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بررسی عوامل مؤثر بر كيفيت زندگی ساكنان مناطق غير رسمی
(مطالعة موردی :محلة حصار همدان)
کرامتاله زیاری* -استاد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشکدة جغرافیا ،دانشگاه تهران
حسین رفیعیمهر -دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشکدة علوم زمین ،دانشگاه شهید بهشتی

پذیرش مقاله1391/10/25 :

تأیید نهایی1392/02/23 :

چکیده
حاشیهنشینی همواره بهصورت یک معضل مطرح شده و برای رهایی از آن راهکارهای بسیاری
تدارك دیده شده است .همدان هم مانند بسیاری از شهرها ،درحال طی مسیر شهرنشینی
است .یکی از محلهها با اسکان غیر رسمی شهر همدان ،محله یا منطقة حصار است .در این
پژوهش ،به بررسی کیفیت زندگی ساکنان این محله با رویکرد ذهنی پرداخته شده است تا
نگاه ساکنان با رویکرد پایین به باال بررسی شود .این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی-
توسعهای و از نظر شیوة انجام ،توصیفی -تحلیلی بوده است و براساس مطالعة کتابخانهای و
تکمیل پرسشنامه انجام شده است .در این پژوهش ،تعیین حجم نمونه براساس فرمول
کوکران بهدست آمد .در بخش مطالعههای میدانی ،دادهها به شیوههای مختلف مشاهده شدند.
پس از مراجعه به محل ،پرسشنامه در طیف لیکرت پنجمقیاسی طراحی شد .در این راستا و در
جهت اهداف تحقیق ،از طریق تحلیل رگرسیون چندگانه و تکنیک تحلیل مسیر ،نوع و شدت
روابط و تأثیرهای مستقیم و غیر مستقیم هریک از متغیرهای مستقل بر متغیر وابستة نهایی و
میانی تحلیل شد .براساس اطالعات بهدستآمده ،بیشترین تأثیر کل ،مربوط به متغیرهای
اقتصادی است .درنهایت ،فرضیة اول پژوهش ،مبنی بر غیر مستقیمبودن اثر بعضی از مؤلفهها
بر کیفیت زندگی محلة حصار و فرضیة دوم ،مبنی بر اهمیت متغیرهای اقتصادی بهعنوان
مؤثرترین مؤلفة تأثیرگذار بر کیفیت زندگی تأیید شد و امکانات تفریحی و ورزشی ،بهعنوان
مهمترین نیاز ساکنان تشخیص داده شد.

کلیدواژهها :حاشیهنشینی ،رویکرد ذهنی ،شاخصهای کیفیت زندگی شهری ،کیفیت زندگی،
محلة حصار.

* نویسندة مسئول:

Email:zayyari@ut. ac.ir

22

مقدمه

پژوهشهای جغرافیای انسانی ،دورة  ،47شمارة  ،1بهار 1394
1

بشر عالقة عجیبی به تمرکز و استقرار در واحدهای سکونتی بزرگ دارد .براساس آمارهای موجود ،حدود نیمی از مردم
جهان ،ساکن شهرها هستند و این روند در دهههای آینده روبهافزایش است .بهطور کلی ،این موضوع را میتوان ناشی از
تالش مردم برای ارضای نیازهای خود و بهدستآوردن امکانات مناسب زندگی شهری در شهرها دانست (رویوال و
سوریناخ .)572 -549 :2004 ،شهرنشینی با چنان سرعتی بهپیش میرود که در تاریخ بیسابقه بوده است (نقدی:1381 ،
 .)12امروزه بهعلت سرعت روند شهرنشینی در آفریقا ،آسیا و آمریکای التین ،بیشتر شهرداریها منابع مالی و سازمانی
برای ارائة خدمات اصلی شهری ندارند و سرمایهگذاری ،بیشتر به محلههای پردرآمد و متوسط اختصاص داده شده است.
هر شهر جهاناولی ،در دل خود یک شهر جهانسومی دارد که با مشکلهای آلودگی محیط زیست ،بیکاری ،ازدحام
جمعیت ،گرسنگی ،بیماری ،سوء تغذیه و مرگومیر کودکان ،بهمیزان زیادی درگیر است؛ بنابراین ،شهر و شهرنشینی در
ایران نیز با بروز و ظهور مشکلهایی چون بیمسکنی و بدمسکنی ،حاشیهنشینی و رشد زاغهها و سکونتگاههای غیر
رسمی ،چالشهای زیستمحیطی ،نبود دسترسی به آب آشامیدنی سالم و بهداشتی ،معضل دفع زباله و بازیافتنشدن آن،
مشکلهای ترافیکی و آمدوشد ،گسترش آسیبها و انحرافهای اجتماعی ،گسترش آسیبهای روانی و شخصیتی،
مشکل توزیع عادالنهتر امکانات و خدمات شهری برای شهروندان ،مسئلة تأمین کار و درآمد برای همة شهروندان ،انواع
نارضایتیهای جمعی ،ظهور پدیدة وندالیسم و احساس بیتعلقی و بیگانگی با شهر همراه بوده است (نقدی.)2 :1382 ،
حاشیهنشینی همواره یکی از بزرگترین این معضلها بوده است .برای رهایی از این معضل ،راهکارهای فراوانی تدارك
دیده شده است که معموال بهسرعت طراحی و اجرا شدهاند .عمدة این راهکارها مبتنی بر نگاههای بیرونی بوده است .این
نگاهها معموال با پیونددادن مفهوم حاشیهنشینی با مفاهیم کالنی مانند سرمایهداری ،فقر فرهنگی و ...از درك این نکته
عاجز ماندهاند که حاشیهنشینی ،بهعنوان یک راهبرد عقالنی در جهت تأمین نیازهای حاشیهنشینان عمل میکند .نظیر
چنین نگاههای از باال را میتوان در آرای لویی ( ،)1966پارك ( ،)1925انصاری ( ،)1357زاهد زاهدانی (،)1369
منصوریان و آیتاللهی ( )1357و ...یافت که البته پژوهشهایی مانند پژوهش دپیران نارئپ در ایران ،از این قاعده مستثنی
هستند (پیران .)1367 ،در تمام این موارد ،آنچه مغفول مانده است ،نگاه خود حاشیهنشینان به پدیدة حاشیهنشینی است.
در این راستا ،بررسی ذهنیت و نگاه ساکنان این مناطق به کیفیت زندگی خود ،راهی مؤثر برای شناخت مسائل و
برنامهریزی برای حل مشکلهای این مناطق است؛ چراکه سبب جلوگیری از تجویز نسخههای مشابه برای
سکونتگاههای متفاوت و برنامهریزی از پایین به باال در این سکونتگاهها خواهد شد (اسمیت .)403 :2002 ،درحال حاضر،
بخش شایان توجهی از دغدغههای مدیران اغلب جوامع انسانی را مدیریت مجموعههای شهری و ارائة خدمات به
ساکنان این مناطق تشکیل میدهد .بههمیندلیل ،توجه بسیاری از دانشمندان و صاحبنظران ،به مفهوم کیفیت زندگی
معطوف شد تا از این طریق ،تالشهایی در راستای ارتقای شرایط زندگی و بهبود کیفی زندگی بشر صورت گیرد (ربانی و
کیانپور .)56 :1386 ،جامعهشناسان از اواخر قرن بیستم به مفهوم کیفیت زندگی توجه کردهاند ،اما ریشههای جامعه-
شناختی آن را میتوان تا اواسط قرن بیستم پی گرفت .از لحاظ تاریخی ،نخستین تالشها برای اندازهگیری کیفیت
زندگی ،از جنبش شاخصهای اجتماعی نشئت گرفته است (بیدرمن .)27 :1974 ،دیوید اسمیت ،اولین جغرافیدانی بود که
دربارة کیفیت زندگی ،رفاه و عدالت اجتماعی در جغرافیا سخن گفت (اسمیت .)160 :1387 ،اوانز و هوکسلی ( )2002در

 .1مقالۀ حاضر برگرفتهشده از پایاننامۀ کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی کیفیت زندگی بافت حاشیهنشین ،مطالعۀ موردی :محلۀ حصار
همدان» در دانشکدة جغرافیا دانشگاه تهران است.
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بازنگری مطالعههای کیفیت زندگی ،به این نتیجه دست یافتهاند که شرایط عینی ،چندان بر کیفیت زندگی ذهنی تأثیر
نمیگذارد و بهتر است ابعاد رضایتمندی از زندگی ،براساس رضایت از کل زندگی ارزیابی شود؛ بنابراین ،شرایط عینی و
خارجی ،به رضایت از ابعاد خاصی از زندگی مربوط است .به عقیدة آنها رضایت از ابعاد زندگی ،نقش میانجی را میان
ارتباط شاخصهای عینی و رضایت از کل زندگی ایفا میکند (مککرا .)124 :2006 ،دلفیم در مطالعة کیفیت زندگی ،بر
چهار شاخص موقعیت محیطی ،موقعیت مجموعهها ،موقعیت اقتصادی و اجتماعی تأکید دارد و هر شاخص را با توجه به
زیرشاخصهای مربوط بررسی میکند (دلفیم و دیگران .)415 :2006 ،روگرسون و دیگران ( )1989با درنظرگرفتن
شاخصهای محیطی ،به بررسی کیفیت زندگی و نابرابری محیطی محلهها پرداختند .لی ( )2008با استفاده از
شاخصهای ذهنی ،به ارزیابی کیفیت زندگی در شهر تایپه پرداخته است .نتایج این مطالعه نشان میدهد که محل
زندگی ،زناشویی ،سن ،تحصیالت و درآمد قلمروهای مختلف ،بر رضایت تأثیر میگذارد MS Westaway .در مقالهای با
عنوان رضایت از کیفیت زندگی شخصی و محیطی ،تصویری از سکونتگاه غیر رسمی افریقای جنوبی سیاه ،به بررسی
کیفیت زندگی سکونتگاه غیر رسمی افریقای جنوبی پرداخت .در این پژوهش ،برای بررسی کیفیت زندگی محیطی ،از 12
شاخص کلی مسکن ،آموزش ،پلیس ،امنیت ،حملونقل ،جادهها ،درمان ،خدمات عمومی و محیطی شهری ،اقتصادی و
تفریحی استفاده شده و در بخشی نیز به بررسی کیفیت زندگی شخصی پرداخته شده است .وی به این نتیجه دست یافته
است که سن ،تحصیالت و شرایط شغلی ،ارتباط زیادی با کیفیت زندگی دارد .همچنین ایمنی و امنیت ،اساسیترین نیاز
ساکنان و خدمات درمانی و شرایط سالمت ،مهمترین پیشبینیکنندة کیفیت زندگی است.
در داخل کشور نیز میتوان به موارد زیر اشاره کرد .لطفی ( )1388در مقالة مفهوم کیفیت زندگی شهری ،تعاریف،
ابعاد و سنجش آن در برنامهریزی شهری ،به بررسی ادبیات این حوزه در سطح جهانی پرداخته و برای شناخت تعاریف و
ابعاد این مفهوم با تأکید بر برنامهریزی شهری تالش کرده است .غفاری و دیگران ( )1387به بررسی مفهوم کیفیت
زندگی در محتوای برنامههای توسعه در ایران قبل و بعد از انقالب اسالمی پرداختهاند .نتایج این مطالعه نشان میدهد که
در هیچیک از برنامهها ،امور رفاهی و اجتماعی به سطح سیاستگذاری ارتقا نیافتهاند.
همدان هم مانند بسیاری از شهرها ،درحال طی مسیر شهرنشینی است .بهویژه بخش اعظم جمعیت استان ،در حال
استقرار در مرکز استان است .این امر ناشی از وسعت نه چندان زیاد این استان است که اقشار پاییندست را با هدف
کسب شغل و آیندهای بهتر ،به مهاجرت تشویق میکند .با این اوصاف ،بررسی وضعیت حاشیهنشینی شهر همدان بسیار
ضروری مینماید .در این راستا ،بررسی و ارزیابی کیفیت زندگی بافت حاشیهنشین این شهر ،بسیار مفید واقع میشود .در
این پژوهش ،محلة حصار که یکی از اولین هستههای حاشیهنشینی شهر همدان و یکی از نقاط مسئلهدار حاشیهنشین
است ،بررسی میشود .رویکرد مورد نظر برای بررسی کیفیت زندگی در این پژوهش ،رویکرد ذهنی است .این تحقیق ،در
پی پاسخگویی به این پرسشهاست که در میان عوامل تأثیرگذار بر کیفیت زندگی محلة حصار ،کدامیک از عوامل ،تأثیر
بیشتری دارند و تأثیرگذاری این عوامل ،چگونه است؟ فرضیههای پژوهش به شرح زیر است:
فرضیة اول :بعضی از مؤلفههای پیشبینیکنندة کیفیت زندگی در سکونتگاه غیر رسمی حصار ،تأثیر مستقیمی بر
کیفیت زندگی ندارند.
فرضیة دوم :مؤلفههای اقتصادی ،عالوه بر تأثیر مستقیم بر کیفیت زندگی ،از طریق سایر عوامل نیز تأثیرگذارند.
فرضیة سوم :بین مؤلفههای پیشبینیکنندة کیفیت زندگی در سکونتگاه غیر رسمی حصار ،مؤلفههای اقتصادی،
مهمترین نیاز ساکنان است.
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مبانی نظری
مفاهیمی چون کیفیت زندگی و کیفیت محیط شهری ،هنوز بهطور واضح تعریف نشدهاند و علوم مختلف با توجه به قلمرو
مطالعه و نوع کاربرد آن ،تعاریف متفاوتی از آن دارند؛ برای مثال ،کیفیت محیطی ،مفهومی است که مفاهیم دیگری را نیز
در خود دارد .بهعبارت دیگر این مفهوم ،چندبعدی است (ونکمپ و دیگران .)6 :2003 ،موضوع کیفیت زندگی ،در نظریة
سلسلهمراتب نیازهای مزلو ریشه دارد و بعدها بهمنظور گسترش قلمرو آن ،سایر نظریهها نیز بهکار گرفته شده است .به
نظر مزلو ( ،)71 :1372آرایش این نیازها به شکل سلسلهمراتبی است که بهترتیب عبارتاند از .1 :نیازهای جسمانی.2 ،
نیاز به ایمنی .3 ،نیاز به تعلق و عشق .4 ،نیاز به احترام و  .5نیاز به خودشکوفایی .با توجه به تعاریف میتوان گفت که
اصوال کیفیت زندگی ،مفهومی پیچیده و چندبعدی در رابطه با شرایط و وضعیت جمعیت ،در یک مقیاس جغرافیایی خاص
(روستا ،شهر ،کشور و )...است که هم به شاخصهای ذهنی یا کیفی و هم به شاخصهای عینی و کمی متکی است
(کوکبی .)1384 ،قضاوت درمورد کیفیت زندگی ،ناگزیر پرسشهایی را درمورد مفاهیم خوب یا بد ،بهتر یا بدتر مطرح
میکند و با گذار از کنجکاوی جغرافیایی سنتی ،درمورد تفاوتهای ناحیهای و رفتن به سوی مباحث مربوط به نابرابری
فضایی ،وارد وادی اخالق میشود (اسمیت .)171 :1381 ،اگرچه درمورد مفهوم رفاه اتفاق نظر وجود ندارد ،میتوان گفت
بهطور کلی ،رفاه مفهومی است که توصیفکنندة بهزیستی ،تأمین زندگی و فقرزدایی است و بنابراین ،در ارتباطی
تنگاتنگ با مفاهیمی چون عدالت اجتماعی قرار میگیرد (باری .)2 :1386 ،بدینترتیب ،توجه به کیفیت زندگی ،محقق را
به سوی پرسش از عدالت اجتماعی سوق میدهد .این امر سبب شده است که در دهههای اخیر ،به عدالت اجتماعی ،چه
از طرف جغرافیدانان و چه از طرف اندیشمندان سایر رشتهها توجه جدی شود که یکی از بهترین نمونههای آن،
پژوهشهای رالز ( 1972و  )1985است .اگرچه ابعاد اساسی کیفیت زندگی برای همگان یکسان است ،این کیفیت با
درجههای مختلف ،از فردی به فرد دیگر متفاوت است (اوه.)32 :2005 ،

مالحظههای روششناختی در پژوهشهای کیفیت زندگی
رویکردهای مربوط به کیفیت زندگی در یک تقسیمبندی کلی ،به دو دستة توصیفی و تبیینی تقسیم میشوند .رویکردهای
توصیفی ،رابطة کیفیت زندگی را با متغیرهایی چون جنس ،سن و سواد بررسی میکنند و مسئلة محوری آنها ،سنجش
کیفیت زندگی براساس متغیرهای زمینهای است ،اما رویکردهای تبیینی ،معطوف به شناخت عوامل مؤثر بر کیفیت
زندگی ،اعم از عوامل عینی و ذهنی هستند .درحالیکه بعضی محققان معتقدند که کیفیت زندگی ،تنها با پرسش مستقیم
از افراد قابل سنجش است ،بعضی دیگر به این حد از ذهنیتگرایی به دیدة تردید مینگرند و سنجههای قابل مشاهده را
ترجیح میدهند .درواقع ،یک مکتب فکری ،طرفدار طرح این پرسش است« :چقدر خوشبخت هستید؟» و مکتب دیگر از
شما میپرسد که «آیا شغل دارید؟ آیا خانه دارید؟» محاسبة عینی کیفیت زندگی ،براساس متغیرهای قابل لمس انجام
میشوند .این متغیرها بهصورت معمول ،از سوی نهادهای رسمی جمعآوری و منتشر میشوند .حسابهای اقتصادی،
بهداشت ،آموزش ،آلودگی شهری و سایر اطالعات کلی ،نمونههایی از اینگونه اطالعاتاند .مطابق روش محاسبة عینی،
کیفیت زندگی ممکن است بهصورت رابطة متقابل میان چهار ویژگی اساسی فعالیتهای انسان تعریف شود .این چهار
ویژگی عبارتاند از :کیفیت جمعیت ،رفاه مادی ،کیفیت نظام اجتماعی و کیفیت اکوسیستم و محیط زیست (باسخا و
دیگران .)1389 ،شاخصهای دیگری نیز در حوزههایی چون اکولوژی ،حقوق انسانی ،رفاه و آموزش قرار میگیرند (داینر
و اونکوك.)1997 ،
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جدول  .1شاخصسازی در مطالعههای کیفیت زندگی
محقق

مقیاس جامع

کامینز comQOL

برنامة شاخصهای
شهری جهانی
()GUIP
کتاب دادههای
شهرها 1در منطقة
آسیا پاسیفیک

برنامة سنجش
شهری اروپا

پیمایش کیفیت
زندگی مؤسسة
مرسر ()mercer

حوزههای مورد نظر

توضیحات

بهزیستی مادی ،سالمت ،بازدهی ،صمیمیت ،ایمنی ،مکان اجتماع
محلی ،بهزیستی عاطفی
حق تصرف مسکن  ،Tenureزیرساختها ،سالمت و آموزش،
آب ،مدیریت پسماند ،جمعیت ،موضوعهای اقتصادی و مربوط به
نیروی کار ،حملونقل ،امنیت ،حکومت محلی
جمعیت ،مهاجرت و شهرنشینی خدمات شهری ،اختالف درآمدی،
بیکاری و فقر ،محیط شهری ،سالمت و آموزش ،حملونقل
شهری ،بهرهوری و رقابتپذیری شهری ،عوامل فرهنگی ،فناوری
و ارتباطات ،مسکن ،مدیریت و حکمروایی شهری ،زمینشهری
()2001 ،ADB
جمعیت ،ملیت ،ساختار خانوار ،بازار نیروی کار ،بیکاری،
تفاوتهای درآمدی و فقر ،مسکن ،سالمت ،جرایم ،اشتغال،
فعالیت اقتصادی ،مشارکت مدنی ،تأمین آموزش و پرورش ،سطح
آموزش و مهارتها ،کیفیت هوا و مدیریت سروصدا ،آب و مواد
زاید ،کاربری زمین ،الگوهای حملونقل ،استفاده از انرژی ،اقلیم و
جغرافیا ،فرهنگ و تفریح (اربن ادیت)2004 ،
 .1محیط سیاسی و اجتماعی .2 ،محیط اقتصادی .3 ،محیط
فرهنگی -اجتماعی .4 ،مالحظههای درمانی و بهداشتی .5 ،مدرسه
و آموزش .6 ،خدمات و حملونقل عمومی .7 ،تفریح .8 ،کاالهای
مصرفی .9 ،مسکن .10 ،محیط انسانساخت .این ده طبقة اصلی به
 39عامل یا معیار تقسیم میشوند (مرسر)2007 ،

کیفیت زندگی هم ابعاد عینی و هم ابعاد ذهنی
دارد (کامینز.)1996 ،
این برنامه بهمنظور رتبهبندی شهرها براساس
سطح توسعه ،یک شاخص توسعة شهری
شکل گرفت (سازمان ملل متحد.)2003 ،
هدف عملیاتی این اقدام ،رفع نیاز به ارتقای
دادهها و شاخصها و سنجش براساس
معیارهای مشخص در شهرهای درحال رشد
سریع منطقة آسیا پاسیفیک ،از طریق ایجاد
یک پایگاه داده از شاخصهای شهری بود.
هدف این پروژه ،جمعآوری و حفظ
مجموعهای از اطالعات جامع و قابل مقایسه
از شاخصهای کیفیت زندگی است و دادههای
آماری را برای  258شهر کوچک و متوسط از
 27کشور اروپایی جمعآوری میکند.

مسکن

حملونقل

تأسیات
خدمات
شهری
امنیت و
ایمنی

مؤسسة مرسر ،روش عینی را برای سنجش
کیفیت زندگی برگزیده است .در سنجش
مؤسسة مرسر ،مطالعهای درمورد  380شهر در
نقاط مختلف جهان هر یک سال یکبار
صورت میگیرد (مرسر.)2007 ،

حکمروایی
کیفیت زندگی

تفریحات

محیط زیست

آموزش
اقتصاد

سالمت و
درمان

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

منبع :نگارندگان

)1. Cities Data Book (CDB
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روش پژوهش
این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی -توسعهای و از نظر شیوة انجام ،توصیفی -تحلیلی است و براساس مطالعة
کتابخانهای و تکمیل پرسشنامه انجام شده است .در بخش مطالعههای میدانی ،دادهها به شیوههای مختلف مشاهده
شدند .پس از مراجعه به محل ،پرسشنامه در طیف لیکرت پنجمقیاسی طراحی شد .در این پژوهش ،حجم نمونه براساس
فرمول کوکران بهدست آمد .جامعة آماری ،تمامی ساکنان محلة حصار است .محلة حصار براساس سرشماری سال ،1385
حدود  29،260نفر جمعیت داشته است .حجم نمونه براساس فرمول کوکران 322 ،نفر است که برای دستیابی به نتایج
بهتر ،به  340نفر افزایش یافت .پایایی پرسشنامهها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد که برابر با  0/72و در
سطحی قابل قبول است .درادامه نیز تجزیه و تحلیل دادهها از طریق نرمافزار  SPSSصورت گرفت .جامعة آماری مورد
مطالعه را ساکنان منطقة حصار شهر همدان تشکیل میدهند.

بررسی وضعیت محلة حصار همدان
یکی از محلهها با اسکان غیر رسمی شهر همدان ،محله یا منطقة حصار است .گسترش کالبدی محلة مذکور بر اراضی
کشاورزی روستای حصار صورت پذیرفته و این رشد همچنان ادامه دارد .حصار پیازکاران ،نام روستایی است که در
نزدیکی شهر واقع شده و در گذر زمان ،بهعلت کوچ روستاییان و احداث واحدهای مسکونی به شهر متصل شده است و
درحال حاضر ،جزء محدودة شهر محسوب میشود (شرکت عمران و بهسازی .)1383 ،این روستا حدود  70سال پیش
 200خانوار سکنه داشته است که امروزه حدود قبلی خود را از دست داده و با واحدهای جدید ،ساختی ترکیبی به نام
حصار ایجاد کرده است .محلة حصار شامل مناطق اسالمشهر ،حصار پیازیکاران و راه علیآباد در شمال غربی همدان
قرار دارد .از شمال به شهرك فرهنگیان ،از غرب به بلوار انقالب و زمینهای اطراف پل هوایی ،از جنوب به بلوار
اسدآبادی (جادة کرمانشاه) و میدان سپاه و از شرق به زمینهای اطراف حصار دیزج منتهی میشود که در سال 1385
حدود  29،260نفر جمعیت داشته است (مرکز آمار ایران .)1385 ،در طرح تفصیلی شهر همدان -که از سوی مهندسان
مشاور ،طرح و تدوین تهیه شده است -حصار به محدودة شهر افزوده میشود .بهاینترتیب ،اولین گام در جهت ارتقای
این محله با بهرسمیتشناختن آنها در محدودة شهر برداشته شده است .شایان ذکر است که محله فقط جمعیتپذیر و
مهاجرپذیر نیست؛ بلکه غالبا بهعنوان مکانهای محل گذار از روستانشینی به شهرنشینی عمل میکند (تدبیرشهر،
 .)1385محلة حصار ،نه تنها با کاستی شدیدی در زمینة دستیابی به خدمات روبهروست ،بلکه در بخش مسکن نیز
کمبودهای بسیار دارد .محلة حصار طرح اندیشیدهای ندارد.

شکل  .2موقعیت محلة حصار و توسعة آن

منبع :مهندسان مشاور تدبیرشهر1385 ،
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بحث و یافتهها
در این بخش ،با استفاده از روشهای آمار توصیفی ،به ارائة نتایج توصیفی پرداخته شده است .سپس با بهرهگیری از
روشهای آمار استنباطی ،به تحلیل و آزمون فرضیهها و چگونگی روابط بین متغیرها پرداخته شده و درنهایت ،از
یافتههای پژوهش نتیجهگیری شده است .محلة حصار در سال  1385حدود  29،260نفر جمعیت داشته است .همانطور
که اشاره شد ،تعداد نمونة مورد مطالعه براساس فرمول کوکران  340نفر است .در این پژوهش ،تالش شد تا پرسشگری،
تمامی گروههای سنی که توانایی درك مفهوم کیفیت زندگی و پاسخگویی به پرسشها را داشتهاند ،دربرگیرد .در این
راستا ،گروه سنی  20تا  60سال ،در حدود  83درصد از کل نمونة مورد مطالعه را دربرمیگیرند.
با توجه به جدول  39/4 ،3درصد کل جامعة نمونه را زنان و  60/4درصد آن را مردان تشکیل دادهاند.
همانطور که در جدول  4مشاهده میشود 40 ،درصد از کل نمونه ،تحصیالت دانشگاهی دارند و  60درصد نیز
دیپلمه و پایینتر از دیپلماند.
جدول  .2وضعیت سنی نمونة مورد مطالعه
سن

فراوانی

درصد

15-20

42

12/4

21-30

177

52/1

31-45

81

23/8

46-60

26

7/6

+60

14

4/1

کل

340

100

جدول  .3وضعیت جنسی نمونة مورد مطالعه
جنسیت

فراوانی

درصد

زن

134

39/4

مرد

206

60/4

کل

340

100

جدول  .4بررسی سطح سواد نمونه
سواد

فراوانی

درصد

بیسواد

13

3/8

ابتدایی

27

7/9

راهنمایی

27

7/9

دیپلم

135

39/7

فوق دیپلم و لیسانس

122

35/9

فوق لیسانس و باالتر

14

4/1

کل

340

100
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بررسی روابط میان شاخصهای پیشبینیکنندة کیفیت زندگی حصار
در قسمت یافتههای تحلیلی ،ابتدا برای آزمون فرضیههای اول و دوم پژوهش مبنی بر نحوة تأثیرگذاری شاخصها بر
کیفیت زندگی ساکنان محلة حصار ،از تحلیل مسیر استفاده شد .تحلیل مسیر ،یک روش پیشرفتة آماری است که به
کمک آن میتوان عالوه بر تأثیرهای مستقیم ،تأثیرهای غیر مستقیم هریک از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته را نیز
شناسایی کرد (حبیبپور و صفری .)514 :1390 ،در تحلیل مسیر ،فلشها مشخصکنندة تأثیرهای علی از متغیرهای
مستقل به سمت متغیرهای وابستة میانی و نهاییاند (دواس .)222 :1376 ،در این پژوهش ،با چندین دسته از متغیرها
سروکار داریم .1 :متغیر وابستة نهایی که کیفیت زندگی است .2 ،متغیرهای وابستة میانی که متغیرهای مستقلی هستند
که تأثیر سایر متغیرها بر آنها آزمون میشود و  .3متغیرهای مستقلی که بر متغیرهای وابسته تأثیر میگذارند .حال در
جدول  ،5با توجه به ضریب  ،Betaشدت و ضعف تأثیرگذاری متغیرها بر یکدیگر آورده شده است .پس در پژوهش حاضر،
با توجه به روابط بین متغیرها ،سه نوع متغیر وجود دارد:
 .1متغیرهایی که صرفا بهصورت مستقیم بر کیفیت زندگی تأثیرگذارند که شامل متغیرهای امکانات و خدمات درمانی (،)x3
مسکن ( ،)x4خدمات تفریحی و ورزشی ( )x1و کیفیت امنیت ( )x2است .این چهار متغیر ،باالترین ضریب را داشتهاند؛
 .2متغیرهایی که صرفا بهصورت غیر مستقیم بر کیفیت زندگی تأثیرگذارند که شامل متغیرهای امکانات و خدمات
عمومی شهری ( ،)x9حکمروایی شهری ( ،)x7تأسیسات زیرساختی ( ،)x11کیفیت زیستمحیطی ( )x8و وضعیت
حملونقل محله ( )x10است .بهطوریکه نوع تأثیرگذاری آنها از طریق سایر متغیرها اعمال میشود؛
 .3متغیرهایی که هم بهصورت غیر مستقیم و هم مستقیم ،بر کیفیت زندگی تأثیرگذارند که با توجه به شکل  ،3شامل
متغیرهای اقتصادی ( )x5و امکانات آموزشی ( )x6میشوند .با محاسبة نحوة تأثیرگذاری مؤلفهها ،فرضیة اول پژوهش،
یعنی غیر مستقیمبودن تأثیر بعضی از شاخصها تأیید میشود .همچنین فرضیة دوم ،مبنی بر تأثیرهای متغیرهای
اقتصادی بر متغیرهای دیگر تأیید میشود .شدت تأثیرگذاری در جدول  5و روابط بین متغیرها در شکل  3آمده است.
جدول  .5شدت و نحوة ارتباط بین متغیرها
شدت تأثیرپذیری متغیرهای میانی
تأثیرگذاری

X1

X2

X3

X4

X5

شدت تأثیرپذیری متغیر مستقل
X6

تأثیر غیر

تأثیر مستقیم

مستقیم بر

بر کیفیت

کیفیت زندگی

زندگی

خدمات تفریحی و ورزشی ()x1

0/416

امنیت ()x2

0/083

0/233

0/388

امکانات و خدمات درمانی ()x3

0/360

مسکن ()x4

0/279

متغیرهای اقتصادی ()x5

0/315

امکانات آموزشی ()x6

0/172
0/211

0/470

0/124
0/307

حکمروایی شهری ()x7

0/468

کیفیت زیستمحیطی ()x8

0/122

خدمات عمومی ()x9

0/433

0/158

0/278

0/252

0/165
0/050

0/328

حملونقل محله ()x10
تأسیسات زیرساختی ()x11

0/415

0/434

0/270

0/262
0/068

0/401

0/111
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تفریحات
X2

حکمروایی
X7

شکل  .3تحلیل مسیر تأثیرگذاری متغیرها و کنش بین آنها

براساس اطالعات جدول ،بیشترین تأثیر مستقیم مربوط به خدمات تفریحی و ورزشی ( )x1با ضریب  0/416است .بیشترین
تأثیر غیر مستقیم ،مربوط به متغیرهای اقتصادی ( )x5با ضریب  0/434است و بیشترین تأثیر کل نیز مربوط به متغیرهای
اقتصادی ( )x5با ضریب  0/704است .با توجه به جدول  5و شکل  1میتوان نحوة تأثیرگذاری شاخصها بر کیفیت زندگی
ساکنان محلة حصار را درك کرد که راهنمای بسیار خوبی در برنامهریزی برای ارتقای این محلة حاشیهنشین است.

بررسی مهمترین عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی در محلة حصار
رگرسیون چندگانه ،روشی برای تحلیل مشارکت جمعی و فردی دو یا چند متغیر مستقل در تغییرهای یک متغیر وابسته
است (کرلینجر)10 :1377 ،؛ بنابراین ،در پژوهشهایی که بر پیشبینی یا تبیین ناظرند ،تحلیل رگرسیون نقش بارزی ایفا
میکند (حبیبپور و صفری .)480 :1390 ،یکی از اهداف این مطالعه ،ایجاد مدلی علی از طریق شناسایی قلمروهای
غالب مؤثر بر کیفیت زندگی در حصار است .پرسشهای اصلی برای ایجاد این مدل این است که کدام قلمروهای زندگی،
بیشترین تأثیر علی را بر کیفیت زندگی در ناحیة مورد مطالعه دارند و میزان همبستگی بین متغیرها در پیشبینی مهمترین
عوامل چقدر است؟ در این معادله ،متغیر وابسته ،رضایت کلی از زندگی در محله است .متغیرهای مستقل نیز یازده
شاخص اصلی پژوهش است .جدول زیر خالصة مدل را نشان را میدهد .مقدار ضریب همبستگی ( )Rبین متغیرها
 0/840است که نشان میدهد بین مجموعة متغیرهای مستقل و متغیر وابستة پژوهش ،همبستگی قوی وجود دارد ،اما
مقدار ضریب تعیین تعدیلشده 1که برابر با  0/696است ،نشان میدهد تقریبا  70درصد از کل تغییرهای میزان رضایت از
کیفیت زندگی محلة حصار ،وابسته به یازده شاخص کلی پژوهش است؛ بنابراین ،شاخصهای پیشبینیشده برای مطالعة
کیفیت زندگی محلة حصار بهصورت مناسبی انتخاب شدهاند.
1. Adjusted R Square
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جدول  .6خالصة مدل
مقدار ضریب همبستگی R

R square

ضریب تعیین

0/840

0/706

0/696

مقایسة متغیرها نشان میدهد که تأثیر تمامی متغیرها بر کیفیت زندگی ،به استثنای متغیر رضایت کلی از وضعیت
محیط زیست ،معنادار است.
جدول  .7ضریب رگرسیونی استانداردشدة متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته
متغیر

ضریب بتا )(Beta

 Tآماری

سطح معناداری

رضایت کلی از وضعیت مسکن

0/279

6/836

0/000

رضایت کلی از وضعیت تأسیسات

-0/355

-7/777

0/000

رضایت کلی از امکانات و خدمات شهری

-0/197

-4/404

0/000

رضایت کلی از وضعیت حملونقل

-0/148

-4/227

0/000

رضایت کلی از وضعیت اشتغال و شرایط اقتصادی

0/270

5/405

0/000

رضایت کلی از وضعیت آموزشی

0/252

6/088

0/000

رضایت کلی از امکانات تفریحی و سرگرمی در محله

0/416

11/5

0/000

رضایت کلی از وضعیت سالمت و بهداشت

0/360

9/913

0/000

رضایت کلی از وضعیت حکمروایی شهری

-0/157

-9/959

0/000

رضایت کلی از وضعیت امنیت و ایمنی

0/388

9/626

0/000

رضایت کلی از وضعیت محیط زیست

-0/053

-1/549

0/122

قلمرویی که قویترین تأثیر علی را دارد ،متغیر رضایت کلی از امکانات تفریحی و سرگرمی در محله با ضریب
رگرسیونی  0/416است و این بدان معناست که بهازای افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر رضایت کلی از امکانات
تفریحی و سرگرمی در محله ،کیفیت زندگی به میزان  0/416انحراف استاندارد افزایش خواهد یافت .این ضرایب نشان
میدهند که اولین نیاز مردم این محله در راستای ارتقای کیفیت زندگی ،رضایت از امکانات تفریحی و سرگرمی است که
به عدالت توزیعی امکانات از قبیل پاركها ،فضاهای ورزشی ،فرهنگسراها و ...در سطح شهر مربوط است ،اما با توجه به
نتایج تحلیل مسیر باید درنظر داشت که عامل اقتصادی ،اگرچه شدت تأثیرگذاری رضایت از امکانات تفریحی و سرگرمی
را ندارد ،درمجموع و با توجه به تأثیرگذاری آن بر شاخصهای دیگر ،به برنامهریزی طوالنیمدت در جهت بهبود اوضاع
اقتصادی ،بهویژه درآمد ساکنان نیاز دارد.

نتیجهگیری
در این پژوهش مهمترین عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی ساکنان محلة حصار همدان بررسی شد .برای شناسایی روابط بین
پیشبینیکنندههای کیفیت زندگی در سکونتگاههای غیر رسمی حصار از طریق تکنیک تحلیل مسیر ،نوع و شدت روابط و
تأثیرهای مستقیم و غیر مستقیم هریک از متغیرهای مستقل بر متغیر وابستة نهایی و میانی را تحلیل کردیم .برای مطالعة
عوامل پیشبینیکننده ،از ادبیات مطروحه و تجربههای آنها استفاده کردیم .براساس اطالعات بهدستآمده ،بیشترین تأثیر
مستقیم ،مربوط به خدمات تفریحی و ورزشی با ضریب  0/416است .بیشترین تأثیر غیر مستقیم ،مربوط به متغیرهای اقتصادی
با ضریب  0/434است و بیشترین تأثیر کل نیز مربوط به متغیرهای اقتصادی با ضریب  0/704است .تحلیل مسیر تأثیرگذاری
مؤلفهها ،فرضیة اول پژوهش ،مبنی بر غیر مستقیمبودن تأثیر بعضی از مؤلفهها را اثبات کرد .بهگونهایکه پنج مورد از یازده
متغیر ،از طریق سایر متغیرها بر کیفیت زندگی اثرگذارند .همچنین فرضیة دوم مبنی بر تأثیر متغیرهای اقتصادی بر متغیرهای
دیگر تأیید میشود .در مرحلة بعد ،با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه ،به تحلیل دادهها پرداختیم .یافتههای حاصل از تحلیل

بررسی عوامل مؤثر بر كيفيت زندگی ساكنان مناطق غير رسمی...

31

رگرسیون چندگانه نشان میدهد که از نظر ساکنان محله ،امکانات تفریحی و سرگرمی ،مهمترین نیاز این محله است .وضعیت
امنیت و ایمنی ،وضعیت سالمت و بهداشت و حمایتهای درمانی ،مسکن ،اشتغال و شرایط اقتصادی ،بهترتیب در اولویتهای
بعدی قرار دارند .با محاسبة میزان اثرگذاری مؤلفهها ،فرضیة سوم پژوهش ،مبنی بر اهمیت متغیرهای اقتصادی بهعنوان مهم-
ترین نیاز تأیید نشد؛ چراکه امکانات تفریحی و سرگرمی نیاز اول محله بود ،اما باید اشاره کرد که تأثیر متغیرهای اقتصادی بر
سایر متغیرها ،آن را بهعنوان مؤثرترین مؤلفه مطرح میکند .مانند نتایج بهدستآمده از پژوهشهای مشابه ،از قبیل لی ()2008
یا پژوهش وستاوی (بررسی کیفیت زندگی مناطق غیر رسمی افریقای جنوبی) ،اهمیت عوامل اقتصادی -که بهصورت مستقیم
و غیر مستقیم ،بر کیفیت زندگی شهروندان تأثیر میگذارد -تأیید شد .نادیدهانگاشتن و تخریب و پراکنش اجباری ،مذمومترین
سیاستهای برخورد با پدیدة حاشیهنشینی ،حداقل از نگاه برنامهریزی و آکادمیک است؛ چراکه اسکان حاشیهنشینان ،خود پدیدة
نبود برنامهریزی و مدیریت سیاسی و توسعة کارآمد است ،نه پدیدة اقشار کمدرآمد جامعه .اولین قدم ،تقویت شهرهای میانی و
کوچک استان و تخصیص بودجههای عمرانی بیشتر به آنها و توزیع عادالنة منابع و امکانات مادی است .در قدم بعد ،تأکید بر
اقدامهای توانمندسازی و رسمیتدهی است .در پایان یادآوری میشود هرگونه راهکار ساماندهی ،در صورتی موفقیتآمیز خواهد
بود که مبتنی بر مطالعههای موردی و با تأکید بر سالیق ،انگیزهها ،توان و خواست ساکنان باشد .در غیر این صورت ،موجب
تحریک و تشدید آن خواهد شد.
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