبررس
 اراضی بر مذکور ةمحل کالبدی گسترش .است حصار ةمنطق یا محله ،همدان شهر رسمی غیر اسکان با هاهمحل از یکی

 در که است روستایی نام ،پیازکاران حصار .دارد ادامه همچنان رشد این و پذیرفته صورت حصار روستای کشاورزی

 واست  شده متصل شهر به مسکونی واحدهای احداث و روستاییان کوچ علتبه ،زمان گذر در و شده واقع شهر نزدیکی

 پیش سال 70 حدود روستا این .(1383 ،بهسازی و عمران )شرکت شودمی محسوب شهر ةمحدود جزء ،حاضر درحال

 نام به ترکیبی یساخت ،جدید واحدهای با و داده دست از را خود قبلی حدود امروزه که است داشته سکنه خانوار 200

 همدان غربی شمال در آبادعلی راه و کارانپیازی حصار ،شهراسالم مناطق شامل حصار ةمحل .است دهکر ایجاد حصار

 بلوار به جنوب از ،هوایی پل اطراف هایزمین و انقالب بلوار به غرب از ،فرهنگیان شهرك به شمال از .دارد قرار

 1385 سال در که شودمی منتهی دیزج حصار اطراف هایزمین به شرق از و سپاه میدان و (کرمانشاه ةجاد) اسدآبادی

 مهندسان یسو از که -همدان شهر تفصیلی طرح در .(1385 ،ایران آمار مرکز) است داشته جمعیت نفر 29،260 حدود

 یارتقا جهت در گام اولین ،ترتیباینبه .شودمی افزوده شهر ةمحدود به حصار -است شده تهیه تدوین و طرح ،مشاور

 و پذیرجمعیت فقط محله که است ذکر انیشا .است شده برداشته شهر ةمحدود در هاآن شناختنرسمیتبه با محله این

 ،)تدبیرشهر کندمی عمل شهرنشینی به روستانشینی از گذار محل هایکانم عنوانبه       غالبا  بلکه ؛نیست مهاجرپذیر

 نیز مسکن بخش در بلکه ،روستهروب خدمات به دستیابی ةزمین در شدیدی کاستی با تنها نه ،حصار ةمحل .(1385

 .ندارد ایاندیشیده طرح حصار ةمحل .دارد اریبس یهاکمبود

 
 آن توسعة و حصار محلة تیموقع. 2 شکل

 1385 رشهر،یتدب مشاور مهندسان: منبع
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  ها افتهی و بحث

 از گیریبهره با سپس .است شده پرداخته توصیفی نتایج ةرائا به ،توصیفی آمار هایروش از دهااستف با ،بخش این در

 از ،درنهایت و شده پرداخته متغیرها بین روابط چگونگی و هاهفرضی آزمون و تحلیل به ،استنباطی آمار هایروش

 طورهمان .است داشته جمعیت نفر 29،260 حدود 1385 سال در حصار ةمحل .است دهش گیرینتیجه پژوهش های یافته

 ،یپرسشگر تا دش تالش ،پژوهش نیا در .است نفر 340 کوکران فرمول براساس مطالعه مورد ةنمون تعداد ،شد اشاره که

 نیا در .ردیدربرگ ،اندداشته را هاپرسش به ییپاسخگو و یزندگ تیفیک مفهوم درك ییتوانا که یسن یها گروه یتمام

 .رندیگ یمدربر را مطالعه مورد ةنمون کل از درصد 83 حدود در ،سال 60 تا 20 یسن گروه ،راستا

 .اندداده لیتشک مردان را آن درصد 4/60 و زنان را هنمون جامعة کل درصد 4/39 ،3 جدول به توجه با

 زین درصد 60 و دارند یدانشگاه التیتحص ،نمونه کل از درصد 40 ،شود یم مشاهده 4 جدول در که طورهمان

 .اندپلمید از ترنییپا و پلمهید

 
 مطالعه مورد ةنمون یسن تیوضع .2 جدول

 درصد یفراوان سن

20-15 42 4/12 
30-21 177 1/52 
45-31 81 8/23 
60-46 26 6/7 
60+ 14 1/4 
 100 340 کل

 
 مطالعه مورد ةنمون یجنس تیوضع .3 جدول

 درصد یفراوان تیجنس

4/39 134 زن  
4/60 206 مرد  
 100 340 کل

 
 هنمون سواد سطح یبررس .4 جدول

 درصد یفراوان سواد

8/3 13 سوادیب  
9/7 27 ییابتدا  
9/7 27 ییراهنما  
7/39 135 پلمید  

9/35 122 سانسیل و پلمید فوق  
1/4 14 باالتر و سانسیل فوق  

 100 340 کل
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 حصار یزندگ تیفیک ةکنندینیبشیپ یها شاخص انیم روابط یبررس

 بر هاشاخص یرگذاریثتأ ةنحو بر یمبن پژوهش دوم و اول یها هیفرض زمونآ یبرا ابتدا ،یلیتحل یها افتهی قسمت در

 به که است یمارآ ةشرفتیپ روش کی ،ریمس لیتحل .شد استفاده ریمس لیتحل از ،حصار ةمحل ساکنان یزندگ تیفیک

 زین را وابسته ریمتغ بر مستقل یها ریمتغ از کیهر میمستق ریغ یهاریثأت ،میمستق یهاریثأت بر عالوه توان یم نآ کمک

 یها ریمتغ از یعل یهاریثأت ةکنندمشخص هافلش ،ریمس لیتحل در(. 514: 1390 ،یصفر و پوربی)حب ردک ییشناسا

 رهایمتغ از دسته نیچند با ،پژوهش نیا در (.222: 1376 ،)دواس ندا یینها و یانیم ةوابست یها ریمتغ سمت به مستقل

 هستند یمستقل یها ریمتغ که یانیم ةوابست یهاریمتغ .2 ،است یزندگ تیفیک که یینها ةوابست ریمتغ .1 :میدار سروکار

 در حال .گذارندیم ریثتأ وابسته یها ریمتغ بر که یمستقل یها ریمتغ .3 و شود یم زمونآ هانآ بر رهایمتغ ریسا ریثأت که

 ،حاضر پژوهش در پس .است شده وردهآ گریکدی بر رهایمتغ یرگذاریثتأ ضعف و شدت ،Beta بیضر به توجه با ،5 جدول

  :دارد وجود ریمتغ نوع سه ،رهایمتغ نیب روابط به توجه با

 ،(x3) یدرمان خدمات و امکانات یها ریمتغ شامل که رگذارندیثأت یدگنز تیفیک بر میمستق صورتبه      صرفا  که ییرهایمتغ .1

 اند؛داشته را بیضر نیباالتر ،ریمتغ چهار نیا .است (x2) تیامن تیفیک و( x1) یورزش و یحیتفر خدمات ،(x4) مسکن

 خدمات و امکانات یها ریمتغ شامل که رگذارندیثأت یدگنز تیفیک بر میمستق ریغ صورتبه      صرفا  که ییرهایمتغ .2

 تیوضع و( x8) یطیمحستیز تیفیک(، x11) یرساختیز ساتیسأت(، x7) یشهر ییحکمروا(، x9) یشهر یعموم

 ؛شودیم اعمال رهایمتغ ریسا قیطر از هانآ یرگذاریثتأ نوع کهیطوربه .است (x10) محله ونقلحمل

 شامل ،3 شکلبه  توجه با که رگذارندیثأت یدگنز تیفیک بر ،میمستق هم و میمستق ریغ صورتبه هم که ییرهایمتغ .3

 ،پژوهش اول ةیفرض ،هالفهؤم یرگذاریثتأ ةنحو ةمحاسب با .دنشویم( x6) یموزشآ امکانات و (x5) یاقتصاد یها ریمتغ

 یها ریمتغ یهاریثأت بر یمبن ،دوم ةیفرض نیهمچن .شودیم دییأت هاشاخص از یبعض ریثأت بودنمیمستق ریغ یعنی

  .است مدهآ 3 شکل در رهایمتغ نیب روابط و 5 جدول در یرگذاریثتأ شدت .شودیم دییأت گرید یها ریمتغ بر یاقتصاد
 

 رهایمتغ نیب ارتباط ةنحو و شدت. 5 جدول

 مستقل متغیر رپذیرییثتأ شدت میانی های متغیر رپذیرییثتأ شدت 

 غیر ثیرأت X1 X2 X3 X4 X5 X6 تأثیرگذاری

 بر مستقیم

 زندگی کیفیت

 مستقیم تأثیر

 کیفیت بر

 زندگی

416/0        (x1) ورزشی و تفریحی خدمات  

233/0   (x2) امنیت     083/0  388/0  

360/0        (x3) درمانی خدمات و امکانات  

279/0        (x4) مسکن  

315/0 (x5) اقتصادی های متغیر  172/0  470/0  124/0    434/0  270/0  

211/0  (x6) موزشیآ امکانات   307/0  415/0   278/0  252/0  

468/0     (x7) شهری حکمروایی  158/0  165/0   

122/0 (x8) محیطیزیست کیفیت       050/0   

433/0 (x9) عمومی خدمات      328/0  262/0   

068/0       (x10) محله ونقلحمل   

401/0    (x11) زیرساختی سیساتأت    111/0   

 

 



 29 ...یرسم ريعوامل مؤثر بر كيفيت زندگی ساكنان مناطق غ یبررس

 

 

 

 
 هاآن نیب کنش و رهایمتغ یرگذاریتأث ریمس لیتحل. 3 شکل

 

 نیشتریب .است 416/0 بیضر با( x1) یورزش و یحیتفر خدمات به مربوط میمستق ریثأت نیشتریب ،جدول اطالعات براساس

 یها ریمتغ به مربوط زین کل ریثأت نیشتریب و است 434/0 بیضر با (x5) یاقتصاد یها ریمتغ به مربوط ،میمستق ریغ ریثأت

 یزندگ تیفیک بر هاشاخص یرگذاریثتأ ةنحو توانیم 1 شکل و 5 جدول به توجه با .است 704/0 بیضر با (x5) یاقتصاد

  .است نینش  هیحاش ةمحل نیا یارتقا یبرا یزیربرنامه در یخوب اریبس یراهنما که کرد درك را حصار ةمحل ساکنان
 

 حصار ةمحل در زندگی کیفیت بر ثرؤم عوامل ترینمهم بررسی

 وابسته ریمتغ کی یهارییتغ در مستقل ریمتغ چند ای دو یفرد و یجمع مشارکت لیتحل یبرا یروش ،چندگانه رگرسیون

 فایا یبارز نقش رگرسیون تحلیل ،ناظرند نییتب ای ینیبشیپ بر که ییهاپژوهش در ،نیبنابرا(؛ 10: 1377 ،نجری)کرل است

 قلمروهای شناسایی طریق از علی یمدل ایجاد ،مطالعه این اهداف از یکی (.480: 1390 ،یصفر و پوربی)حب کندیم

 ،زندگی قلمروهای کدام که است نیا مدل این ایجاد برای اصلی یهاپرسش .است حصار در زندگی کیفیت بر مؤثر غالب

 نیترمهم ینیبشیپ در رهایمتغ نیب یهمبستگ زانیم و دارند مطالعه مورد ناحیة در زندگی کیفیت بر را علی تأثیر بیشترین

 ازدهی زین مستقل یها ریمتغ .است همحل در یزندگ از یکل تیرضا ،وابسته ریمتغ ،معادله نیا در است؟ چقدر عوامل

 هاریمتغ نیب( R) یهمبستگ بیضر مقدار .دهد یم را نشان را مدل ةخالص ریز جدول .است پژوهش یاصل شاخص

 اما ،دارد وجود یقو یهمبستگ پژوهش، ةوابست ریمتغ و مستقل یها ریمتغ ةمجموع نیب دهد یم نشان که است 840/0

 از تیرضا زانیم یهارییتغ کل از درصد 70    با یتقر دهد یم نشان است، 696/0 با برابر که 1شدهلیتعد نییتع بیضر مقدار

 ةمطالع یبرا شدهینیبشیپ یها شاخص ،نیبنابرا ؛است پژوهش یکل شاخص ازدهی به وابسته ،حصار ةمحل یزندگ تیفیک

  .اندشده انتخاب یمناسب صورتهب حصار ةمحل یزندگ تیفیک

                                                                                                                                               
1. Adjusted R Square 

 ریحاتتف
X2 

 کمرواییح
X7 
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 مدل ةخالص .6 جدول

 نییتع بیضر R R square یهمبستگ بیضر مقدار

840/0 706/0  696/0  
 

 تیوضع از یکل رضایت ریمتغ یاستثنا به ،یزندگ تیفیک بر هاریغمت یتمام ریثأت که دهد یم نشان هاریمتغ ةسیمقا

 .است دارامعن ،ستیز طیمح
 وابسته ریمتغ بر مستقل یها ریمتغ ةاستانداردشد یونیرگرس بیضر. 7 جدول 

 داریامعن سطح آماری T (Beta) بتا بیضر ریمتغ

279/0 مسکن تیوضع از یکل رضایت  836/6  000/0  

-355/0 ساتیتأس تیوضع از یکل رضایت  777/7-  000/0  

-197/0 یشهر خدمات و امکانات از یکل رضایت  404/4-  000/0  

-148/0 ونقلحمل تیوضع از یکل رضایت  227/4-  000/0  

270/0 یاقتصاد طیشرا و اشتغال تیوضع از یکل رضایت  405/5  000/0  

252/0 یآموزش تیوضع از یکل رضایت  088/6  000/0  

416/0 محله در یسرگرم و یحیتفر امکانات از یکل رضایت  5/11  000/0  

360/0 بهداشت و سالمت تیوضع از یکل رضایت  913/9  000/0  

-157/0 یشهر ییحکمروا تیوضع از یکل رضایت  959/9-  000/0  

388/0 یمنیا و تیامن تیوضع از یکل رضایت  626/9  000/0  

-053/0 ستیز طیمح تیوضع از یکل رضایت  549/1-  122/0  

 
 بیضر با محله در یسرگرم و یحیتفر امکانات از یکل رضایت ریمتغ ،دارد را علی تأثیر ترینقوی که ییقلمرو

 امکانات از یکل رضایت ریمتغ در استاندارد انحراف کی شیافزا یازابه که معناست بدان نیا و است 416/0 یونیرگرس

 نشان بیضرا نیا .افتی خواهد شیافزا استاندارد انحراف 416/0 زانیم به زندگی کیفیت ،محله در یسرگرم و یحیتفر

 که است یسرگرم و یحیتفر امکانات از رضایت ،یزندگ تیفیک یارتقا یراستا در محله نیا مردم ازین نیاول که دهندیم

 به توجه با اما ،است مربوط شهر سطح در ...و فرهنگسراها ،یورزش یها فضا ،هاپارك لیقب از امکانات یعیتوز عدالت به

 یسرگرم و یحیتفر امکانات از رضایت یرگذاریثأت شدت اگرچه ،یاقتصاد عامل که داشت درنظر دیبا ریمس لیتحل جینتا

 اوضاع بهبود جهت در مدتیطوالن یزیربرنامه به ،گرید یها شاخص بر نآ یرگذاریثتأ به توجه با و درمجموع ،ندارد را

   .دارد ازین ساکنان مدآدر ژهیوبه ،یاقتصاد
 یریگجهینت

 نیب روابط ییشناسا یبرا .شد یبررس همدان حصار ةمحل ساکنان یزندگ تیفیک بر ثرؤم عوامل نیترمهم پژوهش نیا در

 و روابط شدت و نوع ،ریمس لیتحل کیتکن قیطر از حصار یرسم ریغ یهاسکونتگاه در یزندگ تیفیک یها کنندهینیبشیپ

 ةمطالع یبرا .میکرد لیتحل را یانیم و یینها ةوابست ریغمت بر مستقل یها ریمتغ از کیهر میمستق ریغ و میمستق یهاریثأت

 ریثأت نیشتریب ،مدهآدستهب اطالعات براساس .میکرد استفاده هانآ یهاهتجرب و مطروحه اتیادب از ،کنندهینیبشیپ عوامل

 یاقتصاد یها ریمتغ به مربوط ،میمستق ریغ ریثأت نیشتریب .است 416/0 بیضر با یورزش و یحیتفر خدمات به مربوط ،میمستق

 یرگذاریثتأ ریمس لیتحل .است 704/0 بیضر با یاقتصاد یها ریمتغ به مربوط زین کل ریثأت نیشتریب و است 434/0 بیضر با

 ازدهی از مورد پنج کهیاگونه به .کرد اثبات را هالفهؤم از یبعض ریثتأ بودنمیمستق ریغ بر یمبن ،پژوهش اول ةیفرض ،هالفهؤم

 یها ریمتغ بر یاقتصاد یها ریمتغ ریثأت بر یمبن دوم ةیفرض نیهمچن .اثرگذارند یزندگ تیفیک بر رهایمتغ ریسا قیطر از ،ریمتغ

 لیتحل از حاصل یها افتهی .میپرداخت هاداده لیتحل به ،چندگانه ونیرگرس لیتحل از استفاده با ،بعد ةمرحل در .شودیم دییأت گرید
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 تیوضع .است محله نیا ازین نیترمهم ،یسرگرم و یحیتفر امکانات ،محله ساکنان نظر از که دهد یم نشان چندگانه ونیرگرس

 یهاتیاولو در بیتتربه ،یاقتصاد طیشرا و اشتغال ،مسکن ،یدرمان یها تیحما و بهداشت و سالمت تیوضع ،یمنیا و تیامن

-مهم عنوانبه یاقتصاد یها ریمتغ تیاهم بر یمبن ،پژوهش ومس ةیفرض ،هالفهؤم یاثرگذار زانیم ةمحاسب با .دارند قرار یبعد
 بر یاقتصاد یها ریمتغ ریثأت که کرد اشاره دیبا اما ،بود محله اول ازین یسرگرم و یحیتفر امکانات چراکه ؛نشد دییأت ازین نیتر

 (2008) یل لیقب از ،مشابه یهاپژوهش از مدهآدستهب جینتا مانند .کندیم مطرح لفهؤم نیثرترؤم عنوانبه را نآ ،رهایمتغ ریسا

 میمستق صورتبه که -یاقتصاد عوامل تیاهم ،(یجنوب یقایافر یرسم ریغ مناطق یزندگ تیفیک ی)بررس یاووست پژوهش ای

 ترینمذموم ،اجباری پراکنش و تخریب و شتنانگانادیده .شد دییأت -گذاردیم ریتأث شهروندان یزندگ تیفیک بر ،میمستق ریغ و

 ةپدید خود ،نشینانحاشیه اسکان چراکه است؛ آکادمیک و ریزیبرنامه نگاه از حداقل ،نشینیحاشیه ةپدید با برخورد هایسیاست

 و میانی شهرهای تقویت ،قدم نیاول .جامعه درآمدکم اقشار ةپدید نه ،است کارآمد ةتوسع و سیاسی مدیریت و ریزیبرنامه نبود

 بر دیکأت ،بعد قدم در .است مادی امکانات و منابع ةعادالن توزیع و هاآن به بیشتر عمرانی هایبودجه تخصیص و استان کوچک

 خواهد آمیزموفقیت صورتی در ،ساماندهی راهکار هرگونه دشومی یادآوری پایان در .است یدهتیرسم و یدسازنتوانم یهااقدام

 موجب ،صورت این غیر در .باشد ناساکن خواست و توان ،هاانگیزه ،سالیق بر تأکید با و وردیم یهاهمطالع بر مبتنی که بود

 .شد خواهد آن تشدید و کیتحر
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