ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ در ﺳﻜﻮﻧﺖﮔﺎهﻫﺎي ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ :ﻣﺤﺪوده ﺷﺮق ﻛﺎل ﻋﻴﺪﮔﺎه ﺳﺒﺰوار(
ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺒﺎدي

1

داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮاي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﻬﺮي ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ ،ﺗﺒﺮﻳﺰ ،اﻳﺮان

ﺷﻬﺮﻳﺎر روﺳﺘﺎﻳﻲ
اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﻬﺮي ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ ،ﺗﺒﺮﻳﺰ ،اﻳﺮان

ﻣﺤﻤﺪ ﻳﺎﭘﻨﮓ ﻏﺮوي
داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮاي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﻬﺮي ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ ،ﺗﺒﺮﻳﺰ ،اﻳﺮان
ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ1393/05/16 :

ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ1393/02/22 :

ﭼﻜﻴﺪه
روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﻜﺎن ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ دوﻟﺘﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻼﺷﺸﺎن در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ
زﻧﺪﮔﻲ ﺳﻜﻮﻧﺖﮔﺎهﻫﺎي ﻓﻘﻴﺮﻧﺸﻴﻦ ﻛﻨﻮﻧﻲ در ﻛﻨﺎر ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮي از ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي و ﮔﺴﺘﺮش ﻛﺎﻧﻮﻧﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ .از اﻳﻦ رو ﺑﺎﻳﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺳﻨﺠﺸﻲ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ از ﺷﺮاﻳﻂ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد
ﺷﺮاﻳﻂ زﻧﺪﮔﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ و ارﺗﻘﺎء آن ،در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ذﻫﻨﻲ
زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﻜﺎن ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ ﺷﺮق ﻛﺎل ﻋﻴﺪﮔﺎه ﺳﺒﺰوار ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .روﻳﻜﺮد ﻛﻠﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ-
ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ،روش ﮔﺮدآوري دادهﻫﺎ ،ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از روشﻫﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲ و ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اي،ﺷﻴﻮه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ،ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺳﺎده ،ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ  130ﻧﻔﺮ،
روش ﺗﺤﻠﻴﻞ دادهﻫﺎ ،آزﻣﻮن  Tﺗﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪاي ،ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن و ﻻﻧﺪا ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ
ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ در ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻣﺎ در اﺑﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎدي و ﻛﺎﻟﺒﺪي-ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع
ﻧﻴﺰ ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي:ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ،ﺳﻜﻮﻧﺖﮔﺎهﻫﺎي ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ ،ﻣﺤﺪوده ﺷﺮق ﻛﺎل ﻋﻴﺪﮔﺎه ﺳﺒﺰوار.

 -1ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺒﺎدي )ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل(

09154804234

S.hoseynabadi@tabrizu.ac.ir
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مقدمه و طرح مسئله
در دهه گذشته( 0002تا  ) 2010جمعیت شهری جهان سوم  2.1درصد در هر هفته رشد داشته است این رقم تقریبا
چیزی کمتر از رشد جمعیت یک سال اروپاست) .(Un-Habitat,2012,28قسمت مع ده این رشد ،به دلیل

مهاجرتهای شدید از روستا به شهر بوده که با وخیمتر شدن اوضاع در روستاها ،روستاییان فقیر به این امید که
نواحی شهری وسیلهای برای بهبود کیفیت زندکی و کیفیت محیطشان در کنار بهبود شغل و درآمدشان است،
مهاجرت قابل توجهی از روستا به شهر مخصوصا در سه دهه گذشته را شکل بخشیدهاند ).(www.gdrc.orgاما
واقعیت امر این است که شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه که مهاجرت روستایی -شهری و تمرکز خدمات
در شهرهای بزرگ هیچ انتخابی برای مهاجران فقیر نگذاشته جز اینکه سرپناههای غیر رسمی شخصی شان را بسازند

و توسعه دهند ،بیشتر مسئله آفرین بوده است) . (Tag-Eldeen,2005این سرپناههای غیر رسمی و محالت فقیر
نشین تبدیل به مسئله مهم شهرنشینی کنونی مخصوص ًاًا در جهان سوم شده است .به طوریکه اخیر ًاًا بیش از یک
یکنند.علی رغم گذرسهم جمعیت شهری دنیا از نصف کل
میلیارد نفر در محلههای فرودست شهری جهان زندگی م 
جمعیت در سال  ،7002هنوز یک نفر از سه نفر در مس نک نامناسب بدون خدمات یا خدمات کم زندگی میکنند.
یها حاکی از آن است که بدون تغییر اساسی در سیاستها  004میلیون دیگر تا سال  2020به جمعیت این
پیش بین 
یرسد .اطالعات بهبود یافته برای مقابله با چالشهای
یشود و جمعیت این مکانها به  4.1میلیارد م 
محالت افزوده م 
مطرح شده در اهداف توسعه هزاره  1ضروری است .مخصوصا هدف کلی  7هدف مشخص  11که اعضای سازمان

ملل را ملزم کرده است که تا سال  2020بهبودی چشمگیر در زندگی بیش از حداقل  001میلیون ساکن محالت

یسازد (Martinez, at el,
فقیرنشین ایجاد کنند؛ اهمیت بهبود کیفیت زندگی این محالت را بیشتر نمایان م 
).2008,86
از این رو دولتها باید تالششان در جهت بهبود کیفیت زندگی سکونتگاههای فقیرنشین کنونی در کنار پیش گیری از
شکل گیری و گسترش چنین کانونهایی باشد ..از این رو باید مطالعه و سنجشی همه جانبه از شرایط زندگی با
معیارهای علمی صورت گیرد تا بر پایه شناختی همه جانبه برنامهریزی برای بهبود شرایط زندگی صورت گیرد .در
یتواند یاری گر نیل به چنین هدفی باشد چرا که مفهومی چند جانبه است که جوانب
این بین معیار کیفیت زندگی م 
یدهد.
مختلف زندگی انسانی را پوشش م 
در کل برآورد کیفیت زندگی در جنبههای مختلف به سیاستگذاران اجازه خواهد داد که مشخص نمایند در سطوح
محلی و ملی کدام نواحی شهری شرایط نامساعدی دارند و تعیین کنند که چه ا مع الی برای بهبود کیفیت زندگی در
یها و
همان نواحی مفیدتر است) .(Robalino,et al,2008,1بنا به اهمیت وافر کیفیت زندگی در سیاستگذار 
یها ،یافتههای مطالعاتی که تالش در سنجش کیفیت زندگی در مکانهای خاص دارند؛ با توجه روزافزون
برنامهریز 

همراه است).(OKTAY,2010,27

Millennium Development Goals (MDG).

1

تگاههای201 ...
سنجش کیفیت زندگی در سکون 

حال با توجه به اهمیت این بحث ،مقاله حاضر سعی دارد سطح کیفیت زندگی در یکی از کانونهای اسکان غیر
رسمی شهر سبزوار یعنی محله شرق کال عیدگاه واقع در شرق شهر سبزوار را مورد سنجش قرار دهد.
الزم به توضیح است شهر سبزوار با حدود  012هزارنفر جمعیت (سال  ) 1385قریب به  30هزار نفر حاشیه نشین
تگاهها و وسعتی که
را در  5کانون متفاوت در خود جای داده است و با توجه به حجم جمعیتی ساکن در این سکون 
این محالت به خود اختصاص داده اند جزو آن دسته از شهرهایی است که به صورت گسترده و جدی با این چالش
روبروست.
در این تحقیق ،سوال اصلی این است که کیفیت ذهنی زندگی در ابعاد اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی-محیطی محله
شرق کال عیدگاه در چه حدی است؟
فرضیه اصلی تحقیق این است که:
یرسد سطح کیفیت زندگی در محله شرق کال عیدگاه پایین تر از حد متوسط است.
به نظر م 
فرضیات فرعی که هر کدام یک بعد کیفیت زندگی را مد نظر دارد به قرار زیر است:
یرسد سطح کیفیت محیط اجتماعی(امنیت،روابط اجتماعی ،تعلق محله ای و )...در محله شرق کال
الف)به نظر م 
عیدگاه پایین تر از حد متوسط است.
یرسد سطح کیفیت اقتصادی زندگی خانوارهای ساکن در محله مورد مطالعه پایین تر از حد متوسط
ب)به نظر م 
است.
یرسد سطح کیفیت کالبدی-محیطی محله شرق کال عیدگاه پایین تر از حد متوسط است.
پ)به نظر م 
پیشینه تحقیقاتی
مطالعات در مورد کیفیت زندگی شهری در شهرها و کشورهای توسعه یافته ،در حال توسعه و در حال صنعتی شدن
شهای پیشین در این زمینه از دانش
جدید ،از دهه  1970به بعد مورد توجه جدی قرار گرفته است .تحقیقات و تال 
پژوهان غربی (مثل کمپ بل ،کاورز و رودگرز در سال  ، 976 1گرین ،وروف و فلد در سال  1960و )...که در
رشتههای مختلفی از قبیل جامعهشناسی و روانشناسی مشغول فعالیت بودند آغاز شده است .پژوهشگران مختلف در
این مطالعات سعی داشتند که مفاهیم و اجزای کیفیت زندگی را تعریف کنند و بر این اساس نواحی مختلف
تها را از طریق به کارگیری این شاخصها مقایسه کنند و مورد
تها ،استانها و مل 
جغرافیایی از قبیل شهرها ،ایال 
ارزیابی قرار دهند .از جمله متفکرانی که در این عرصه فعالیت کردند میتوان به لویی ،بویر و ساواکی ،استوور و
غیره اشاره کرد .عالوه بر این پژوهشگران ،نهادها و موسسات بین المللی مختلفی وسایل و ابزارهای اندازه گیری
شهایی در زمینه تعریف سنجش علمی
کیفیت زندگی را بهبود بخشیدهاند(کوکبی و ه کم اران.) 1384 ،اخیرا تال 

شهای ذهنی جامع کیفیت زندگی از مطالعه ارز 
کیفیت زندگی صورت گرفته است .بیشتر سنج 
شهای جهان ،1که در
یباشد .سنجش جدیدتر کیفیت زندگی ،ترکیبی از جنبههای عینی و
 54کشور دنیا مورد توجه قرار گرفته است م 
World Values Survey
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ذهنی است.در سال  3002آژانس محیطی اروپا 8 ،حوزه وضعیت زندگی شخصی را برای  25عضو اتحادیه اروپا
مشخص کرد این حوزهها شامل وضعیت اقتصادی ،مس نک و اشتغال ،توازن کار-زندگی ،سالمت ،رفاه(بهزیستی)
ذهنی و کیفیت زندگی ادراکی است .منبع انسانی بین المللی ،موسسه «مرکر» بر کیفیت زندگی تاکید میکند و
طهای طبیعی ،سیاسی و اجتماعی و نیز تسهیالت
معیارهایی مثل دسترسی به کاالی مصرفی ،محیط اقتصادی ،محی 

تفریحی و اوقات فراغت را معرفی میکند) .(Un-Habitat,2012,60سوندری()3002کیفیت زندگی خانوارهای

مهاجر را در زاغههای شهری مورد سنجش قرارداده است .در این تحقیق وی بیشتر شاخصهای عینی کیفیت زندگی
تها ،امکانات ،بهداشت ،درآمد و ...است را مورد استناد قرار داده است
که از طریق آمار مربوط به وضع زیرساخ 
تگاههای غیر رسمی در چند
) .(Sundari,2003,537-552ریچاردز و ه کم اران( )7002کیفیت زندگی در سکون 
شهر آفریقای جنوبی را در حوزههای مس نک و خدمات پایه ،تسهیالت و امکانات مع ومی،ادراکات مربوط به تغییر در
نواحی مسکونی غیررسمی ،رضایت از زندگی ،اوقات فراغت،مسائل روزمره و بیکاری مورد مطالعه قرار داده
اند .)(Richards at el.2007, 375–388اوکتای ،در مطالعه خود از شاخصهای عینی و ذهنی در حوزههای
زندگی خانوادگی،دوستان ،سالمت،تحصیل و شغل،استانداردهای زندگی،اوقات فراغت و مس نک

جهت سنجش

کیفیت زندگی محله ای بهره برده است و طبق نتایج خود ،پیشنهادهایی را برای استفاده برنامهریزان و سیاستگذاران

ارائه کرده است) .(Oktay,2010گوینداجارو( ) 2012کیفیت زندگی زنان زاغه نشین در شهر منگلور 1هند را در
ابعاد فیزیکی،روانشناسی،سطح وابستگی،پیوند اجتماعی،محیطی و عقایدشخصی و مذهبی مورد بررسی قرار داده
یدهد)(Govindaraju. B.M,2012,
است .نتایج سطح پایین کیفیت زندگی افراد مورد مطالعه را نشان م 
النرواجو آمائو( ) 2012در تحقیق خود از بین ابعاد کیفیت زندگی ،بیشتر کیفیت مس نک در سکونتگاههای غیر رسمی
نیجریه را مورد تاکید قرار داده است و عوامل موثر بر کیفیت مس نک را مورد کنکاش قرار داده است .وی مشارکت
اجتماع محلی را در ارتقاء سکونتگاه و کیفیت مس نک

یداند (Lanrewaju
تگاههای غیر رسمیموثر م 
سکون 

).Amao,2012,68-80
در ایران نیز تحقیقات متعددی در حوزه کیفیت زندگی شهری صورت گرفته است .از آنجمله میتوان به تحقیق
رضوانی و ه کم اران(  ) 1388اشاره کرد که توسعه و سنجش شاخصهاي يك فيت زندگي شهري در شهر نورآباد،
صهاي يع ني و ذهني را مد نظر قرار داده اند(رضوانی و ه کم اران.) 87 - 1388،110 ،
استان لرستان با استفاده از شاخ 
غیاثوند (  ) 1388در تحقیقی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی ساکنان محالت شهری پرداخته است .بر
اساس نتایج این تحقیق ،بین سرمایه اجتماعی و ارزیابی افراد از کیفیت محیط کالبدی(بعد ذهنی کیفیت زندگی)
رابطه مثبت وجود دارد .همچنین سرمایه اجتماعی با متغیرهای احساس تعلق به محله و رضایتمندی از محله نیز
رابطه مثبت وجود دارد(غیاثوند ) 22 - 1388،27 ،رفیعیان و ه کم اران نیز بر اساس میزان رضایتمندی یا نارضایتی
ساکنان ،وضعیت کیفیت محیط سکونت در شهرک اکباتان تهران مورد سنجش قرار گرفته است(رفیعیان و ه کم اران،
Mangalore
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 .) 63 - 1389،85علی اکبری و امینی() 389 1تغییرات کیفیت زندگی شهری ایران را طی سالهای  1365تا  1385بر
صهای عینی ،نخست در قالب روندها ،توصیف و تبیین و سپس در مقایسه با تحوالت شهرنشینی،
مبنای شاخ 
تحلیل کرده اند(علی اکبری و امینی.)121- 13 89،148 ،
مبانی نظری:
الف)کیفیت زندگی شهری
به طور کلی هدف از مطرح کردن مفهوم کیفیت زندگی شهری ،اصالح و تکامل مفهوم توسعه از توسعه صرف کمی
به توسعه پایدار شهری بوده است(کوکبي و ه کم اران .) 1384،5 ،به کارگيري ا ني مفهوم درواقع واکنشي عليه توسعه
تک بعدي اقتصادي درسطح ملي و توسعهي صرفا کالبدي درمقياس شهري وتالشي است درجهت دستيابي به

معيارهاي جامع تر وچند بعدي درعرصه ي برنامهريزي (مهدي زاده .) 46 ، 1385 ،طبق نظر روبرت کوستانزا –
اقتصاددان اکولوژیکی :درحالیکه کیفیت زندگی یک هدف سیاستی ضمنی یا صریح است تعریف و سنجش کافی

اغفال کننده است .شاخصهای ذهنی و عینی دامنه ای از رشتهها و مقیاسها را شامل میشود (Costanza, R. et.
)al. 2008
یكنند که ظاهر ًاًا كي
گری سن و یونگ( ) 1994اشاره م 

توافق و اجماع وجود داشته باشد كه در تع نيي

یباشند :آنها يي كه به كي
دو سري بنيادي از اجزاء و فرايندها در تعامل م 
كي

يك فيت زندگي

فرايند روان شناختي داخلي وابسته اند و

یكنند و آنها كه شرايط بيروني هستند و فرآيندهاي داخلي را
احساس رضايت مندي و يا كامروا يي را ايجاد م 

یانگيزند .راجع به بعد اول ،عبارات ديگري بكار رفته اند ،مثال  :يك فيت زندگي انفرادي /شخصي ،رفاه
بر م 
ًال يك فيت
وخوشبختي ذهني و دروني يا رضايت از زندگي .براي بعد دوم عبارات و سطوح مختلفي به كار رفته اند،مث ًال
زندگي شهري ،يك فيت زندگي اجتما يع  ،يك فيت مكان و يك فيت زندگي محيطي (لطفی.) 388،69 1،نکته ای که باید بدان
توجه کرد این است که کیفیت زندگی نباید با مفهوم استاندارد زندگی که بر پایه اولویت درآمد است ،اشتباه گرفته
شود.کیفیت زندگی نه تنها شامل ثروت و اشتغال است بلکه همچنین محیط انسانساخت ،سالمت جسمی و روانی،
یشود).(Derek,2009,et alهمچنین مفهوم کیفیت
آموزش ،تفریح و اوقات فراغت و تعلق اجتماعی را نیز شامل م 

یگیرد و همانند توسعه پایدار ،شامل به هم پیوستگی
زندگی هر چند در درون مفهوم گسترده تر توسعه پایدار جای م 
توسعه اقتصادی ،سرزندگی اجتماعی و سالمت محیطی است .یک تفاوت مع ده با آن دارد .توسعه پایدار به اهمیت
برابری بین نسلی اشاره دارد در حالیکه کیفیت زندگی یک مفهوم ضمنی است ).).Hardi and Pinter,2006,127

به طور کلی از تحقیقاتی که درباره کیفیت زندگی انجام شده دو رویکرد کامال مجزا در کشورهای مختلف دنیا به
وجود آمده است ،اول :رویکرد اسکاندیناوی که در اکثر کشورهای اروپایی به ویژه کشورهای اسکاندیناوی طرفدار
دارد و جان «درینوسکی» و «ریچارد تیتموس» آن را ابداع کردهاند .در این رویکرد بر شرایط عینی زندگی و
معرفهای مرتبط با آن تاکید شده است و کیفیت زندگی افراد در گرو ارضای نیازهای اولیه زندگی است و دوم:
رویکرد آمریکایی است که در بیشتر تحقیقانی که در کشور آمریکا روی کیفیت زندگی انجام شده است وجود دارد.
فهای ذهنی تاکید کردهاند.
یشان توجه کرده و بر معر 
دراین رویکرد محققان بیشتر به تجربههای ذهنی افراد از زندگ 
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یتوان به روانشناس اجتماعی «دبلیو ای توماس» اشاره کرد .در این رویکرد از
از اثرگذاران بر این رویکرد م 
یشود(غیاثوند .) 24 ، 1388 ،بعد ذهنی کیفیت زندگی
رضایتمندی و خوشبختی به عنوان معرفهای اصلی سنجش یاد م 
یکنند
به عنوان درکی شخصی از موقعیت افراد در زندگی در داخل سیستمهای ارزشی و فرهنگی که در آن زندگی م 
و در رابطه با اهداف ،توقعات ،استانداردها و عالیقشان تعریف میشود .(B.M,2012,1)..يك فيت ذهني زندگي به

شهاي مختلفي قابل اندازه گيري است .در يكي از مهمتر ني روشها ،يك فيت ذهني زندگي میتواند ميزان تجمعي
رو 
از سطح رضايت در قلمروهاي مختلف زندگي باشد .بر اساس ا ني روش ،زندگي به قلمروهاي مختلفي تقسيم شده
و تر يك ب ميزان رضايت حاصل از هر كي

یدهد .ا ني روش را میتوان به
از قلمروها ،يك فيت كلي زندگي رانشان م 

صورت تصويري در شكل ) (1مشاهده كرد (رضوانی و ه کم اران.) 1388،94 ،

شكل شماره -1يك فيت ذهنی زندگي به عنوان تر يك بي از مؤلفههاي رضايت در قلمروهاي مختلف زندگی
(Pacione, 2003:24به نقل از رضوانی و ه کم اران) 94 ، 1388 ،

در کنار دو رویکرد فوق ،رویکردهایی نیز وجود دارد که هم بر ابعاد عینی و هم ذهنی زندگی تاکید میکنند که برای
یتوان به روشهای اقتصادی -اجتماعی ارزیابی کیفیت زندگی اشاره کرد(غیاثوند.) 24 ، 1388 ،اما غالب ًاًا این
نمونه م 
رو كي ردها(ذهنی و عینی) به طور مجزا از همديگر و به ندرت در تر يك ب با هم براي سنجش يك فيت زندگي شهري به
یروند(رضوانی و ه کم اران.) 1388،94 ،
كار م 
بنا بر آنچه گفته شد اصوال کيفيت زندگي شهري واژه اي پيچيده وچند بعدي در رابطه با شرايط و وضعيت جمعيت
صهاي ذهني ياکيفي وهم مت يک به شاخصهاي يع ني يا
در يک مقياس جغرافيا يي خاص است که هم مت يک به شاخ 
یاست کيفيت زندگي شهري دربرگيرندهي ابعاد رواني است که شاخصها يي همچون رضايت،شادماني وامنيت را
کم 
یگيرد .دربرخي موارد رضايت اجتما يع نيز ناميده ميشود.همچن ني ابعاد محيطي که دربرگيرنده سنجهها يي
در بر م 
همچون مس نک ،دسترسي به خدمات وامنيت محيطي است.جنبههاي ديگر دربرگيرنده توجه به فرصتهاي
یتوان گفت کیفیت زندگی مع ل گرایی
اجتما يع ،اميدهاي اشتغال،ثروت واوقات فراغت است(سيف الديني) 29 ، 81 ،م 
یشود .موقعی که یک شهر اشتغال ،رشد اقتصادی ،طراحی
یکند و دامنه ای از مفاهیم را شامل م 
شهرها را پشتیبانی م 
یدهد،در واقع کیفیت زندگی را هم برای استفاده
ساختمانها و فضاهای مع ومی ،حمل و نقل مع ومی را ارتقاء م 
یبخشد .موقعی که سطوح آموزش و سالمت کاال را ارتقاء میبخشد کیفیت
کنندگان و هم برای سایرین بهبود م 
یدهد و
یکند و موقعی که یک شهر استفاده از منابع محیطی را کاهش م 
زندگی را برای آینده قابل پیش بینی تامین م 

یدهد).(Un-Habitat,2012,60
یدهد در حقیقت کیفیت زندگی را افزایش م 
کارایی انرژی را افزایش م 
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ب)سکونتگاههای غیر رسمی ،کیفیت زندگی و طرز نگاهها نسبت به آن
یدر کشورهای جهان سوم از یک طرف راه حلی برای مسئله مس نک خانوارهای کم درآمد
سکونتگاههای غیر رسم 
یکند و مسائلی را برای بقیه
یدهد اما از سوی دیگر یک سطح کم کیفیت زندگی را برای ساکنین عرضه م 
ارائه م 
شهر ایجاد میکند) .(Rojas,2009, xviنشانههای کیفیت پایین زندگی این اجتماعات را میتوان در سطح پا نيي
سواد ،مخصوص ًاًا در زنان و سهم باالي مهاجر ني در کل جمعيت ساکن(هادي زاده ) 20 ، 1382 ،دسترسي نامناسب و
حداقل به امكانات و تسهيالت شهري (مانند آب لوله كشي ،برق ،شبكه گاز و تلفن) ،تراکم باال و رشد زياد
جمعيت ،بهداشت نامناسب محيط ،سيستم آبرساني نامناسب ،ايجاد واحدها ،بدون رعايت معيارهاي فني ،روشنا يي
نامناسب معابر ،فقدان پوشش در معابر و کمبود و فقدان فضاهاي آموزشي و مراکز بهداشتي(محمدي- 180 ، 1378 ،
 ) 187کم دوام و ابتدا يي

بودن مصالح اکثر ساختمانها) ،(Taleshi, 2009, 1236رشد خودانگيخته(بدون

برنامهريزي وا مع ال قوان ني ) چهره فضا يي خاص  -به سبب قرار گيري در مركز يا حاشيه شهر )(liu,2009,99
اشتغال در بخش غير رس يم اقتصاد ،اتکا به منابع محلي و درآمد خانوار ،فعاليت محدود و کم ،مهارتهاي اکتسابي
خارج از نظام رس يم  ،عدم تشخيص در فعاليتها به معناي فني آن ،تکنولوژي کاربر و قابل انطباق(محمدي، 1378 ،
یبرند که دائم در حال تغییر
تگاههای غیر رسمی در محیطی به سر م 
) 187 - 180مشاهده نمود .مردم ساکن در سکون 
است .مدیران و برنامهریزان شهری باید راههایی برای افزایش کیفیت زندگی ساکنان سکونتگاههای غیر رسمی پیدا
کنند .نقطه کانونی نشانه گرفتن این مسائل ،اتخاذ رویکرد برنامهریزی مشارکتی است که در آن بر پایه دانش
ارزشهای اجتماع محلی ،ادراکات و نیازهای آنان شناخت و مع ل صورت گیرد (Ballantyne, and Oelofse,

) .1999,203در جهت بهبود کیفیت زندگی برای ساکنان سکونتگاههای غیر رسمی و محالت پیرامون آنها ،دولتها و
آژانسهای یاریگر توسعه بین المللی عالقه روزافزونی به برنامههای ارتقاء سکونتگاه دارند .هدف توسعه هزاره 1بهبود

معنی دار زندگی حداقل  001میلیون زاغه نشین تا سال  2020است.با افزایش سطوح سرمایه گذاری ،تعداد و تنوع
تگاههای غیر رسمی رو به افزایش
برنامهها جهت هدف قرار دادن مسائل پیش روی جمعیتهای ساکن در سکون 

است .دوام برخی مسائل و ظهور چالشهای جدید –در نتیجه مع یق شدن گرایشهای جدید و راههای جدید اقتصادی
و اجتماعی-منجر به این شده که طراحان و مجریان دامنه وسیعی از برنامههای نوآورانه را خلق کنند (Rojas,2009,

).xvi
تگاههای غیر رسمی و محالت فقیر نشین از لحاظ نظری مدیون دیدگاههای
توجه به بهبود شرایط زندگی در سکون 
اصالح طلبانه و رفورمیستی است.در نگرش اصالح طلبانه هر چند ضرورت برقراري عدالت اجتما يع و تعادلهاي
تهاي ناشي از فقر مناطق) باور دارد ،اما براي كوتاه وميان
منطقهاي را (براي تام ني مس نك همگاني و كاهش مهاجر 
مدت به حل مشكل از طريق قبول واقعيت آن و پرداختن به توانهاي موجود در آن كوشش میكند و بيش از اصرار
یداند .بنابرا ني طبق ا ني رهيافت،
بر تغ يي ري ناگهاني در سطح كالن ،تحولي تدريجي در سطوح خرد را چاره ساز م 
The Millennium Development Goal

1
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نبايد پرداختن به راه حلهاي ساختاري به ق مي ت غفلت از رنج و فقر موجود در ا ني اجتماعات تمام شود .در
تگاههای موجود
تگاههای مطلوب باید بر پایه سکون 
مجموع ،این نگرش عقیده دارد که اجتماعات سالم و سکون 
شکل بگیرند ،و گرنه تصور ساختن آرمانشهری نو ،یا هرگز مع لی نیست و یا در ویترین برای معدودی باقی مانده و
راه حلی فراگیر نیست (صرافي .) 270 : 1382 ،این در حالی است که سایر دیدگاهها و مکاتب نظری مهم دیگر از
جمله محافظهکاری ،لیبرالیسم و رادیکالیسم عقیده ای متفاوت نسبت به اصالح طلبان در مواجهه با سکونتگاههای
غیر رسمی داشتهاند .در دیدگاه محافظه کارانه سکونتگاه غیررسمی غدهای چرکین بر بدن شهر است که باید برچیده
یشود كه چاره اي جز تخريب و راه
یشود و به مسائل به گونه اي نگاه م 
شود از این رو ريشه كني پديده ،سفارش م 
اندازي بولدزرها براي حفظ امنيت به نظر ن يم رسد(صرافي .) 270 : 1382 ،لیبرالها مع دت ًاًا با واگذاری مسئله و مشکل
سکونتگاههای فقیرنشین به بازار آزاد و سیرتکاملی سرمایه داری،سیری تکراری و الگوی تقلیدی برای توسعه در
کشورهای در حال توسعه را در نظر دارند و بنابراین اعتقاد به حل مسئله در جریان توسعه دارند (ایراندوست،
یشود .پس نیازی
 .)102 : 1388از نظر آنان این مشکل جزئی از مراحل توسعه کشورهاست که به مرور زمان حل م 
به مداخله برای حل آن نیست(رهاسازی پدیده به جای حل آن) .رادیکالیستها و ساختارگرایان نیز ،با اذعان به ماهیت
ناعادالنه سرمایه داری و ریشه داشتن پدیده فقر شهری در سازوکارهای گریزناپذیر سرمایه داری ،راه حل اساسی
یدانند (ایراندوست .)102 : 1388 ،بنابراین آنها نیز
قضیه را در حل ریشهای پدیده و برچیدن بساط سرمایه داری م 
تگاهها بلکه بیشتر در گرو از میان برداشتن عوامل بوجود
حل مسئله را نه در گرو بهبود شرایط زندگی این سکون 
یدانند.
آورنده آن م 
تها ،رها کردن مسئله و همچنین برخورد بولدوزری نه تنها
یتوان گفت طبق تجربیات دول 
با توجه به طرز نگاهها م 
یگردد .حل ریشه ای نیز هر چند الزم
یکند بلکه باعث ناپایداری بیشتر شهرها در ابعاد مختلف م 
مشکلی را حل نم 
است اما کافی نیست چرا که حل عوامل ساختاری مولد پدیده حاشیه نشینی کاری زمانبر است و اگر به همراه آن
یمورد غفلت واقع شود وخیم شدن اوضاع شهرها و خنثی شدن بسیاری از
اصالح و بهبود وضع اسکان غیر رسم 
شهای ساختاری را در پی خواهد داشت .بنابراین مطمئن ًاًا پرداختن به بهبود کیفیت زندگی در این کانونهای
تال 
زیستی به هر حال باید در دستور کار باشد .عالوه بر این موارد آنچه که ضرورت پرداختن به ارتقاء کیفیت زندگی و
تگاهها ست.
سکونت در اسکانهای غیر رسمی را توجیه میسازد نگاه به جنبههای مثبت این سکون 
در یک نگاه مثبت و منصفانه ،اسکانهاي غيررس يم  ،عامل برجسته تهيه مس نک براي فقراي شهري میباشد؛ بنابراین
تگاهها نبايستی به عنوان بخشي از بحران کشوري مس نک  ،بلکه بایستی به عنوان سهم فقرا ،براي حل
به ا ني سکون 
مسئله خودشان نگريسته شود (داداش پور و علیزاده ) 23 ، 389 1 ،به قول جان ترنر كه نوآورانه به چن ني
سكونتگاهها يي نظر افكنده و برخي از ياوههاي رايج در باب اجتماعات آلون يك و ساكنان آن را بر مال ساخته ؛ اسكان
غيررس يم  ،برنامهريزي مس نك تهيدستان در جوامعي است كه برنامهريزان آن فرصتي براي ارائه طرحي ناظر بر يافتن
سرپناه ،آن هم براي فقراي شهري ندارند (پيران .) 1381،8 ،همچنین از جمله توانهاي دیگر ا ني اجتماعات میتوان
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یتوانند به سرمايههاي
به وجود نيروي انساني فراوان و جوان اشاره كرد كه در صورت كسب دانش و مهارت م 
انساني تبديل گردند (صرافي.) 68 2 2، 8 13 ،عالوه بر این ساكنان اسكانهاي غيررس يم

با ا ني

كه در فقر به سر

یبرند ،با ا ني حال سهم باال يي در فعاليت اقتصادي شهرها دارند ،بطور كي ه اگر ا ني افراد كم درآمد دست از فعاليت
م
بكشند ،وضعيت اقتصادي شهرها م نكم است دچار مشكل گردد ،از طرف ديگر آنها اموال و دارا يي زيادي جمع
یكنند كه به شهر نيز تعلق دارد،از این رو مقامهاي محلي بايد ا ني دارا يي ها را به رس يم ت بشناسند (جواهري
م
پور.)831،
روش تحقیق
روش تحقیق ،توصیفی -تحلیلی است .شیوه گردآوری دادهها و اطالعات کتابخانه ای و میدانی است.
در روش کتابخانهای با مراجعه به کتب و مقاالت مرتبط با موضوع مورد بحث به تدوین مبانی نظری پرداخته شده
است .عالوه بر این برای شناخت محدوده مورد نظر مراجعه به آمارهای و اسناد موجود صورت گرفته است .در
مطالعه میدانی با مراجعه به محدوده مورد مطالعه به گردآوری دادههای مورد نیاز پرداخته شده است .مهمترین ابزار
گردآوری در این روش ،پرسشنامه است که سواالت آن بسته میباشد .حجم جامعه  3534خانوار است .حجم نمونه
با توجه به جدول حداقل نمونه ادوارز در سطح اطمینان  95درصد 031 ،خانوار محاسبه شد .سطح تحلیل نیز
سرپرست خانوار میباشد .برای تحلیل یافتهها از آزمون  tتک نمونهای در محیط نرم افزار spssاستفاده شده است.
صهای زیر
متغیرهای مورد بحث ،کیفیت کالبدی-محیطی ،اقتصادی و اجتماعی است که هر کدام در قالب شاخ 
مورد سنجش قرار گرفته است.الزم به ذکر است که در این تحقیق ،کیفیت ذهنی ساکنین بر اساس میزان رضایت آنان
از ابعاد و شاخصهای مندرج در جدول شماره یک مورد سنجش قرار میگیرد.
صهای مورد بررسی در تحقیق حاضر
جدول شماره  :1ابعاد ،مولفهها و شاخ 
شاخص

بعد

مولفه

محیطی-کالبدی

ته ا
کیفیت زیرساخ 

وضعيت پوشش معابر(اسفالت یا خاکی بودن)،عرض معابر،وضعيت اهالي محله از لحاظ دسترسي آسان به وسايل حمل و نقل مع ومي (اتوبوس شهری،
تاکسی و ،)..وضعيت محله به لحاظ بر خورداري از آب آشاميدني سالم و بهداشتي و قطعي و دائ يم بودن،وضعيت محله به لحاظ برخورداري از برق و
قطعي و دائ يم بودن ،وضعيت محله به لحاظ بر خورداري از خطوط تلفن
وضعيت محله به لحاظ برخورداري و دسترسي به خدمات مانند (نانوا يي  ،خواربار فروشي و ،)...دسترسی به مراکز درمانی
وضعيت محله به لحاظ برخورداري از امكانات ورزشي (باشگاه،زم ني ورزشي) براي جوانان،وضعيت محله به لحاظ برخورداري از امكانات فرهنگي و
هنري (كتابخانه،مسجد)،.وضعیت روشنایی معابر،دسترسی به پارک و فضای سبز
وضعيت محله از لحاظ برخورداري از شبكه دفع فاضالب ،جمع آوری بهداشتی و اصولی زباله ،پاکیزگی و نظافت محله،وضعیت مسیل ،دفع آبهای

کیفیت محیطی

سطحی
روشنایی و نورگیری خانه،کیفیت مصالح و مقاومت ساختمان،کافی بودن مساحت خانه با توجه به نیاز خانواده،داشتن امکانات الزم (سیستم سرمایشی،

کیفیت مس نک

سهای بهداشتی مثل حمام و توالت)
گرمایشی ،سروی 
اجتماعی

اطمینان خاطر از رفت و آمد در ساعات پایانی شب داخل محله،اطمینان خاطر از خالی گذاشتن منزل برای مواقعی مثل سفر ،دسترسی آسان به پاسگاه و

امنیت اجتماعی

پلیس در مواقع نیاز
وجود هشدار مبنی بر تخلیه خانه از سوی شهرداری ،نگرانی از اینکه شهرداری ،محله را به رسمیت نمیشناسد و به همین دلیل ،خدمات رسانی نمیکند،

امنیت تصرف

نگرانی از اینکه مسئولین و ادارات از این محله جهت بهبود وضعیت آن حمایت نکنند
روابط و همبستگی

اقتصادی

وضعيت ساكن ني از لحاظ داشتن روحيه كارگروهي و كمك

به همديگر وجود روابط ص ميم انه ميان خانوادهها و همسايگان،مشورت اهالی در امور محله،

اجتماعی

یها
اعتماد به هم محله ا 

تعلق محله ای

میزان تمایل برای ترک محله،میزان احساس رضایت از زندگی در محله

وضعیت

شفلی

و

رضایت از درآمد ،پس انداز و وضعیت شغلی و امید به بهبود شغلی

درآمدی خانوار

منبع :نگارندگان
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معرفی محدوده مطالعاتی
شهر سبزوار،در طول جغرافیایی  57درجه و  43دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی  36درجه و  12دقیقه شمالی ،در
قسمت غربی استان خراسان رضوی قرار گرفته است .سبزوار داراي ويژگي مع ومي اقليم گرم و خشک با
زمستانهاي سرد و ن مي ه مرطوب و تابستانهاي گرم و خشک میباشد(مهندس ني مشاور پرداراز )5 ، 1388 ،و از نظر
ژئومورفولوژیکی بر روی مخروطه افکنه قرار گرفته است.جمعیت این شهر در سال  1390حدود  032هزار نفر(مرکز
آمار ایران ،سرشماری  ) 1390بوده است .شهر مزبور مانند بسیاری از شهرهای دیگر کشور با پدیده ی اسکان
غیررسمی روبروست؛ بطوریکه حدود  30هزار نفر از جمعیت آن (پیران .) 17 : 1387 ،در  5کانون اسکان غیر رسمی
شامل صالح آباد،قلعه نو دهراز،کالته سیفر ،شرق کال عیدگاه و غرب نیروگاه جای گرفته است(عنابستانی و
عنابستانی.) 389 1 70: ،
در این بین محدوده شرق کال عیدگاه به لحاظ جمعیتی با جای دادن حدود  14هزار نفر جمعیت درخود به عنوان
بزرگترین هسته جمعیتی پیرامون شهر سبزوار محسوب میشود .این محدوده شامل سه محله  3 ،2و  4از ناحیه 6
شهرداری سبزوار است که از نظر موقعیت در قسمت شرقی شهر سبزوار واقع شده است .محدودهي مورد نظر از
غرب به خيابان چهل متري دوم ،از شمال به بلوار دکتر علي شريعتي و از جنوب به خيابان  22به نم و جاده دلقند
متصل است.

شکل شماره :2موقعیت محدوده مورد مطالعه
منبع :نگارندگان

نمای کلی محله با شیب نامناسب در برخی معابر ،پوشش نامناسب بسیاری از معابر ،جریان فاضالب درون کوچه و
خیابان ،وجود مسیل موسوم به کال عیدگاه که به دلیل جریان فاضالب درون آن چهرهای غیربهداشتی به محدوده
داده است؛ شناخته میشود .از نظر وضعیت کاربری اراضی ،فقدان کاربریهای ورزشی ،فرهنگی و بهداشتی و کمبود
درتمام کاربریهای از مسکونی گرفته تا آموزشی و درمانی و ...؛ از این محدوده چهره ای محروم ساخته
است(وزارت مس نک و شهرسازی 1382 ،و مهندسین مشاور پرداراز  .) 1388بعد خانوار جمعیت ساکن در محدوده
یباشد(مرکز آمار ایران .) 1385 ،نرخ اشتغال در این محدوده
مزبور حدود  3/ 98و نرخ باسوادی آنان  89 /8درصد م 
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 19/ 85درصد(مرکز آمار ایران ) 1385 ،است که نسبت به سطح شهر که  90 /5است(مرکز آمار ایران ،) 1385 ،باالتر
یباشد .در محدوده شرق کال عیدگاه،تراکم نفر و خانوار در واحد مسکونی حدود  4/ 02نفر و  1/ 01خانوار می-
م
باشد(مرکز آمار .) 1385 ،کیفیت ساختمانهای این محدوده ،در شرایط نسبتا خوبی است؛بطوریکه از 2922
پالک 83 /9،درصد قابل نگهداری 14 /6 ،درصد مرمتی و فقط  1/4درصد تخریبی است(مهندسین مشاور هفت
شهرآریا.) 22 : 389 1 ،
یافتهها
در این تحقیق برای سنجش سطح کیفیت زندگی ساکنین شرق کال عیدگاه از سواالت  5گزینه ای از طیف کامال
موافق تا کامال مخالف(طیف لیکرت) استفاده شده است .برای آزمون اینکه سطح کیفیت زندگی افراد در چه حدی

است؟ آیا باالتر از حد متوسط است یا خیر؟ میتوان از آزمون  tتک نمونه ای استفاده کرد .این آزمون برای مقایسه
یشود .برای روشن شدن نحوه کار ذکر مراحل زیر میتواند مفید باشد:
نها استفاده م 
میانگی 
با توجه به اينکه در پرسشنامه طراحي شده تمامي سواالت جهتي مثبت دارند و از طيف ل کي رت که طيفي  5ارزشي

است استفاده شده ؛ در تحليل آماري نيز  5ارزش داده شد .عدد 5کامال موافق ،عدد 4موافق ،عدد 3تا حدودي موافق،
عدد 2مخالف و عدد  1کامال مخالف .بنابراین میانگین امتیازات عددی بین  1تا  5است و عدد  3به عنوان امتیاز حد
متوسط و  Test Valueاست.
اگر پاسخ افراد طوری باشد که میانگین امتیازات آنها باالتر از امتیاز حد متوسط باشد و سطح معناداری هم کمتر از
یشود که سطح آن متغیر به طور معناداری باالست و بالعکس اگر در سطح معنی
 .05 0باشد در آن صورت گفته م 
داری کمتر از  .05 0پایین تر از حد متوسط باشد گفته میشود که به طور معناداری سطح متغیر باال تر از حد متوسط
است.
الف)کیفیت محیط اجتماعی
جدول شماره دو ابعاد مختلف کیفیت محیط اجتماعی در محله کال عیدگاه را نشان میدهد .طبق این جدول فقط
میانگین مولفههای امنیت اجتماعی ،روابط و همبستگی اجتماعی و تعلق محله ای باالتر از امتیاز حد متوسط ()3
است و از آنجا که این باالتر بودن در سطح معنی داری کمتر از  .05 0واقع شده است میتوان گفت که به طور
معناداری این سه مولفه در حد باالیی است .اما امنیت تصرف پایین تر از حد متوسط است .یعنی اکثر پاسخ دهندگان
دلهرههایی ناشی از هشدارهای شهرداری و نهادها به دلیل ساخت و ساز غیر قانونی حتی در وضع کنونی دارند و
افراد از اینکه مس نک خود را از دست بدهند احساس نگرانی دارند .این در حالی است که احساس امنیت تصرف،
تگاههاست و اگر قرار باشد با مشارت مردم
عنصری کلیدی برای بهسازی و ارتقاء کیفیت زندگی در این سکون 
شرایط زندگی در این سکونتگاهها بهبود یابد باید شرایط امنیت تصرف بهبود یابد.
عبندی مولفههای کیفیت اجتماعی ،در کل این بعد کیفیت زندگی به طور معنی داری باالتر از حد متوسط
اما در جم 
یرسد سطح کیفیت محیط اجتماعی(امنیت،روابط اجتماعی ،تعلق محلهای
است .بدین ترتیب این فرضیه که« به نظر م 
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یگردد و این خود بیانگر آن است که بر
و )...در محله شرق کال عیدگاه پایین تر از حد متوسط است» تایید نم 
خالف برخی ادعاها که سکونتگاههای غیر رسمی از امنیت کمی برخوردارند ،یا روابط اجتماعی و تعلق مکانی
ضعیف است ،در این محله قضیه متفاوت است .مردم محله احساس امنیت نسبتا باالیی دارند ،روابط اجتماعی ،میزان
اعتماد به هم تقریبا باالست و میزان تعلق به محله در اکثر آنها باالتر از حد متوسط است .همه این نکات مثبت خود
یروند که باید به درستی مورد استفاده قرار گیرد.
سرمایههایی برای توسعه این محله به شمار م 
جدول شماره :2کیفیت محیط اجتماعی در محله شرق کال عیدگاه سبزوار با توجه به پاسخ افراد
مولفه

بعد
کیفیت محیط اجتماعی

تفاوت میانگین

میانگین

سطح معنی داری

امنیت اجتماعی

2.3

2.0

0.01

روابط و همبستگی اجتماعی

9.3

9.0

0.0

امنیت تصرف

2.29

تعلق محله ای
کیفیت اجتماعی(کل)

0.0

- 0.71

3.39

0.39

0.0

2.3

2.0

0.0

Test Value=3

منبع :یافتههای تحقیق

ب)کیفیت اقتصادی
بر خالف وضعیت اجتماعی،بعد کیفیت اقتصادی زندگی ساکنین در حد مناسبی نیست .با توجه به پاسخ ساکنین
یباشد که پایین تر از حد متوسط( )3است .با توجه به اینکه میانگین
میانگین کیفیت شغلی و درآمدهای آنها 2.34 ،م 
یتوان گفت سطح کیفیت زندگی ساکنین به طرز معنی داری
حاصله در سطح معنی داری کمتر از  5.0قرار گرفته م 
پایین تر از حد متوسط است .البته این امر دور از انتظار هم نبود چرا که سکونتگاه غیر رسمی محل تجمع و سکونت
فقرا و کم درآمدهای شهری است .البته عالوه بر نظر خود ساکنین در مورد شرایط اقتصادی شان که به صورت کیفی
یدهد به طوری که بیش از  96درصد پاسخ
حاصل گشته،رده درآمدی انها هم کم درآمد بودن آنها را نشان م 
دهندگان درآمدی کمتر از  007هزار تومان در ماه دارند.
یرسد سطح کیفیت اقتصادی خانوارهای ساکن در محله مورد مطالعه
بنا براین فرضیه دوم تحت عنوان«به نظر م 
یگردد.
پایین تر از حد متوسط است» تایید م 
جدول شماره  :3کیفیت بعد اقتصادی زندگی ساکنین در محله شرق کال عیدگاه سبزوار با توجه به پاسخ افراد
بعد

مولفه

کیفیت محیط اقتصادی

شغل ،درآمد و پس انداز

میانگین
2.34

تفاوت میانگین

سطح معنی داری

- .65 0

0 .0 0

Test Value=3

منبع :یافتههای تحقیق

پ)کیفیت محیطی-کالبدی

با توجه به پاسخ افراد و با توجه به آزمون  tتک نمونه ای ،کیفیت مس نک (کافی بودن فضا ،امکانات ،روشنایی و)...در

حد مناسبی است .میانگین  3.3که در سطح معنی داری کمتر از  .05 0واقع شده است نشان میدهد که کیفیت مس نک
در حد معنی داری باالتر از حد متوسط است .اما بر خالف بعد کیفیت مس نک  ،سایر ابعاد کالبدی-محیطی شرایط
مناسبی ندارد .به طوریکه کیفیت دسترسی به زیرساختها به طور معنی داری پایین تر از حد امتیاز متوسط است.
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میانگین  8 .4 2نشان دهده این نکته است .همانطور که در بخش معرفی محدوده مورد مطالعه نیز عنوان گردید این
یهای دیگر نیز دچار کمبود است.
محله فاقد کاربریهای ورزشی ،فرهنگی و بهداشتی است و درتمام کاربر 
طبق نظر پاسخ دهندگان،کیفیت محیطی (شامل پاکیزگی و نظافت ،زباله ،فاضالب ،جریان آبهای سطحی ،مسیل ،سرو
صدا و گرد و غبار و )...نیز در این محله پایین تر از حد متوسط است .البته بدون پرسیدن چنین مسئله ای هر کس با
ورود به این محله میتواند به شرایط وخیم محیطی در آن پی ببرد .مخصوصا مسیل (کال) عیدگاه که فاضالب در آن
یها را مخصوصا در فصل گرما به همراه دارد این در
رها شده و بوی بسیار نامطلوب همراه با گسترش انواع آلودگ 
حالی است که تعادا قابل توجهی از مساکن در حاشیه این مسیل ساخته شده اند و از بوی بد و آلودگی آن در امان
نیستند .ضمنا آبهای مصرفی در آشپزخانه منازل نیز مع دتا در معابر مع ومی رها میشود و بهداشت محیطی را با
یسازد.
مشکل مواجه م 
در کل ،کیفیت محیطی-کالبدی این محله طبق نظر ساکنین با میانگین  2.86و در سطح معنی داری  0.03پایین تر از
حد متوسط است .مسیل ،رها شدن فاضالب در معابر ،خاکی بودن و گلی شدن معابر هنگام بارندگی ،آلودگی ناشی
از گرد و غبار ،فقر شدید در کاربریهای مع ومی همه باعث کاهش سطح کیفیت زندگی از بعد کالبدی و محیطی
شده است.
بدین ترتیب فرضیه فرعی سوم تحقیق تحت عنوان«به نظر میرسد سطح کیفیت اقتصادی خانوارهای ساکن در محله
یگردد.
مورد مطالعه پایین تر از حد متوسط است» نیز تایید م 
جدول شماره  :4کیفیت کالبدی-محیطی در محله شرق کال عیدگاه سبزوار با توجه به پاسخ افراد
بعد
کیفیت کالبدی-محیطی

مولفه

میانگین

زیرساختها

8 .4 2

مس نک

3.3

3.0

کیفیت محیطی

7.2

-3.0

2.86

- .14 0

کیفیت کالبدی-محیطی (کل)

تفاوت میانگین
- 0.52

سطح معنی داری

0.00

0.002
0.004

Test Value=3

0.03

منبع :یافتههای تحقیق

کیفیت کلی زندگی در محله کال عیدگاه
سطح کیفیت زندگی به طور جداگانه در سه بعد اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی -محیطی در جدول شماره  5با توجه
به آزمون  T Testنمایش داده شده است .با توجه به این جدول کیفیت زندگی فقط در بعد اجتماعی در حد باالتر
از متوسط قرار دارد که این نکته مثبتی است ،وجود حس امنیت ،تعلق محله ای ،روابط و اعتماد اجتماعی مناسب
همگی باید مورد توجه قرار گیرد.با این حال همانطور که عنوان گردید سطح پایین امنیت تصرف نکته منفی بعد
شهای زندگی تاثیر بگذارد .اما در ابعاد اقتصادی و کالبدی-
یتواند روی سایر بخ 
اجتماعی کیفیت زندگی است که م 
محیطی وضع به گونه ای دیگر است .در این دو بعد کیفیت زندگی پایین تر از حد متوسط میباشد .در کل نیز
یباشد که -2.0
کیفیت زندگی ساکنین این سکونتگاه غیر رسمی پایین تر از حد متوسط است .میانگین نظری  8.2م 
امتیاز پایین تر از حد متوسط است و از آنجا که این پایین بودن در سطح معنی داری کمتر از  .05 0اتفاق افتاده،

 212فصلنامه علمي  -پژوهشی نگرشهای نو در جغرافیای انسانی – سال ششم ،شماره سوم ،تابستان 3931

یتوان گفت که سطح کیفیت زندگی به طور معنی داری پایین تر از حد متوسط است .از این رو فرضیه اصلی
م
یشود.
تحقیق تایید م 
جدول شماره  :5کیفیت زندگی در محله شرق کال عیدگاه سبزوار
میانگین

بعد

3.2

اجتماعی

2.34

اقتصادی

2.86

کالبدی-محیطی

2.8

کیفیت زندگی (کل)

سطح معنی داری

تفاوت میانگین
2.0

0.0

- .65 0

0 .0 0

- .14 0

0.03

-2.0

0 .0 0

Test Value=3

منبع :یافتههای تحقیق

ویژگیهای فردی و رضایت از کیفیت زندگی
یهای فردی در نگرش افراد نسبت به کیفیت زندگی شان مورد بررسی قرار میگیرد.
در این قسمت نقش ویژگ 
یدهد،متغیرهای سن ،جنس ،سطح سواد ،مدت اقامت در محله وضعیت مالکیت
همانطو که جدول شماره  6نشان م 
(مالک ،مستاجر ،خانه پدری) رابطه معناداری با کیفیت ذهنی زندگی پاسخگویان وجود ندارد .این نکته را  Sigبیشتر
یدهد .اما رابطه بین وضعیت اشتغال ،نوع شغل و میزان درآمد ماهیانه با متغیر وابسته که کیفیت
از  .05 0نشان م 
زندگی است در سطح معناداری آلفا کمتر از  .05 0قرار دارد؛ که بر این اساس میتوان رابطه بین این متغیرها با
کیفیت زندگی درک شده توسط افراد را معنا دار دانست .یعنی در کل هر چه وضع این شاخصهای اقتصادی بهتر
ییابد.اما وضعیت مالکیت(داشتن سند رسمی ،قولنامه یا فاقد سند بودن)رابطه
باشد کیفیت زندگی افراد نیز بهبود م 
معنادار سطح کیفیت زندگی دارد .به طوری که افراد فاقد سند نسبت به کسانی که قولنامه یا سند رسمی دارند از
سطح کیفیت زندگی پایین تری برخوردارند.این به خوبی نقش اهمیت امنیت تصرف در شرایط و کیفیت زندگی
یدهد.
افراد را نشان م 
یهای فردی پاسخگویان در برداشت آنان از کیفیت زندگی شان
جدول شماره :6تاثیر ویژگ 
متغیر مستقل

ضریب همبستگی پیرسون
ضریب

sig

ضریب هبستگی الندا

Value

sig

سن

- 99 1 0.

84 1.0

-

-

جنس

-

-

08 0 0.

15 3.0

سطح سواد

71 0 0.

0.427

-

-

مدت اقامت در محله

96 0 0.

0.283

-

-

درآمد ماهانه

** 0.26

03 0 0.

-

-

وضعیت اشتغال(شاغل ،بیکار و)...

-

-

56 0 0.

06 0 0.

-

-

37 0 0.

18 0 0.

نوع مالکیت(سند رسمی ،قولنامه ،فاقد سند

0.22

0.13

-

-

وضعیت مالکیت(مالک ،مستاجر،خانه پدری)

-

-

32 0 0.

0.16

نوع شغل

منبع :یافتههای تحقیق

نتیجه گیری
اهمیت سنجش کیفیت زندگی و شناخت نسبت به وضعیت آن در ابعاد مختلف میتواند برنامهریزان را در جهت
بهبود وضعیت یک سکونتگاه کمک کند .مخصوصا اینکه بخش قابل توجهی از این سنجش به سنجش نگرش
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یپردازد و این خود کمک میکند تا شرایط سکونتگاه
ساکنین نسبت به جنبههای مختلف زندگی در آن سکونتگاه م 
یگردد برنامهها و طرحها با واقعیات و نیازها نزدیکتر شود .در این
از دید ساکنین سنجیده شود .امری که باعث م 
تحقیق نیز سعی شد با سنجش کیفیت زندگی در سکونتگاه غیر رسمی شرق کال عیدگاه سبزوار در این جهت
حرکت شود .در این راستا کیفیت زندگی در سه بعد تنظیم گشت و با گویههایی  5طیفی سعی گردید نگرش افراد
نسبت به شرایط زندگی و محیط پیرامونشان سنجیده شود .نتایج نشان داد که بر خالف بسیاری از نوشتهها و باورها،
در سکونتگاه غیر رسمی شرق کال عیدگاه ،در بعد اجتماعی ،سطح باالیی از احساس امنیت مع ومی ،تعلق محله ای
روابط و اعتماد اجتماعی در ساکنین وجود دارد .در کل سطح کیفیت اجتماعی زندگی در حد باالیی است تنها نکته
منفی در بعد اجتماعی ،امنیت تصرف پایین است .به طوری که بسیاری از پاسخ دهندگان نگران هشدارها و نیز
اقدامات مدیریت شهری در جهت تخلیه واخراج از مس نک غیر قانونی هستند.با توجه به اهمیت امنیت تصرف در
بهسازی و توانمندسازی محله و اجتماع محلی ،باید اقداماتی در جهت ایجاد حس امنیت تصرف در ساکنین از سوی
مدیریت شهری صورت گیرد چرا که تا زمانی که ساکنین یک سکونتگاه غیر رسمی از این نکته که آنها صاحب
یتوانند سرمایه گذاری در بهبود وضعیت مس نک خود
مس نک ساخته شده خود خواهند ماند اطمینان پیدا نکنند نم 
داشته باشند و یا در بهسازی محله با نهادهای مربوطه مشارکت داشته باشند.
بعد اقتصادی نیز در این تحقیق مورد توجه قرار گرفت ،مع دت ًاًا سکونتگاه غیر رسمی مامن و محل سکونت فقرا و کم
درآمدهای شهری است و در کل سکونتگاه غیررسمی نمودی از فقر شهری است .این امر در محدوده مورد مطالعه
یکند .طبق پاسخ افراد ،سطح کیفیت درآمدی ،شغلی و امید به آینده اقتصادی در حد پایینی است.از این
نیز صدق م 
یطلبد که در برنامههای توانمندسازی اهمیت خاصی به ایجاد یا افزایش توانمندی اقتصادی افراد از طریق
رو م 
افزایش مهارت شغلی ،دسترسی به منابع مالی و ...صورت گیرد.
بعد کیفیت کالبدی-محیطی محله نیز همانند بعد اقتصادی در سطح نازلی است .در بین مولفههای کالبدی-محیطی
فقط کیفیت مس نک است که باالتر از حد متوسط قرار دارد .از نظر شرایط محیطی وضع محله مخصوصا در حاشیه
یهای محیطی سالمت افراد را با مخاطره روبرو میکند .همچنین وضع
کال(مسیل) به شدت وخیم است .انواع آلودگ 
یها مشکل و کمبود وجود دارد .در کل بعد
زیرساختها و خدمات نیز در حد مناسبی نیست و در تمام کاربر 
کالبدی -محیطی پایین تر از حد متوسط است.
یدهد این است که در بین ویژگیهای فردی ساکنین ،بیشتر وضعیت
اما نتیجه دیگری که این تحقیق به دست م 
اقتصادی افراد است که در کیفیت زندگی شان موثر است ،وضعیت اشتغال ،نوع شغل و درآمد که رابطه ای معنادار با
کیفیت زندگی افراد دارند و مطمئنا در برنامههای توانمندسازی ،این مولفهها باید در اولویت قرار گیرد .همچنین
یدهد.
وضعیت تصرف و مالکیت نیز تا حد معناداری کیفیت زندگی را تحت تاثیر قرار م 
در مجموع نیز فقر خدمات اجتماعی ،وضعیت نامناسب کالبدی و محیطی ،فقر و کم درآمدی خانوارها و امنیت
تصرف پایین باعث شده که این محدوده سطح کیفت زندگی پایینی را ارائه نماید و بالتبع نیاز به تدوین برنامهای

فصلنامه علمي  -پژوهشی نگرشهای نو در جغرافیای انسانی – سال ششم ،شماره سوم ،تابستان 3931

214

همه جانبه برای بهبود سطح کیفی زندگی(اقتصادی،اجتماعی و کالبدی-محیطی) در این سکونتگاه به شدت احساس
شود.
منابع
تگاههای غیر رسمی و اسطوره حاشیه نشینی ،انتشارات پردازش و برنامهریزی شهری،چاپ اول،
ایراندوست،کیومرث ( .) 1388سکون 
تهران،بهار.
پيران ،پرويز(« .)1 38 1بازهم در باب اسكان غيررس يم ،مورد :شيرآباد زاهدان»،نشريه هفت شهر ،شماره نهم و دهم ،پا يي ز و زمستان.
پيران ،پرویز(  «.) 1387از اسكان غيررس يم تا اسكان نايابي » ،نشريه هفت شهر ،شماره  ، 23بهار و تابستان.

جواهري پور ،مهرداد(« .)1 38 1چالش جهاني فقرشهري» ،فصلنامه عل يم پژوهشي رفاه اجتما يع  ،سال دوم ،شماره.6
داداش پور ،هاشم ،علیزاده ،بهرام( .) 389 1رابطه بین امنیت تصرف و کیفیت مس نک در سکونتگاه غیررسمی اسالم آباد شهر تهران ،دو
فصلنامه علمی-پژوهشی هویت شهر ،شماره  ،7پاییز و زمستان.

رضوانی،محمدرضا ،متکان،علی اکبر،منصوریان،حسین و ستاری،محمد حسین(  .) 1388توسعه و سنجش شاخصهاي يك فيت زندگي
شهري(مطالعه موردی:شهر نورآباد،استان لرستان) .مطالعات و پژوهشهاي شهري و منطقه اي ،سال اول ،شماره دوم ،پا يي ز.
رفیعیان،مجتبی ،امین صالحی ،فرزین و تقوایی ،علی اکبر(.) 389 1سنجش کیفیت محیط سکونت در شهرک اکباتان تهران ،فصلنامه مدرس
علوم انسانی-برنامهریزی و آمایش فضا،دوره چهارم،شماره  ،4زمستان.
سيف الديني ؛فرانک(.)1 38 1فرهنگ واژگان برنامهريزي شهري ومنطقه اي،انتشارات دانشگاه شيراز،
يهاي اسكان خود انگيخته در ايران ،در جستجوي راهكارهاي توانمندسازي» ،مجموعه مقاالت
صرافي ،مظفر «،.) 1382 (،بازنگري ويژگ 
س يم نار حاشيه نشيني و اسكان غيررس يم  ،دانشگاه علوم بهزيستي.

علی اکبری ،اسماعیل و مهدی امینی(.) 389 1کیفیت زندگی شهری در ایران( .) 1365 - 1385فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی،سال
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