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 چکیده 

 رابطه بین این دو متغیر و وضعیت حس باهمستان و کیفیت زندگی ایمقایسه بررسی تحلیل و هدف از پژوهش حاضرر

 شهر قاین است. عنوان محله قدیمی( درعنوان محله جدید و محله پایین به)شرهر  وییعررر به متفاوت از هم در دو محله

های شررود. جهت گردروری داد میتحقیق پیمایشرری محسررو   یک وتحلیلی اسررت  -رویکرد کلی این تحقیق توصرریفی 

 بر نمونه حجم کل. ر استمذکو رماری پژوهش شامل جمعیت دو محله جامعه. میدانی از پرسرشرنامه اسرتفاد  شد  است

ی برا با توجه به جمعیت رن مشخص گردید. سهم هر محله از این حجم نمونه شد و تعیین نفر 374 کوکران فرمول اساس

نتایج تحقیق  .شداسرتفاد   SPSSافزار های مسرتقل و همسسرت ی پیرسرون در نر گرو  Tها از رزمون تجزیه وتحلیل داد 

بایاتر از حد متوسط است و از این  دو محله مطایعاتی کیفیت زندگی و حس باهمسرتان در هردهد که وضرعیت نشران می

دهد که در محدود  مطایعاتی نتایج رزمون همسسرت ی پیرسون نیز نشان می .تفاوت معناداری بین دو محله وجود ندارد نظر

بنابراین تقویت حس باهمسررتان در محلات  رابطه مثست و معناداری وجود دارد.« کیفیت زندگی»و « حس باهمسررتان» بین

 تواند به افزایش رضایت از زندگی کمک کند.شهری می

 .پایین، محله وییعرر  ، محلهزندگی کیفیتقاین،  شهر باهمستان، حس ها:واژهکلید
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 . مقدمه0

موید  دارا بود  وفرهن ی را -قابلیت شناسایی شدن از نظر اجتماعی که فضایی شهر است  سازمان ازمحله جزئی 

مشتر  و روابط اجتماعی بین  هایتجربهو  هافعاییتکه شامل خروصیات ساکنان ، -بعد اجتماعی محلات . معناست

در فرهنگ واژگان  .(71-74 .ص ،1331 رضررایی و همکاران،منرررور) شررودمید ای 1باهمسررتان عنوانبه -سررتهارن

و ی مشررتر  زندگی کرد  محدود که در یک مکان، ناحیه و یا  هاانسررانبه معنای گروهی از  «باهمسررتان»رکسررفورد 

سه ویژگی  (.6 ص. ،1330 )رفیعیان و همکاران، است ذکرشد  مشرتر  مذهسی، شرغلی، ملی و... دارند، هایویژگی

( داشررتن 3 ،با گرو  یابیهویت( 1گروهی،  هایفعاییت( مشررارکت در 1عسارت اسررت از    )اجتماع( مهم باهمسررتان

ر و به محل ی به یکد خاطرتعلقفراوانی به رن دارند. مفهو  باهمسررتان با  خاطرتعلققلمرو فیزیکی که اعضررای گرو  

تعریف کرد   رابطه عمیق روانی و عاطفی فرد  گونهاین توانمیگاهی باهمستان را  به همین دییل همرا  است. فیزیکی

  .(11-11 ص. ،1331 با گرو  یا با یک محل خاص )شارع پور،

یاد  1حس باهمستان عنوانبهها از احسراس و روابطی که بین اعضای رن وجود دارد بر این اسراس در باهمسرتان

های اجتماعی، توسررعه شررود. حس باهمسررتان  به عنوان معیاری برای ارزیابی سرررمایه اجتماعید تویید سرریاسررتیم

(. حس باهمستان 1 ص. ،1446 و همکاران، 3کند )پرتییمسرازی باهمستان عمل باهمسرتانهای جغرافیایی و ررفیت

 ،0ریهای اجتماعی باشد)تیتفعایممکن است یک عنرر کلیدی برای ارتقاء یکپارچ ی جامعه از طریق مشارکت در 

دی ر و ( حس باهمسرتان ، احساس تعلق افراد یک اجتماع به هم1316) 1(. از نظر مک میلان وچاویس1 ص. ،1417

 (.641 ص. ،1413 و همکاران، 6)ایزابل نیازهای افراد رن گرو  اسررت تأمیناعتقاد به یک سرررنوشررت مشررتر  و نیز 

 اسررت 14و پیوندهای عاطفی مشررتر  3نیازها تأمین ،1تأثیرگذاری، 7عنرررر عضررویت 0شررامل  هارنتعریف  بنابراین،

ین عضویت ا داند.یمجامعه به احساسی اشار  دارد که فرد خود را جزئی از (. عضویت  171 ص. ،1440 ،11)اوبست

 یتأثیرگذار مؤیفه. هم ون بودن و پذیرش از طرف محله دانسررت ، میزان احسرراس یکی بودن،یسررادگبه توانیرا م

ف بر یک طر از گیرنددیعنوان فرصرت افراد برای شرکت در زندگی اجتماعی است و در یک رابطه دوجانسه قرار مبه

بر  یاق محلهحس تعل عنوان سومین مؤیفهتحقق نیازها به ةمؤیفپذیرند و یتأثیر م طرفیکو از  گذارندیمحله تأثیر م

ترین یپیوندهای عاطفی شاید احساسی چهارگانه هامؤیفهدر بین این  دارد. یدارضای نیازهای واقعی اعضای محله تأک

                                                            
1.Community 

2. Sense of community 

2. Pretty 

3. Terry 

4. Mc Millan and chavis 

5. Isabel 

7. Membership 

8. Influence 

9. Reinforcement of Needs 

10. Shared Emotional Connection 

11. Obst 
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. شودیو محیط اطراف خود م یاپیوندهای عاطفی باعث اترال فرد به اجتماع محله مؤیفه باشند.ترین یشناختو روان

یک پیوند عاطفی  (.71 - 73 ص. ،1336 )زیاری و همکاران، دهدیاو معنا م یهااین اتررررال و ی ران ی به کنش

اص خ هایویژگیمشرتر  تا حدودی بر پایه پیشرینه مشرتر  است. فعل و انفعایات اعضا در رخدادهای مشتر  و 

(. گسترش 11 ،ص.1316)مک میلان و چاویس،  رخدادها ممکن است قدرت باهمستان را تسهیل کند یا مانع رن شود

تقا را به منافع اجتماعی و اقترادی ار هاگرو یوندهای اجتماعی سطح دسترسی افراد و پو تسرهیل شرسکه ارتساطات و 

وعی ن مثابهبهو برون گروهی،  گروهیدرون صررورتبهاوت خود،یعنی این پیوند و ارتساطات در اشررکال متف .دهدیم

 هایحمایتجمعی از قسیل تعاون، هایکنشکه عناصر موجود در جامعه به هم اترال یابند و  شرودمیچسر  باعث 

 یوندهایپکیفیت ارتساطات و  تأثیرکیفیت زندگی در ابعاد مختلف خود تحت  بنرابرایناجتمراعی و... تسرررهیرل گردد.

   (.11 ص. ،1311 اجتماعی است)غفاری و امیدی،

 عنوانبهتواند یمدهد که یمکلی اجتماعی و اقترررادی محیط را در یک ناحیه نشرران  هایویژگی 1کیفیت زندگی

یزی توسررعه اجتماع به کار رود. همینین عنوان معیاری برای سررنجش میزان ربرنامهابزاری قدرتمند برای نظارت بر 

کیفیت زندگی  «1منمای»(. به نظر 1 ص. ،1331 شد  است )محمودی زاد و ذاکر حقیقی،یفتعربررورد  شردن نیازها 

و ونت اانتظارات از طریق تعامل پویای بین فرد مفروض، جامعه و محل سررک همیونمفهومی نارر بر افراد اسررت و 

(. همینین کیفیت زندگی اشار  به احساس رضایت 140-141 ص. ،1337 شود)شربتیان و عرفانیان قرا ،یمتعیین 

فرد از زندگی یا چ ون ی دید یا احسرراس فرد نسررست به زندگی دارد که در افراد مختلف متفاوت اسررت )کروبی و 

ذهنی )کیفی( و  هایشرراخصی در بردارند  ی دو دسررته از اواژ کیفیت زندگی شررهری،  (.61 ص. ،1333 همکاران،

یزی  ررنامهبمحیطی به دنسال یستزعینی )کمی( اسرت که با توجه به ابعاد اجتماعی، فرهن ی، اقتررادی، سریاسری و 

 باشررد)نقدی و بابایی،یمیازهای مادی و معنوی زندگی شررهروندان و رضررایتمندی حداکثری رنان از زندگی نتأمین 

یژ  کشررورهای اسررکاندیناوی طرفدار وبهرویکرد عینی کیفیت زندگی که در اکثر کشررورهای اروپایی  (.3 ص. ،1330

ی از شررررایط واقعی و بیرونی زندگی و مواردی رشرررکار و مرتسط با امجموعه عنوانبه( 6 ص. ،1330 ،همان) دارد

از جمله ثروت و شرایط ) شرایط شخریسلامت جسمانی،  شرامل شرود. این موارداسرتانداردهای زندگی قلمداد می

در رویکرد  (.161 ص. ،1330 )فیروز جاییان و دهقان حداد، یا دی ر عوامل اجتماعی و اقتررادی است( زندگی و... 

ی اسررتفاد  از جابهگیرد و یمو ارزیابی قرار  موردسررنجشذهنی، کیفیت زندگی  هایشرراخصذهنی با اسررتفاد  از 

و میزان  قرارگرفتهو مرررراحسه( مورد تحلیل  نامهپرسرررشمسرررتقیم )از طریق  طوربهان ی ثرانویه، شرررهروندهراداد 

 ص. ،1336 ی و طایعی،ربادعساسشود )حسینی یمی مختلف زندگی شرهری بررسری هاجنسهاز  هارنمندی یترضرا

ه رویکرد ی بیشتری را نسست بینههزبود  و وقت و  ترمشکلسرنجش کیفیت زندگی با اسرتفاد  از این رویکرد  (.01

                                                            
1. Quality of life 

2. Mallman 
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 باشد )یطفی،یمتر بود  و بیشتر به واقعیت نزدیک یمنطقدهد. ییکن نتایج حاصرل از رن یمعینی، به خود اخترراص 

 .(71 ص. ،1311

ی بر هتوجقابلمحیطی و اقتررررادی اسرررت.بعد اجتماعی تأثیر  -کیفیرت زنردگی دارای ابعراد اجتماعی، کایسدی

رن تلفیقی از  هایشاخصگیرد و یمقرار  موردسنجشاجتماعی مرد  دارد. این بعد در سطح میانه  اساساًاحسراسات 

ی کارکردی ارزیاب معمویاًذهنی و عینی کیفیت زندگی هستند. در صحست از بعد اجتماعی کیفیت زندگی  هایشاخص

در بعد اجتماعی احسرراس بهتر بودن و  (.11-11 ص. ،1317 ،پور یانک)ربانی و  ریدیمشررهروندان سررخن به میان 

 ،1331 ،و سهرابی جا  یروزف)رحمانی  شودیمکیفیت ارتساطات افراد با خانواد  ، دوسرتان ، همکاران و اجتماع تسیین 

 یموردبررسکایسدی این بعد در سرطح کلان قرار دارد، شرایط خارجی و عوامل محیطی را  -(. بعد محیطی 164 ص.

سررلامت  –ت بهداشررت زیسررت و وضررعییطمحتوان به شرررایط یم هاشرراخصین این ترمهمله از جم دهد.یمقرار 

با شاخرهایی چون میزان دررمد، نوع شغل و  بعد اقترادی  (.10 ص. ،1371 شرهروندان اشار  کرد )ربانی و کیانپور،

کنند  مشاغل و ینتأم (. ااقتراد164 ص. ،1331 ی،و سهراب)رحمانی فیروزجا   شروندیمیا رضرایت شرغلی ارزیابی 

دررمد و برای سررلامتی مرد  حیاتی اسررتد مانند توانایی مرد  برای تأمین خورا ، پوشررا ، مسررکن و تامین نیازهای 

 (.133 ص. ،1331 سطوح بایاتر نظیر رموزش،بهداشت و تفریحات )ویسی نا  و همکاران،

رد شود و ادرا  فیمی امحلهکه باعث تشویق روابط یطوربهشود یمحس باهمستان منجر به رضایت از زندگی 

تواند به در  مثست از اجتماع محلی یمبخشد.حس باهمستان همینین یماز توانمندسرازی فردی و گروهی را ارتقاء 

 .(07 ص. ،1411 ،1)اسمیت و به پایداری و ثسات محله و رشد و رضایت بیشتر از زندگی منجر شود

 بررسررریکیفیت زندگی شرررهروندان را  وقش حس باهمسرررتان در افزایش بهزیسرررتی ی گوناگونی نهاپژوهش

مشرررارکت اجتماعی و حس باهمسرررتان اثرات مثستی بر رفا  ( 1411) و همکاران 1سررریکوگنانی.طسق تحقیق اندکرد 

های مختلف رفا  مانند  رضایت از زندگی ارتساط دهد که حس باهمستان با شاخصاجتماعی دارد. مطایعات نشان می

ی که حس باهمستان بیشتری دارند، احساس تعلق بیشتری نیز دارند اجامعهدهد که اعضای ها نشان میدارد. این یافته

شود. وانددرسمن و چیوز استدیال و اینکه احسراس عضروی از جامعه بودن منجر به رضررایت بیشتری از زندگی می

یطشان حمو رضررایت بیشتری از  شررانجامعهتری از کنند افرادی که حس باهمسرتان بیشرتری دارند ارزیابی مثستمی

اند که  حس ای به این نتیجه رسید در مقایه(، 1413و وونگ )0هوانگ (. 111ص. ،1411 ،3)صلاحی و همکاران دارند

باهمسرتان با رضرایت از زندگی و افسرردگی ارتساط معناداری دارند. نتایج بیان ر تأثیر حس باهمسررتان بر رضایت از 

( نیز که به بررسرری  تأثیر حس باهمسررتان بر رضررایت از زندگی در 1413و همکارانش ) 1زندگی اسررت. ماریا ایزابل

                                                            
1. Smith 

2. Cicognani 

3. Salahi 

4. Huang 

5. Isabel 
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طور اند  که مرد  با حس باهمسرررتان  بایاتر بهاندد به این نتیجه رسرررید مهاجر در اسرررپانیا پرداخته جمعیرت بومی و

توجهی  دارای رضرایت از زندگی بایاتری اسرت. همینین مشرخص شد  است که رضایت از زندگی در بومیان قابل

بین مشارکت اجتماعی و بهسودمنحرر (،  نیز به نقش حس باهمستان در رابطه 1417) 1بیشتر از مهاجران است.  تری

های روانی نوشررته اسررت. نتیجه مطایعات نشرران داد  که حس باهمسررتان تا حدی واسررطه ارتساط بین به فرد بیماری

طور کامل واسطه ارتساط بین مشارکت اجتماعی و مشارکت اجتماعی و سلامت روانی و همینین پریشانی روانی و به

( رابطه بین حس اجتماع و رضایت از زندگی را مورد بررسی 1447) و همکاران 1کانتاررو سرلامت جسرمانی اسرت.

 .دهند   وجود رابطه مثست بین حس اجتماع و کیفیت زندگی استاند. نتایج پژوهش نشانقرار داد 

زندگی در دو  کیفیت ای تأثیر حس باهمستان بر، سنجش،تحلیل و بررسی مقایسهتحقیق حاضر نیز هدف اصرلی 

)محله پایین به عنوان یک محله قدیمی  و شهر  وییعرر به عنوان  شهری با بافت متفاوت از هم در شهر قاین  محله

اند از   ارزیابی تطسیقی کیفیت زندگی سرراکنان دو محله یک محله جدید( اسررت . اهداف فرعی این پژوهش عسارت

س باهمسررتان در دو محله مذکور. بر پایه قاین و همینین ارزیابی تطسیقی سررطح ح عرررر شررهرپایین و شررهر  ویی

 شوند صورت مطرح میاهداف ذکرشد  فرضیات پژوهش بدین

 بین محله قدیم )محله پایین( و محله جدید )شهر  ویی عرر( از نظر میزان حس باهمستان  تفاوت وجود دارد. -

 دارد.  بین دو محله مورد مطایعه از نظر کیفیت زندگی ساکنان تفاوت معناداری وجود-

 بین حس باهمستان و کیفیت زندگی  در محلات مورد مطایعه رابطه معنادار  وجود دارد.  -

میزان همسسررت ی بین دو متغیر حس باهمسررتان و کیفیت زندگی در دو محله مورد مطایعه تفاوت معناداری با هم  -

محله  شود که ریا نوعمورد بررسی می عنوان متغیر تعدیل ر مطرح است و ایندارد  که در این فرضیه نوع محله به

ر وابسررته( را عنوان متغیعنوان متغیر مسررتقل( و کیفیت زندگی)بهتواند رابطه بین دو متغیر حس باهمسررتان)بهمی

 تحت تأثیر قرار دهد یا نه.

 شناسی . روش9

 روش پژوهش .0. 9

 گردروری روش  شود.و یک تحقیق پیمایشری محسرو  می اسرت یلتحلی – یفیتوصر قیتحق نیا یکل کردیرو

و مرور  یرنظ یمسان نیجهت تدو شررتریب  ایکتابخانهشررود روش می میتقسرر یدانیو م ایکتابخانهبه دو دسررته  هاداد 

 دابزار مور یدانیو... انجا  شرررد  اسرررت. در روش م هاکتا ، هانامهپایانمراجعه به مقایات،  قیاز طر قیتحق نهیشررریپ

 قیتحق متغیرهایدر سنجش  یسع است سؤایات بسته سوال که به صورت  17باشد و با تعداد می نامهپرسشاستفاد  

ارد. جامعه رماری در این تحقیق شرررامل جمعیت دو محله قدیمی وجدید)محله پایین و را د کرتیی فیط قرای  در 

                                                            
1. Terry 

2. Cantarero 
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ساکن در دو محله هستند صورت گرفته است . میزان گیری نیز از طریق افرادی که باشد و نمونهعرر( میشهر  ویی

درصد  1سررطح خطای  در نظر گرفتن بابا توجه به مجموع جمعیت دو محله و  حجم نمونه رماری از فرمول کوکران

جمعیت محله  1331شرد. طسق سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز رمار ایران  در سال  مشرخصنفر  374 برابر

هکتار  11نفر و مساحت رن  0311هکتار و جمعیت محله شهر  ویی عرر 11ساحت محله نفر و م  3443ی پایین 

نفر  114عرررر نفر و در شررهر  ویی 114می باشررد با توجه به سررهم جمعیتی هر محله، حجم نمونه در محله پایین 

فی، شررامل های رمار توصرریاز روشSPSS افزار حیط نر در م های میدانی،پس از گردروری داد مشررخص گردید. 

 ها، برای مقایسه سطوح متغیرهایبا توجه به نرمال بودن داد ن و انحراف معیار بهر  برد  شد. های فراوانی، میان یرمار 

های مسررتقل و جهت بررسرری ارتساط بین گرو  Tعرررر و پایین از رزمون میان ین تحقیق در دو محله شررهر  ویی

برای روایی پرسشنامه متن رن در اختیار کارشناسان .استفاد  شد  است متغیرهای پژوهش، از رزمون همسست ی پیرسون

ها گردید و ضری  ریفای کرونساخ برای رن وارد SPSSافزار قرار گرفت.و برای سنجش پایایی پرسشنامه نتایج در نر 

ای پرسشنامه هبه دست رمد و از رنجایی که مقدار این ضری  در تمامی عامل 131/4محاسرسه شد. ضری  مورد نظر 

 پرسشنامه از نظر پایایی در سطح مناسسی قرار دارد هایگویهباشد، بنابراین می 7/4بزرگتر از

 

 . تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق0جدول 

 گویه ها)سوالات پرسشنامه( شاخص بعد نام متغیر

متغیر مستقل  

حس 

 باهمستان

 عضویت عضویت

 زندگی می کنند را می شناسم.من بسیاری از افرادی که در این محله -

 من این محله را مثل خانه خود می دانم. -

 بسیاری از همسای ان مرا می شناسند. -

حس تاثیر 

 گذاری
 حس تاثیر گذاری

من چه فکری می کنند  اعمالمن درمورد اینکه همسرررای انم در مورد -

 اهمیت می دهم .

 من نقش مؤثری در این محله دار . -

این محله پیش رید، افراد ساکن در اینجا می توانند رن  اگر مشکلی در -

 را حل کنند.

 تامین نیازها تامین نیازها

 من این محله را یک مکان خو  برای زندگی خود می دانم.-

 مرد  ساکن در این محله دارای ارزشهای مشترکی هستند. -

 همسای ان من و من اهداف یکسانی را برای محله دنسال می کنیم. -

پیوندهای 

 عاطفی مشتر 

پیوند های عاطفی 

 مشتر 

 برای من بسیار مهم است که در این محله زندگی می کنم.-

 مرد  ساکن در این محله به طور کلی باهم رابطه خوبی دارند. -

 در امور مربوط به محله با سایر هم محله ای ها همکاری می کنم. -

 دگی کنم.من دوست دار  مدت طویانی در این محله زن -
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 گویه ها)سوالات پرسشنامه( شاخص بعد نام متغیر

متغیر وابسته  

 کیفیت زندگی 

 اجتماعی

 امنیت 

 کودکان به تنهایی می توانند با امنیت کامل در محله حضور یابند.-

 قد  زدن شسانه در نقاط خلوت تهدید جانی برای من -

 ندارد.

 زنان می توانند بدون مزاحم و به راحتی در محله حضور یابند. -

 گذاشتن منزل برای مواقعی مثل سفراطمینان خاطر از خایی  -

از گرذاشرررتن اتومسیل یا  موتور سررریکلت  بدون دزدگیر در کوچه و  -

 خیابان های این محله ترسی ندار .

 رضایت از اوقات فراغت- اوقات فراغت

)تعلاملات  ارتساطات

 اجتماعی(
 رضایت از ارتساطات و معاشرت با همسای ان-

 حس نشاط

 احساس رضایت کامل دار من از خود  -

 من به ریند  خوش بین و امیدوار  -

 زندگی من دارای هدف و معنی است -

 احساس می کنم زندگی تحت کنترل من است -

-کایسدی 

 محیطی

رضایت از دسترسی به 

 خدمات

 کیفیت شسکه معابر-

وضرعیت اهایی محله از یحا  دسررترسرری رسان به وسایل حمل ونقل  -

 عمومی

 محله به یحا  برخورداری از خدمات زیر   بناییوضعیت  -

 وضعیت محله به یحا  برخورداری و دسترسی به خدمات تجاری -

 دسترسی به مراکز درمانی -

 وضعیت محله به یحا  برخورداری از امکانات فرهن ی و هنری -

 دسترسی به پار  و فضای سسز -

 برای جوانانوضعیت محله به یحا  برخورداری از امکانات ورزشی  -

 کیفیت محیطی

وضعیت محله از یحا  برخورداری از شسکه دفع فاضلا ، جمع روری  -

 بهداشتی و اصویی  زبایه

 دفع ربهای سطحی -

 میزان رضایت از کیفیت مسکن )خانه( - کیفیت مسکن

 اقترادی

 شغل

 دررمد

 پس انداز

 بهسود شغلیرضایت از دررمد، پس انداز و وضعیت شغلی و امید به -

مک میلان و د 1،1411هنلی رر.د 1330نسترن و همکاران، د 1333ربادی و همکاران، حسیند 1331)رهنمایی و همکاران، مأخذ  

 (1316، 1چاویس

                                                            
1. R. Henlay 

2. McMillan & Chavis 
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 محدوده مورد مطالعه .9. 9

ین اات از جمله شرهرستان های استان خراسان جنوبی بود  و در شمال استان قرار گرفته که مرکز ئنشرهرسرتان قا

دارای جمعیتی حدود  1331اسراس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال  شرهرسرتان شرهر قاین اسرت که بر

دقیقه طول شرقی   10درجه و  13دقیقه تا  11درجه و 13(. شهرقاین بین 1331رمار ایرن،  )مرکز باشردنفر می 01313

 1004قاین بر روی دشتی هموار در ارتفاع دقیقه عرض شرمایی واقع اسرت.  01درجه و 33دقیقه تا  01درجه و 33و

 کیلومتر می باشد 141واز بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی   317متر از سرطح دریا قرارداشته وفاصله رن از مشهد 

 (.113 ص. ،1310 )رجسی،

 یشود و در بافت و محدود  تاریخی شهر واقع شد  است و دارادر شرر  شهر قائن محسو  می «محله پایین» 

در این محله گیرد. را در بر می 1303محدود  شررهر تا قسل از  «محله بایا»به همرا  باشررد و بافتی متراکم و فشرررد  می

های اداری و تجاری شهر را در خود جای داد  است به همین یحا  هنوز توجهی از سراختمانطول زمان بخش قابل

حدود   1331محله پایین، طسق سرشماری سال (. 116 ، ص.1371)خسروی، رودهم مرکز اصرلی شرهر به شرمار می

اسررت.  نفر در هکتار  3/11یص این محله تراکم ناخا بنابراین  وهکتار  11حدود  رنمسرراحت  و  نفر  جمعیت 3443

 غر  در  ،«رروییع شهر » محله .خانوار می باشد 411/1و شراخص تراکم در واحد مسکونی  نفر 31/3 خانوار بعد

این جمعیت  . است و ناهم ون شرد  ریزیبرنامه عمدتا بافتی دارایجدید و   جزو محلات و شرد  واقع قاین شرهر

 7/14هکتار  و بدین ترتی  تراکم جمعیتی رن  11و مساحت رن حدود  نفر 0311نیز طسق رخرین سرشماری،  محله 

مقایسه  می باشد.  417/1نفر و  11/3نفر در هکتار اسرت، بعد خانوار و تراکم خانوار در واحد مسکونی نیز به ترتی  

عرر بیشتر استد  اما ها در دو محله نشران می دهد شراخص بعد خانوار با اختلافی اند  در محله وییاین شراخص

حله از جمله نکات مثست م. است بایاترتراکم ناخایص جمعیتی و نیز تراکم خانوار در واحد مسرکونی در محله پایین 

به ن رپایین می توان  به سرطح سرواد بایاتر از میان ین کشرور و دسترسی مناس  به خدمات شهری و از نکات منفی 

و نرخ  اشتغال ر و نرخ بیکاری بیشت نفوذ ناپذیری نامناس ،دسترسی نامناس  به فضای سسز و باز و  ریزدان ی بافت 

  و شوریک نرخ از بایاتر سواد سرطح به توانمی وییعررر محله مثست نکات  از کرد.اشرار  از میان ین کشروری کمتر 

 رمانید همیون  شهری خدمات برخی به ضعیف دسترسی به توان می رن مشکلات از  و  بافت مناسر  نفوذپذیری

 (. 1333)مهندسین مشاور طرح معتسر،   کرد اشار  کشوری میان ین از بیشتر بیکاری نرخ  و ورزشی کاربری و

  علاو موقعیت اسرتان خراسران جنوبی را در کشرور و موقعیت شهرستان قاینات را در استان به 1شرکل شرمار  

 ن رانشان می دهد.قای محدود  شهر قاین و دو محله انتخابی در شهر
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 طالعهموقعیت محدوده مورد م .0شکل 

 هایافته .3

عرررر و محله پایین قائن هسررتند. قسل از بیان شررد نمونه رماری این پژوهش، سرراکنان دو محله وییطور که همان

نفر  374شود. از مجموع دهندگان پرسشنامه( انجا  میها، توصریف اجمایی از نمونه رماری )پاس ورود به بحث یافته

سال و  46/01 پاس  دهندگان ن سنمیان ی درصد زن است. 64درصد مرد  و  04پاسرخ و به این پرسرشنامه حدود 

 1/13سال با  04تا  34دهندگان مربوط به گرو  سنی سرال اسرت. بیشترین سهم را پاس  10تا  11بین دامنه تغییرات 

اند. از نظر درصررد داشررته 3/1سررال( با  14دهندگان مربوط به گرو  سررنی )کمتر از درصررد و کمترین سررهم را پاسرر 

درصد  0/31 ،درصد راهنمایی1/11، درصد ابتدایی و نهضت سوادرموزی 1/13،سواددرصرد بی 3/0سرواد، وضرعیت 

میان ین مدت اقامت اند . درصررد بایاتر از ییسررانس بود  3/0و  درصررد ییسررانس 1/11دیپلم،درصررد فو  3/10دیپلم،

یان سابقه درصرد پاسخ و 13از نظر مدت اقامت در محله  بیش از . سرال اسرت 11دهندگان در محله، حدود پاسر 

از نظر  اسررت.در محله دهند  سررابقه سررکونت نسررستاً طویانی اند که نشررانسررال را در محله داشررته 11اقامت بیش از 

 1/11حدود هستند، مایک خانه مسکونی  درصد(  74) حدود بیشتر پاس  دهندگان وضرعیت مایکیت منزل مسکونی

 اند. ساکن بود  )ادارات و سازمانها(سازمانی هایدرصد در خانه پدری و بقیه در خانه 1/13، درصد مستاجر 

 بررسی تطبیقی حس باهمستان در دو محله قدیمی و جدید. 0. 3

یکی از اهداف این تحقیق، مقایسره بین وضرعیت حس باهمسرتان در دو محله قدیمی و جدید است تا مشخص 

های نمونه Tد یا خیر. بدین منظور از رزمون شود که ریا تفاوتی از نظر حس باهمستان در این دو نوع محله وجود دار

 330/1برابر  T،  رمار  «حس باهمستان»های مستقل، برای گرو  Tمسرتقل استفاد  شد  است. با توجه به نتایج رزمون 
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 است 41/4جا که مقدار معناداری بیشتر از ریفای دسرت رمد  است. از رنبه 160/4و مقدار معناداری متنارر با رن برابر 

عرررر( از نظر توان گفت بین محله قدیم )پایین قلعه( و محله جدید )شررهر  وییدرصررد می 31با اطمینان بیش از 

رفت بین دو محله قدیمی و جدید ساکنان تفاوت معناداری وجود ندارد، بنابراین با اینکه گمان می «حس باهمسرتان»

س فرضیه اول تحقیق تدوین گردید اما نتایج تحقیق، باهمسرتان تفاوت وجود داشرته باشرد و بر این اسا از نظر حس

شاخص  حس باهمستان تفاوت  0دهد در تما  نشان می 3طور که جدول دهد.همانخلاف این فرضریه را نشران می

دو  بین ساکنان هر بیان ر حس تعلق فرد به محله استدندارد. در شراخص عضویت که  معناداری بین دو محله وجود

عرر کمی بهتر است اما در کل این اختلاف دهد. هر چند وضرعیت محله وییستاً بایایی را نشران میمحله میان ین نسر

هم دانست. در شاخص تأمین نیازها نیز وضع به همین نحو  شرسیهتوان وضرعیت هر دو محله را معنادار نیسرت و می

دهند. بایا بودن میان ین پیوند عاطفی مشتر  در هر دو اسرت و هر دو محله میان ینی بیش از حد متوسط را نشان می

ه بیان ر حس پیوند افراد نسست به هم و نسست بکه محله نیز خود یک نکته مثست در هر دو محله است. این شاخص 

عنوان عاملی نیروبخش جهت مشارکت اجتماعی و توسعه مشارکتی محله باشد.ایسته به شرطی تواند بهمحله اسرت می

سه شاخص عضویت، تأمین نیازها و پیوند عاطفی در هر دو محله میان ینی  بنابراینکه از این ررفیت بهر  برد  شود. 

ص تأثیرگذاری با سه شاخص دی ر کمی متفاوت است دهد اما وضرعیت شاخ( را نشران می3) بایاتر از حد متوسرط

گانه، این شرراخص  0های ای که در هر  دو محله ، این شرراخص در حد متوسررط اسررت  و  در بین شرراخصگونهبه

 ای قدرتدهد. شرراخص تأثیرگذاری بیان ر این اسررت که فرد در امور جمعی و محلهکمترین میان ین را نشرران می

ت شود اما با توجه به اهمیشته باشد. هر چند که مقدار این شاخص در حد متوسط ارزیابی میتأثیرگذاری و مداخله دا

های ای باید راهکارهایی برای تقویت تأثیرگذاری مرد  بر امور محله از ره ذر برنامهایعراد  رن بر توسرررعه محلهفو 

 مشارکتی فراهم گردد.

 

 عصر( و قدیم)محله پایین( قائنجدید)شهرک ولی همستان در دو محلههای حس بامقایسه شاخص .9جدول

 میانگین تعداد نام محله نام متغیر
انحراف 

 معیار
 مقدار معناداری Tآماره

 تأمین نیازها
 600/4 177/3 134 محله ویی عرر

01/1 101/4 
 611/4 073/3 104 محله پایین

 عضویت
 111/4 73/3 134 عررمحله ویی

031/1 136/4 
 161/4 133/3 104 محله پایین

 تأثیرگذاری
 711/4 433/3 134 عررمحله ویی

110/4 11/4 
 711/4 41/3 104 محله پایین

عاطفی  پیوند

 مشتر 

 671/4 116/3 134 عررمحله ویی
31/4 311/4 

 61/4 061/3 104 محله پایین

 160/4 330/1 176/4 011/3 134 عررمحله وییحس 
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 میانگین تعداد نام محله نام متغیر
انحراف 

 معیار
 مقدار معناداری Tآماره

 171/4 336/3 104 پایینمحله  )کل(باهمستان

 (1333، های پژوهش)یافته  مأخذ

 

 وضعیت کیفیت ذهنی زندگی در دو محله موردمطالعه . 9. 3

گونره که گفته شرررد کیفیت زندگی دو بعد ذهنی و عینی دارد. بعد ذهنی بیشرررتر بیان ر رضرررایت افراد از همران

ادی، کایسدی، بعد اقتررر-های مختلف اسررت. در این پژوهش، بعد ذهنی کیفیت زندگی که بیان ر )بعد محیطیحوز 

ناس  است و میان ین احساس امنیت در باشد. از نظر احساس امنیت وضعیت هر دو محله ماجتماعی( موردتوجه می

نشرران می دهد که تفاوت معناداری بین این دو محله وجود  Tهر دو بایاتر از حد متوسررط اسررت. با این حال رمار  

ازحد متوسررط را نشرران ندارد. از نظر تعاملات اجتماعی نیز وضرریعت هر دو محله مشررابه هم هسررت و میان ینی بیش

عرر کمی بایاتر است اما تفاوت معناداری با محله قات فراغت با اینکه در محله وییشراخص رضرایت از او دهد.می

عرر به طور معناداری وضعیت محله  وییدارند ی هردوی این محلات وضعیت مناسس ،از نظر حس نشاط دی ر ندارد.

از حد  بایترمحله  اجتماعی  هر دو وضعیت. در کل وضعیت رضایت از بهتر از وضرعیت سراکنان محله پایین  است.

در حد  ،. از نظر کیفیت محیطی وضعیت محله پایینعرررر بهتر استبا این حال وضرعیت محله ویی متوسرط اسرت

 بین دو محله تفاوت وجود دارد. اما با توجه به سطح معناداری،عرر بایاتر از حد متوسط است و متوسط و محله ویی

عیت دو محله تفاوت معناداری با هم ندارد. در کل نیز رضایت از از نظر رضایت از دسترسی به خدمات و مسکن وض

محیطی هر دو محله مشابه هم و بایاتر از حد متوسط است. از نظر رضایت از بعد اقترادی زندگی نیز -حوز  کایسدی

 T نها وجود ندارد. در کل نیز با توجه به نتایج رزمووضررعیت هر دو محله در حد متوسررط اسررت و تفاوتی بین رن

دست رمد  به 141/4و مقدار معناداری متنارر با رن برابر  161/1برابر  T، رمار  «کیفیت زندگی»های مستقل، برای گرو 

توان گفت بین محله درصد می 31اسررت با اطمینان بیش از  41/4جا که مقدار معناداری بیشرتر از ریفای اسرت. از رن

ساکنان تفاوت معناداری وجود ندارد. بنابراین « کیفیت زندگی»از نظر  عرر(قدیم )پایین( و محله جدید )شهر  ویی

 شود.فرضیه دو  تحقیق نیز تائید نمی

 

 عصر( و قدیم)محله پایین( قائنهای کیفیت زندگی در دو محله جدید)شهرک ولیمقایسه شاخص .3جدول

 میانگین تعداد نام محله نام متغیر ابعاد
انحراف 

 معیار
 معناداریسطح  Tآماره 

 بعد  اجتماعی
 احساس امنیت

 113/4 131/3 134 عررمحله ویی
341/1 11/4 

 731/4 711/3 104 محله پایین

 14/4 333/1 731/4 717/3 134 عررمحله وییتعاملات 
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 میانگین تعداد نام محله نام متغیر ابعاد
انحراف 

 معیار
 معناداریسطح  Tآماره 

 10/4 116/3 104 محله پایین اجتماعی

 اوقات  فراغت
 170/4 101/3 134 عررمحله ویی

113/4 773/4 
 111/4 360/1 104 محله پایین

 حس نشاط
 611/4 463/0 134 عررمحله ویی

330/3 441/4 
 761/4 147/3 104 محله پایین

بعد 

 اجتماعی)کل(

 07/4 710/3 134 عررمحله ویی
10 /1 441/4 

 066/4 641/3 104 محله پایین

کیفیت 

-کایسدی

 محیطی

 کیفیت محیطی
 73/4 17/3 134 عررمحله ویی

467/1 433/4 
 711/4 440/3 104 محله پایین

رضایت از 

دسترسی به 

 خدمات

 143/4 111/3 113 عررمحله ویی
663/1- 436/4 

 031/4 113/3 104 محله پایین

رضایت از 

 مسکن

 116/4 161/3 134 عررمحله ویی
171/1 101/4 

 130/4 017/3 104 محله پایین

 -کیفیت کایسدی

 محیطی)کل(

 140/4 110/3 113 عررمحله ویی
433/1 3/4 

 111/4 110/3 104 محله پایین

 بعد اقترادی
 111/4 311/1 134 عررمحله ویی

113/4- 137/4 
 111/4 360/1 104 محله پایین

 کیفیت زندگی)کل(
 016/4 313/3 113 عررمحله ویی

161/1 141/4 
 011/4 163/3 104 محله پایین

 (1333های پژوهش، مأخذ  )یافته

 

 مطالعه  رابطه بین حس باهمستان و کیفیت زندگی در محلات مورد. 3. 3 

ت ی از رزمون همسس « کیفیت زندگی» و « باهمستانحس »در پژوهش حاضرر برای بررسی ارتساط میان متغیرهای 

  پیرسون استفاد  شد  که نتایج به شرح زیر است 

های رن عررر، ضرری  همسسرت ی میان حس باهمستان و مؤیفهمحله شرهر  وییدر با توجه به جدول ذیل،   -

در محله  . بنابراینتر استکوچک 41/4باکیفیت زندگی معنادار اسرت چون مقدار معناداری متنارر با این ضررای  از 

داری وجود دارد. اما در ارتساط معنیمتغیر کیفیت زندگی  هر  چهار مویفه حس باهمسررتان و عرررر بین شررهر  ویی

مویفه حس  0معنادار شررد  اسررت ویی از لی حس باهمسررتان و کیفیت زندگی با اینکه رابطه بین متغیر ک محله پایین
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و متغیر معنادار شد  و تاثیر  د پیوندهای عاطفی مشتر و  فقط ضرری  همسسرت ی میان متغیرهای عضویت باهسرتان

 ( بر متغیر وابسته تایید نشد.دی ر)تاثیرگذاری و عضویت

دهند  رابطه مستقیم ناقص باشد که نشانمی 137/4ضری  همسست ی بین دو متغیر تأمین نیازها و کیفیت زندگی -

 دهند  ارتساط معنادار بین این دو متغیر است.است نشان 41/4تر از ریفای است و از رنجا که سطح معناداری کوچک

ای که با گونهاست به 114/4عضرویت و کیفیت زندگی در محلات شرهری  ضرری  همسسرت ی بین شراخص -

اقص است. ن مثستتوان گفت، ارتساط بین این دو متغیر ، ارتساطی معنادار اسرت . نوع رابطه نیز درصرد می 31احتمال 

 همرا  خواهد بود.کیفیت زندگی با رضایت بیشتر از محله  حس تعلق بیشتر بهاین بدین معنا است که 

است که به دییل  161/4ضرری  همسست ی بین شاخص حس تأثیرگذاری و کیفیت زندگی در محلات شهری  -

ی معنادار و مثست بین این دو متغیر اسررت یعنی افزایش کنند  رابطهبیان 41/4قرار گرفتن در سررطح معناداری کمتر از 

 حس تاثیرگذاری با افزایش سطح کیفیت زندگی همرا  است.

داری نیز است و میزان معنی 341/4همسسرت ی میان مؤیفه پیوندهای عاطفی مشتر  و کیفیت زندگی ضرری   -

دهد بین مؤیفه پیوندهای عاطفی مشتر  و کیفیت زندگی در محلات شهری اسرت که نشران می 41/4کمتر از ریفای 

طفی مشتر  بین افراد در محلات شهری ی معناداری وجود دارد. براین اساس، به هر انداز  که پیوند و ارتساط عارابطه

 بیشتر باشد به همان انداز  کیفیت زندگی در رن محلات بیشتر خواهد بود.

است که  301/4 «کیفیت زندگی»و  «حس باهمستان»ضری  همسست ی پیرسون بین  «عررشهر  ویی» در محله 

یفای اداری کمتر از رجا که مقدار معندهند  رابطه مسرتقیم و شردت همسست ی بایا بین این دو متغیر است. از رننشران

 این رابطه را  معنادار دانست.توان است د می 41/4

دهند  است که نشان 177/4 «کیفیت زندگی»و  «حس باهمستان»ضری  همسست ی پیرسون بین   «محله پایین» در

بین دو  است ضری  همسست ی 41/4جا که مقدار معناداری کمتر از ریفای رابطه مستقیم بین این دو متغیر است. از رن

 در محله پایین معنادار است.  متغیر 

یفیت ک»و  «حس باهمستان»عررر و پایین  ضری  همسست ی پیرسون بین در مجموع و در دو محله شرهر  ویی

جا که بین این دو متغیر است. از رن متوسطدهند  رابطه مسرتقیم و شدت همسست ی ه نشراناسرت ک 111/4« زندگی

دست رمد  در نمونه درصد این ضری  همسست ی به 31اسرت با اطمینان بیش از  41/4مقدار معناداری کمتر از ریفای 

 ول است.قسفرضیه سو   تحقیق قابلکل جامعه رماری )جمعیت کل دو محله( تعمیم داد، بنابراین توان بهرماری را می

 

 . نتایج آزمون همبستگی برای متغیرهای تحقیق0جدول 
 محله پایین عصرشهرک ولی کل نام متغیر

 تأمین نیازها
 433/4 343/4 137/4 ضری  همسست ی پیرسون

 103/4 444/4 444/4 مقدار معناداری
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 محله پایین عصرشهرک ولی کل نام متغیر

 عضویت 
 130/4 134/4 114/4 ضری  همسست ی پیرسون

 411/4 444/4 444/4 مقدار معناداری

 تأثیرگذاری
 460/4 111/4 161/4 ضری  همسست ی پیرسون

 013/4 441/4 441/4 مقدار معناداری

 پیوندهای عاطفی مشتر 
 143/4 316/4 341/4 ضری  همسست ی پیرسون

 416/4 444/4 444/4 مقدار معناداری

 )کل(حس باهمستان
 177/4 301/4 111/4 ضری  همسست ی پیرسون

 436/4 444/4 444/4 مقدار معناداری

 (1333های پژوهش، مأخذ  )یافته

 

 کنندگی محله بر همبستگی حس باهمستان و کیفیت زندگی بررسی نقش تعدیل .0. 3

شود که ریا تفاوت در محله باعث تغییر در همسست ی بین متغیر مستقل)حس باهمستان( در این بخش بررسری می

ه ای استفاد  شد . در مرحلشرود.برای رزمون این فرضریه ، از رزمون رگرسیون دومرحلهوابسرته)کیفیت زندگی( میو 

 طور که ملاحظهعنوان دو متغیر جداگانه وارد مدل رگرسیون شد . هماننخسرت، متغیر حس باهمستان و نوع محله به

ا هر کند. مقدار بتمتغیر کیفیت زندگی را تسیین می درصد از تغییرات 1/7شرد  حدود گردد، ضرری  تعیین اصرلاحمی

 معنادار است اما برای متغیر نوع محله معنادار نیست. 41/4چند برای حس باهمستان در سطح معناداری کمتر از ریفای 

برای رزمون فرضریه در نهایت اثر جمله تعاملی نوع محله و حس باهمستان )مضرو  این دو متغیر(در مدل وارد 

درصد رسید .ایسته با توجه به اینکه  3/1با ورود این جمله به معادیه ، وضرعیت ضری  تسیین بهسود پیدا کرد و به شرد 

توان گفت که تفاوت در محله نتوانسرته همسست ی بین ( می437/4اسرت)حدود  41/4سرطح معناداری بیش از ریفای 

  قسول است.چهار  تحقیق غیرقابل حس باهمستان و کیفیت زندگی را تعدیل نماید بنابراین فرضیه
 

 کنندگی نوع محله در رابطه بین حس باهمستان و کیفیت زندگی. آزمون نقش تعدیل0جدول 
 مراحل مدل - 𝑹𝟐 Rاصلاح شد  Beta 𝑹𝟐 سطح معناداری

 های مدلویژگی 113/4 471/4 413/4 - -

 حس باهمستان - - _ 111/4 444/4 1

 نوع محله - - - -400/4 313/4

 های مدلویژگی 344/4 413/4 43/4 - -

1 

 حس باهمستان - - - 111/4 441/4

 نوع محله - - - 010/4 131/4

437/4 100/4- - - - 
حس ×نوع محله

 باهمستان

 (1333های پژوهش، مأخذ  )یافته
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 بحث  .0 

ه محلات شررهری است. در این تحقیق بهدف اصرلی این مقایه تحلیل تأثیر حس باهمسرتان بر کیفیت زندگی در 

ی ری د ای یکی محله قدیمی)محله پایین(وبررسی تطسیقی حس اجتماع و کیفیت زندگی در دو بافت گوناگون محله

محله جدید)شرهر  وییعررر( در شرهر قائن پرداخته شد  تا مشخص گردد که ریا تفاوت معناداری بین این دو نوع 

یت زندگی وجود دارد یا خیر و در نهایت ریا رابطه معناداری بین این دو متغیر برافرت از نظر حس باهمسرررتان و کیف

 نتایج این پژوهش بیان ر رن است که حس باهمستان در هر دو محله بایاتر از حد متوسط است.  وجود دارد یا خیر.

ی دارند حد متوسط تر ازادر بررسری تطسیقی دو محله نیز این نتیجه حاصل شد که هر دو محله حس باهمستان بای

شرررد که بین دو محله که وجود ندارد در حاییکه گمان میتفاوتی اما   بین دو محله از نظر میان ین حس باهمسرررتان 

بافت اجتماعی و کایسدی متفاوتی دارند حس باهمسرتان متفاوت باشد. زیرا محله پایین عمدتا یک محله قدیمی است 

 رفت که ساکنان محله قدیمی حسعرر است و انتظار مییشتر از محله وییکه سابقه سکونت خانوارها در کنار هم ب

ی بایا بودن حس باهمستان در دو محله )قدیمتری را نسرست به محله جدید تجربه کنند. تعلق روابط و پیوندهای قوی

ی جتماعرات ایو جدید( مورد بحث، می تواند ناشری از خرلت شهرهای کوچکی چون  قاین باشد که علی رغم تغی

ای وجود دارد و این امر نسست به گذشته، هنوز هم روابط رو درو، شناخت همسای ان نسست به هم، مفهو  هم محله

 بین اینکه حس تاثیرگذاری در مهم دی ر که شایان ذکر است  نکته باعث شد  حس باهستان در هر دو محله بایا باشد.

 فرد که است این بیان ر تأثیرگذاری شاخص. دهدمی نشران محلهرا در هر دو  میان ین کمترین گانه، 0 هایشراخص

 متوسط حد در شراخص این مقدار که چند هر. باشرد داشرته مداخله و تأثیرگذاری قدرت ایمحله و جمعی امور در

 مرد  ذاریتأثیرگ تقویت برای راهکارهایی باید ایمحله توسعه بر رن ایعاد فو  اهمیت به توجه با اما شودمی ارزیابی

در کل بایا بودن میزان حس باهمستان در هر دو محله یک  .گردد فراهم مشرارکتی هایبرنامه ره ذر از محله امور بر

دو  زندگی کیفیت یج نشرران داد که اهمینین نتهای محله مسنا می تواند باشررد. ریزینکته مثست برای مدیرت و برنامه

 د. دهنو هر دو محله تقریساً شرایط مشابهی را از نظر کیفیت زندگی نشان می دبا هم ندارتفاوت معناداری  محله 

 و«  حس باهمسررتان»در مجموع و در دو محله شررهر  وییعرررر و محله پایین همسسررت ی معناداری  بین  نتایج 

ر انداز  که هوجود دارد و حس باهمسررتان می تواند کیفیت زندگی را تحت تأثیر قرار دهد. یعنی به « کیفیت زندگی»

قیق حاضررر با  نتایج تح حس باهمسررتان افزایش یابد  سررطح کیفیت زندگی نیز تحت تأثیر رن افزایش پیدا می کند.

(، 1413) ( ، ایزابل و همکاران1413) (، واندرسررمن و چیوز ، هوانگ و وونگ1411و همکاران) تحقیق سرریکوگنانی

پژوهشرر ران نیز در پژوهش خود به نقش مثست حس باهمسررتان بر ( شررساهت دارد. این 1447) کانتارو و همکاران

  افراد تاکید دارند.و بهزیستی  زندگی کیفیت رضایت از
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 گیری نتیجه .0

عرررر و محله پایین( رابطه معناداری بین حس نتایج این تحقیق نشرران داد که در هر دو محله )شررهر  ویی

تفاوتی از نظر همسست ی بین دو متغیر در دو محله وجود  باهمستان و رضایت از کیفیت زندگی وجود دارد  و

نقش بسرزایی در بهسود کیفیت زندگی اعضای یک محله دارد.  گفت، حس باهمسرتان،توان بنابراین می ندارد.

ازهای و تامین نی، حس تاثیرگذاری پیوند عاطفی ساکنان یک محله ، زیرا حس باهمستان که شامل حس تعلق

، اجتماعی و روانیتواند به بهسود وضرررعیت ارتساطات و پیوندهای اجتماعی اسرررت می رنان از طریق شرررسکه

های جمعی همیون مشارکت کنشیابد  بهسودوقتی حس باهمستان از سروی دی ر  .اقتررادی رنان کمک کند

 کند. گردد که در نهایت به بهسود کیفیت زندگی در محلات شهری کمک میدر امور محله تسهیل می

از نظر سراکنان  حس باهمسرتان و کیفیت زندگی در هر دو محله نسرستاً مناس  است )بایاتر از حد هر چند 

تواند به بهسود وضعیت زندگی در این محلات بیانجامد. ها میمتوسرط است( اما به هر رو تقویت این شاخص

 شود برای تقویت حس باهمستان موارد ذیل پیشنهاد می

تواند به عضرررویت افراد و گفت و، معاشررررت، ای که مییت نهادهای محلهگیری و فعایحمایت از شرررکل -

 همکاری بین افراد محله کمک کند که در نهایت حس باهمستان را در افراد تقویت نماید.

برای گردهمایی سرراکنان محله و افزایش حس  بسررتریتواند که می در محلات فضرراهای عمومی ارتقاء -

 ایهمحل حس باهمستان بهسود محله و شهر، پیدا کردن اشتراکات و در نهایت حس تعلق بهای بودن، محلههم

  -. شود

که خود عاملی در افزایش حس  ی مرتسط با محلههاگیریمشرارکت دادن مرد  در ترمیم سازی و ترمیم -

 ای و نیز حس تأثیرگذاری افراد در محیط پیرامونشان است.تعلق افراد به باهمستان محله

ر طلسد که ددر حد متوسررط اسررت و این می پایین رضررایت از اوقات فراغت در محله ایج تحقیق،طسق نت -

 های اوقات فراغت در این محلات توجه شود.های مربوط به محله به افزایش فرصتریزیبرنامه

 برای ساکنان محله جهت ارتساط بیشتر ساکنان با یکدی ر   برگزاری برنامه های فرهن ی -

مشرررارکت، همسسرررت ی و حس منظور افزایش به  مورد مطایعه در محلات نهرادهرای محلره محورایجراد -

 باهمستان.
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