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بررسی شاخصهای کیفیت زندگی مؤثر بر میزان رضایتمندی ساکنان سکونتگاههای
غیررسمی (مطالعة موردی :محلة فرحزاد تهران -فرحزاد شمالی)
صبا خراسانیمقدم  -دانشجوی دکتری معماری ،دانشکدة معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدعباس یزدانفر*  -استادیار معماری ،دانشکدة معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدباقر حسینی -دانشیار معماری ،دانشکدة معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ایران

پذیرش مقاله 1392/04/18 :تأیید نهایی1392/06/16 :

چكیده
در سكونتگاههای غیر رسمی ،وجود نابسامانیهای فراوان در ابعاد کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی،
زیستمحیطی و ...سطح زندگی ساکنان را کاهش داده است و مهمترین هدف توسعة پایدار،
یعنی بهبود کیفیت زندگی و رضایتمندی ساکنان را با تهدید جدی روبهرو ساخته است .با توجه
به اینكه توسعة پایدار با برآوردن نیازهای بشر ،متضمن دستیابی به کیفیت زندگی و
رضایتمندی در ابعاد مختلف برای همگان است ،بهنظر میرسد توجه به ابعاد کیفیت زندگی و
ارتقای آنها ،یكی از راههای بازیابی رضایتمندی و تحقق اهداف توسعة پایدار در این
سكونتگاههاست .هدف پژوهش حاضر ،تعیین و بررسی ابعاد مختلف کیفیت زندگی مؤثر بر
رضایتمندی ساکنان سكونتگاههای غیر رسمی در چارچوب اهداف توسعة پایدار است .روش
تحقیق ،پیمایشی است و دادهها براساس پرسشنامه گردآوری شدهاند .برای ارزیابی پایایی
ابزار پژوهش ،از روش کرونباخ و درجهت تعیین روایی ،از روایی صوری استفاده شده است.
جامعة آماری با حجم نمونة  110نفر ،شامل ساکنان سكونتگاههای غیر رسمی محلة فرحزاد
تهران است و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  spssصورت گرفته است .براساس نتایج،
رضایتمندی ساکنان از کیفیت زندگی ،در حد متوسط  1<2/72<5با میانة نظری  3ارزیابی شد.
همچنین مطابق یافتهها ،رابطة معناداری بین متغیرهای مشارکت اجتماعی (،)r=0/467
همبستگی اجتماعی ( ،)r=0/477امنیت اجتماعی ( ،)r=0/458بهداشت محیط (،)r=0/212
ایمنی محیط ( ،)r=0/247فضاهای گذران اوقات فراغت ( ،)r=0/209سازماندهی کالبدی
فضایی ساختمانها ( )r=0/211و تراکم ساختمانی ( ،)r=0/205با رضایتمندی ساکنان از
کیفیت زندگی وجود دارد .نتایج رگرسیون چندگانه نشان میدهد که متغیر وابسته ،بهطور
مستقیم ،از متغیرهای مشارکت اجتماعی ،بهداشت محیطی ،سیمای کالبدی ،تراکم ساختمانی و
وجود فضاهای گذران اوقات فراغت تأثیر میپذیرد و درمجموع ،این متغیرها توانستهاند مقدار
 R2=0/533از تغییرهای متغیر وابسته را تبیین کنند.

کلید واژهها :توسعة پایدار ،رضایتمندی ،سكونتگاه غیر رسمی ،کیفیت زندگی ،محلة فرحزاد.

* نویسندة مسئول09121125098 :

Email: yazdanfar@iust.ac.ir
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مقدمه
توسعة فیزیکی شتابان و نامتعادل شهرها ،پیامدهای نامطلوب اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی بسیاری داشته است .یکی از آثار و
پیامدهای این توسعه ،حاشیهنشینی و اسکان غیر رسمی است .در این نوع اسکان ،افراد بهعلت ناتوانی در جذب اقتصادی در
متن و زندگی در بدنة اصلی شهرها ،در حواشی و پیرامون و گاه درون آنها ،به شکل روستاهای درونشهری بهصورت
غیررسمی اسکان مییابند (قرخلو و دیگران .)2 :1388 ،این سکونتگاهها بهدلیل ایجاد فقر و گسترش آن و نیز بهمخاطرهانداختن
محیط زیست و تحمیل هزینههای سنگین برای حل مشکل ،بهطور شایان توجهی بر کیفیت زندگی ساکنان تأثیر گذاشتهاند.
این گروه با کاهش رضایتمندی ساکنان این نواحی ،تهدیدی جدی برای پایداری و انسجام جامعة شهری تلقی میشوند .امروزه
با مطرحشدن توسعة پایدار شهری و لزوم توجه به همة ابعاد وجودی شهر ،اعم از زیستمحیطی ،اقتصادی ،فرهنگی و...
بهعنوان پایههای توسعة پایدار شهری و دستیابی به کیفیت زندگی مناسب ،مشکل سکونتگاههای غیر رسمی وارد فاز مطالعاتی
جدیدی شده است و محققان با دیدی کلیتر ،این پدیده را در شهرها مطالعه میکنند (قرخلو و دیگران.)1 :1388 ،
از آنجاکه یکی از اهداف اصلی توسعة پایدار ،مسئلة کیفیت زندگی و تأمین رضایت افراد است ،تالش درجهت شناخت
شاخصهای کیفیت زندگی در این سکونتگاهها و تعیین رابطة آنها با رضایتمندی ساکنان ،ما را در شناخت ابعاد کیفیت
زندگی مؤثر بر رضایتمندی ساکنان یاری میکند .بدینترتیب ،مقالة حاضر به تعیین و بررسی شاخصهای کیفیت زندگی
براساس اهداف توسعة پایدار میپردازد و با سنجش رضایتمندی ساکنان ،در پی شناخت رابطهای است که بین
شاخصهای کیفیت زندگی بهعنوان متغیر مستقل و رضایتمندی از کیفیت زندگی بهعنوان متغیر وابسته وجود دارد.
برایناساس ،دو پرسش اساسی زیر مطرح میشود .1 :شاخصهای کیفیت زندگی در چارچوب اهداف توسعة پایدار ،شامل
چه عواملی هستند؟ و  .2چه رابطهای میان شاخصهای کیفیت زندگی و رضایتمندی ساکنان برقرار است؟ مهمترین
فرضیة پژوهش ،وجود رابطة معنادار شاخصهای کیفیت زندگی و معرفهای آن ،با رضایتمندی ساکنان از کیفیت زندگی
است .در این پژوهش ،تدوین شاخصها و فرایند سنجش این دو مفهوم (کیفیت زندگی و رضایتمندی) ،بخش اساسی و
مهمی بهشمار میرود .بهمنظور شکلگیری مدل پایه و چارچوب نظری در محدودة مطالعاتی ،به بررسی نوشتارها و
پژوهشهای نظری مربوط به کیفیت زندگی ،توسعة پایدار ،اسکان غیر رسمی و همچنین رضایتمندی از کیفیت زندگی و
متغیرهای احتمالی مؤثر بر درک آن پرداخته شده است .پس از آن ،برای تعیین شاخصهای کیفیت زندگی ،شامل عوامل
اجتماعی ،کالبدی ،زیستمحیطی و زیباییشناختی با تکیه بر پژوهشهای صورتگرفته در چارچوب نظری پژوهش ،از
استدالل منطقی بهره گرفته شده است .جمعآوری دادهها با استفاده از پرسشنامه و از طریق تکنیکهای مصاحبه و
مشاهده در محدودة سکونتگاه غیر رسمی فرحزاد تهران صورت گرفته است .برای تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSبهره
گرفته شده است و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه ،رابطه و میزان تأثیر شاخصها بر
رضایتمندی از کیفیت زندگی بهعنوان مهمترین محور توسعة پایدار بررسی شده است .در انتهای تحقیق نیز نتیجهگیری
و راهکارها و پیشنهادهایی در این زمینه ارائه شده است.

مبانی نظری
توسعة پایدار

پایداری در لغتنامة دهخدا ،به معنای بادوام و ماندنی آورده شده است (دهخدا .)47 :1388 ،معنای کنونی واژة پایداری عبارت
است از آنچه در آینده تداوم مییابد (سفالیی .)134 :1382 ،توسعة پایدار ،مفهومی چندبعدی دارد که همة عوامل اجتماعی،
اقتصادی ،فرهنگی و کالبدی -محیطی شهر را دربرمیگیرد .این مفهوم ،بهطور رسمی از سوی کمیسیون جهانی محیط زیست
و توسعه 1معروف به کمیسیون برانت لند 2در سال  1987وارد حوزة ادبیات عمومی توسعه شده (محمودی )2 :1388 ،و در
1. World Commission of Environment and Development.
2. Brandt Land
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تعریف آن آمده است :توسعة پایدار ،توسعهای است که نیازهای زمان حال را بدون بهخطرانداختن توانایی نسلهای آینده برای
تأمین نیازهایشان برآورده سازد (چپمن .)24 :1386 ،پایداری ،دعوتی به موازنة پویا میان عوامل مؤثر فراوان (اجتماعی-
فرهنگی ،اقتصادی ،زیستمحیطی ،کالبدی و روانشناختی) با هدف بهبود کیفیت زندگی درخور بشر است (یونسکو:1997 ،
 .)14الزمة فرایند توسعة پایدار ،بهبود وضعیت و پیشرفت است .اساس بهبود وضعیت ،حذف کاستیهای اجتماعی و فرهنگی
جوامع است و موتور محرکة پیشرفت ،تعادل متناسب با هماهنگیهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی تمام جوامع بهشمار
میرود (فرجی مالیی .)1389 ،یکی از اهداف اصلی توسعة پایدار -که امروزه بهطور گسترده به آن پرداخته میشود -مسئلة
کیفیت زندگی و تأمین رضایت افراد از طریق باالبردن سطح کیفی زندگی آنهاست .براساس نظر الیوت ،توسعة پایدار ،مفهومی
است که در آن ،تأمین مستمر نیازها و رضایتمندی افراد ،همراه با افزایش کیفیت زندگی انسان مد نظر قرار میگیرد .در این
مفهوم ،کیفیت زندگی ،متأثر از مجموعة عواملی است که شالودة پویایی زندگی در یک جامعة شهری را تشکیل میدهند و
موجب پایداری آن میشوند (حبیب.)111 :1386 ،
در ادبیات توسعة پایدار ،بهبود کیفیت زندگی برای کسانی که امروزه در شرایط نابرابری و فقر زندگی میکنند و نیز
برای جمعیتی که طی سالهای آتی به سکونتگاههای بشری افزوده میشوند ،مستلزم پیریزی مسیر رشد و توسعهای
است که ضمن ظرفیتسازی و توانمندسازی جوامع انسانی ،مسائل اکولوژیکی ،نابرابریهای اجتماعی -فرهنگی و
اقتصادی و مسائل کالبدی -محیطی را همزمان مد نظر قرار دهد (همان .)112 -111 ،توسعة پایدار برای بهبود کیفیت
زندگی ساکنان ،شامل ابعاد گستردهای میشود .بارتون معتقد است که توسعة پایدار ،تمرکز توسعه بر مردم و برقراری
عدالت برای نسلهای جاری و آینده است .وی تأکید میکند که توسعة پایدار ابعاد مختلفی دارد و در راستای افزایش
کیفیت زندگی ،نه تنها توسعه درمورد موفقیتهای اقتصادی مطرح است ،بلکه ابعادی نظیر بهداشت ،شرایط اجتماعی،
کیفیت زندگی و کیفیت محیط زیست را نیز دربرمیگیرد (عزیزی .)15 :1380 ،بهطور کلی ،در راستای تحقق توسعة
پایدار شهری باید شرایطی فراهم شود تا امکان بسترسازی توسعة پایدار انسانی و بهبود رفاه شهروندی فراهم شود .در
این بستر میتوان به موارد زیر بهعنوان عوامل تأثیرگذار بر کیفیت زندگی شهروندان اشاره کرد :برقراری عدالت اجتماعی،
تقویت ساختارهای همبستگی اجتماعی همچون تعهد و مسئولیتپذیری ،تقویت بنیانهای اجتماعی و خانوادگی و احیای
محیط زیست همگانی (بحرینی ،)1391 ،تغییرهای شهری و فرم کالبدی شهر ،طراحی اقلیمی هماهنگ با محیط زیست
انسانی (شیعه ،)1380 ،ایجاد انتظام ساختاری در فضای شهری برای ادراک زیباییشناختی و خوانایی شهری (لینچ،
 )34 -12 :1390بهبود بهرهگیری از فضاهای شهری و افزایش رضایت شهروندی (بحرینی )129 -98 :1391 ،و
یکپارچگیبخشی به ساختار بصری محیط و منظر شهری (کالن.)90 -64 :1390 ،
اسكان غیر رسمی

با مطرحشدن توسعة پایدار شهری و لزوم توجه به همة ابعاد وجودی شهر ،اعم از زیستمحیطی ،اقتصادی ،اجتماعی-
کالبدی و ...بهعنوان پایههای توسعة پایدار ،مشکل سکونتگاههای غیر رسمی وارد فاز مطالعاتی جدیدی شده و محققان
علوم انسانی با دیدی کلی ،پدیدة اسکان غیر رسمی را در شهرها مطالعه میکنند .اسکان غیر رسمی ،پدیدهای است
نابهنجار که درون یا مجاور شهرها به شکلی خودرو و بدون مجوز ساختمان و برنامة رسمی شهرسازی و با سطح نازلی از
کمیت و کیفیت زندگی در مقایسه با بافت متداول شهر مشاهده میشود (صرافی .)5 :1387 ،این پدیده ،تجلی
برآوردهنشدن نیاز مسکن و سرپناه اقشار کمدرآمدی است که در فضای رسمی و برنامهریزیشدة شهر جایی ندارند و در
فرار از محدودیتهای قانونی خارج از توان خود ،به برپایی سکونتگاههای نابسامان در حاشیة شهرها و بعضی نقاط
درونشهری میپردازند .این سکونتگاهها جزء محلههای توسعهنیافتة شهری هستند که در بیهویتی دستوپا میزنند و از
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نظر اشتغال ،سکونت ،بهداشت ،خدمات عمومی و تسهیالت زیربنایی شهری در شرایطی نامطلوب بهسر میبرند .اسکان
غیر رسمی ،دو وجه بیرونی و درونی دارد و معموال وجه بیرونی و ظاهر آن ،مورد توجه عموم مردم و مبنای قضاوت دربارة
این پدیده است .افراد در این وضعیت ،در مناطقی اقامت میکنند که حداقل ارتباط با جامعة میزبان را دارند و بهدلیل
وضعیت نامطلوب اقتصادی و نداشتن توانایی مالی ،بین محل سکونت آنها و منطقة اصلی شهر ،نوعی جدایی وجود دارد
(صادقی و نقدی .)218 :1385 ،وجه درونی اسکان غیر رسمی ،با نظام اجتماعی -فرهنگی و نیز موقعیت روانی افراد
مرتبط است .برایناساس ،وضعیت حاشیهنشینی بهعقیدة رابرت پارک ( ،)1981شرایط یا عالمی است برزخگونه ،که فرد را
از نظر اجتماعی و فرهنگی به حالت تعلیق درمیآورد و وی خود را در شرایطی مییابد که در آن ،روابط اجتماعی و
ارزشهای فرهنگی تا حدودی دستخوش تزلزل شده است .در اغلب موارد ،چنین فردی در برابر برخورد فرهنگها ،حالت
کنارهگیری از خود نشان میدهد و نمیتواند در متن جامعه فعالیت کند (جمشیدیها و عنبری.)55 -54 :1383 ،
ساکنان سکونتگاههای غیر رسمی در ابعاد مختلف کالبدی (مسکن ناهنجار) ،اجتماعی (رفتارهای اجتماعی جدا از
جامعة شهری) و اقتصادی (ویژگیهای اشتغال و درآمد) متمایز میشوند و از محرومترین اقشار جامعة شهری بهشمار
میآیند که به اعتبار همین محرومیت شدید ،در برابر هرگونه آسیب بیدفاع است (حاجیوسفی .)16 :1387 ،بروز آسیبها
و نابسامانیهای فراوان کالبدی ،اجتماعی ،اقتصادی ،زیستمحیطی و ...در این نواحی ،سطح زندگی ساکنان را تا حد
شایان توجهی کاهش داده است و مهمترین هدف توسعة پایدار ،یعنی افزایش کیفیت زندگی و رضایتمندی ساکنان را با
تهدید جدی روبهرو ساخته است .بهنظر میرسد بدون ارتقا و بهبود شرایط موجود ،اسکان غیر رسمی به معضلی الینحل
در مقابل توسعة پایدار شهری تبدیل خواهد شد (صرافی .)6 :1387 ،درواقع ،حاشیهنشینی ،یکی از پاشنههای آشیل توسعة
پایدار شهری بهشمار میرود (صادقی و نقدی )219 :1385 ،و برایناساس ،ضرورت ساماندهی این سکونتگاهها در تمامی
ابعاد مشهود است .از این نظر ،مدیریت شهری نیازمند اتخاذ تدابیری است تا ارتقای تدریجی سطح زندگی خانوارها را با
بهبود وضعیت اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی ،زیستمحیطی و روانی آنها پیگیری کند.
مفهوم کیفیت زندگی

یکی از مفاهیمی که امروزه توجه زیادی را به خود جلب کرده ،حوزهای از مسائل زندگی انسان است که از آن به کیفیت
زندگی تعبیر میشود .از کیفیت زندگی ،تعاریف متعددی ارائه شده است .کارتر ( )1985این کیفیت را شادمانی فردی یا
رضایتمندی از زندگی و محیط ،نیازها و امیال و همچنین دیگر فاکتورهای محسوس و نامحسوس -که خرسندی کلی را
تعیین میکند -میداند .کیفیت زندگی به معنای داشتن منابع ضروری برای تأمین نیازها ،خواستهها و امیال ،شرکت در
فعالیتها ،خودباوری و مقایسة رضایتمندی بین خود و دیگران است (فرجی مالئی .)1389 ،در بیان کلی ،کیفیت زندگی
به مؤلفههای کامیابی یا رضایتمندی بیشتر یا کمتر در زندگی مردم مربوط میشود (لطفی .)66 :1388 ،میزان کیفیت
زندگی شهری ،به میزان جوابگویی سکونتگاهها به نیازهای اساسی انسان باز میشود و نشاندهندة ویژگیهای کلی
اجتماعی ،کالبدی و فرهنگی محیط در یک ناحیه است که بهعنوان معیاری برای سنجش میزان برآوردهشدن نیازهای
روحی ،روانی و مادی افراد بهکار میرود (عظیمی .)4 :1389 ،بسیاری از محققان بر این باورند که کیفیت زندگی ،تا حد
زیادی با جنبههایی از زندگی شخصی مانند آرزوها ،انتظارها ،شادکامی ،رضایت و ...تعیین میشود .نبود یک تعریف
استاندارد از این مفهوم ،موجب شده است که گاه از واژههایی نظیر رفاه ،سطح زندگی و رضایتمندی از زندگی نیز بهجای
واژة کیفیت زندگی استفاده شود (لطفی .)67 :1388 ،در گزارشها و پروژههای برنامهریزی شهری بسیاری ،به مفهوم
کیفیت زندگی شهری اشاره شده است .محققان بسیاری چون مککال ( ،)1975مایرز ( ،)1987دیویدسن و کاتر (،)1991
اوبرین و ایدی ( ،)1991دینر و ساهه ( )1997و تراکسرور و اتالک ( ،)2001ادبیات کیفیت زندگی را بررسی و مرور
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کردهاند و در این مورد موافقت دارند که باید تعریفی پرمعنا و جامع از کیفیت زندگی به رسمیت شناخته شود .براساس این
تعریف ،کیفیت زندگی دو بعد مرتبط و پیوسته ،یعنی یک بعد روانشناختی و یک بعد محیطی دارد .بهعبارتی ،کیفیت
زندگی ،معطوف به تأمین نیازهای اساسی مادی و معنوی در دو وجه ذهنی و عینی است .در رویکرد ذهنی ،محققان
بیشتر به تجارب ذهنی افراد از زندگیشان توجه کردهاند و بر معرفهای ذهنی تأکید ورزیدهاند .در این رویکرد ،از
رضایتمندی و خوشبختی بهعنوان معرفهای اصلی سنجش یاد میشود .در رویکرد عینی ،بر شرایط عینی زندگی و
معرفهای مربوط به آن تأکید شده است و کیفیت زندگی افراد در گرو ارضای نیازهای اولیة زندگی است.
گریسن و یونگ نیز معتقدند که در تعیین کیفیت زندگی ،دو سری بنیادی از اجزا و فرایندها در تعاملاند :آنهایی که
به یک فرایند روانشناختی داخلی وابستهاند و یک احساس رضایتمندی یا کامروایی را ایجاد میکنند و آنها که جزئی از
شرایط بیرونی هستند و فرایندهای داخلی را برمیانگیزند .بعد اول ،مربوط به کیفیت زندگی انفرادی و شخصی ،رفاه و
خوشبختی ذهنی و درونی یا رضایت از زندگی است و بعد دوم ،عوامل مربوط به کیفیت زندگی شهری ،کیفیت زندگی
اجتماعی ،کیفیت مکان و کیفیت زندگی محیطی را دربرمیگیرد (ماسام .)183 :2002 ،با مرور پژوهشهای انجامشده در
زمینة کیفیت زندگی شهری ،بهوضوح دیده میشود که این مسئله که کیفیت زندگی اجزای مختلفی دارد ،از سوی
پژوهشگران تأیید شده است .در پژوهشهای اخیر در زمینة کیفیت زندگی ،ابعاد مختلف کیفیت زندگی شهری را بهمثابه
ابعاد مختلف توسعة پایدار شهری درنظر میگیرند .بهعبارت دیگر این دیدگاه بهوجود آمده است که مفهوم کیفیت زندگی
شهری با توسعة پایدار شهری ،همگرایی بسیار زیادی دارد و حتی بهجای هم بهکار برده میشود .درواقع ،صحبت از
کیفیت زندگی شهری ،بدون توجه به توسعة پایدار شهری معنادار نیست .همچنین وقتی بحث توسعة پایدار شهری مطرح
میشود ،خودبهخود مفهوم کیفیت زندگی شهری نیز موضوعیت پیدا میکند و پدیدار میشود (لطفی .)71 :1388 ،برای
شکلگیری مدل پایه و چارچوب نظری در محدودة پژوهش ،به بررسی نوشتارها و پژوهشهای نظری مربوط به ابعاد
کیفیت زندگی و متغیرهای احتمالی مؤثر بر آن پرداخته شده که درادامه ارائه شده است.
شاخصهای مورد استفاده برای سنجش کیفیت زندگی در پژوهشهای مختلف

دو مدل معروف برای توضیح ارتباط بین کیفیت زندگی و دیگر متغیرها پیشنهاد شده است :مدل از باال به پایین که
براساس آن ،کیفیت زندگی ،ویژگی ثابتی است که موجب بروز نتیجههای معینی در زندگی افراد میشود و مدل از پایین
به باال که معتقد است متغیرهای خاصی بر کیفیت زندگی افراد تأثیر میگذارند (اوانس .)73 :1994 ،در پژوهش حاضر،
مدل پایین به باال مبنای بررسیها قرار گرفته است و این مسئله که متغیرهای مختلفی بر میزان کیفیت زندگی افراد
مؤثرند ،بهعنوان یک پیشفرض مورد قبول است .همانطور که مفهوم کیفیت ،ابعاد عینی و ذهنی دارد ،برای سنجش آن
نیز دو نوع کامال مجزا از شاخصها الزم است :نخست ،شاخصهای عینی که جنبههای ملموس محیط ساختهشده،
محیط طبیعی ،حوزة اجتماعی و اقتصادی و محیطهای زندگی افراد را توصیف میکنند؛ مانند امکانات مسکن ،فضاهای
عمومی و خصوصی و دوم ،شاخصهای ذهنی که یک بیان قابل اندازهگیری از حس رفاه افراد و رضایتمندی از یک جنبة
خاص از زندگیاند و توصیفکنندة شیوههای درک و ارزیابی مردم از محیط اطرافشان بهشمار میروند؛ مانند امکان
برقراری روابط اجتماعی یا ادراک زیبایی محیط (ماسام .)121 :2002 ،محققان در پژوهشهای خود درمورد کیفیت
زندگی شهری ،اجزای مشابهی را بهعنوان ابعاد مختلف کیفیت زندگی انتخاب کردهاند؛ اما شاخصهایی که برای سنجش
این اجزا درنظر گرفته شده ،متفاوت است .جدول زیر ابعادی را که در پژوهشهای مختلف در زمینة کیفیت زندگی
شهری ،بهعنوان جنبههای مختلف کیفیت زندگی شهری انتخاب شده است ،نشان میدهد.
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جدول  .1جنبههای کیفیت زندگی شهری در پژوهشهای مختلف
جنبههای کیفیت زندگی شهری بهکاررفته در پژوهشهای مختلف

منبع

 .1اقتصاد .2 ،سیاست .3 ،محیط زیست .4 ،اجتماع .5 ،آموزش

(Liu)1976

 .1آبوهوا .2 ،مسکن .3 ،محیط زیست و بهداشت .4 ،جرم .5 ،حملونقل .6 ،آموزش .7 ،هنر،

Boyer and Savageau

()1981

 .8تفریح .9 ،اقتصاد
 .1نزوالت جوی .2 ،تعداد روزهای گرم .3 ،تعداد روزهای سرد .4 ،رطوبت .5 ،سرعت باد .6 ،جرم،

(Blomquist et al )1988
(Stover and Leven )1992
(Sufian )1993

 .7نسبت معلم به شاگرد .8 ،مواد زاید
 .1امنیت عمومی .2 ،هزینة خوراک .3 ،فضای زندگی .4 ،استاندارد مسکن .5 ،ارتباطات،
 .6آموزش .7 ،بهداشت عمومی .8 ،آرامش .9 ،جریان ترافیک .10 ،هوای پاک

Human Dev. Index
()1994 ،UNDP

 .1امید به زندگی .2 ،نرخ بیسوادی بزرگساالن .3 ،متوسط قدرت خرید

(Protassenko )1997

 .1درآمد ماهانة هر شخص .2 ،توزیع درآمد .3 ،مخارج خوراک ماهانه

منبع :آلنگین343 :2001 ،

سانتوس و مارتینز ( )2007نیز در پژوهشی که بهمنظور نظارت بر کیفیت زندگی شهری در شهر پورتو انجام دادهاند،
برای کیفیت زندگی شهری ،جنبههای زیر را تعریف کردهاند:
جدول  .2کیفیت زندگی شهری از نظر سانتس و مارتینز
ابعاد کیفیت زندگی

جامعه
محیط زیست
وضعیت کاالهای اجتماعی

زیرمعیارها

جمعیت ،آموزش ،ساختار فرهنگی ،بهداشت ،ایمنی ،ناهنجاریهای اجتماعی
فضاهای سبز ،آبوهوا ،صدا ،کیفیت هوا ،زیرساختهای اساسی
تسهیالت اجتماعی ،تسهیالت ورزشی ،تسهیالت آموزشی ،تسهیالت اجتماعی و درمانی ،تحرک و پویایی،
خردهفروشی

وضعیت اقتصادی

درآمد و هزینه ،بازار کار و بازار مسکن ،مکانیسم اقتصادی

منبع :سانتوس418 :2007 ،

فیلیپس نیز کیفیت زندگی را در ابعاد فردی و جمعی بررسی کرده است .بهنظر وی ،الزمة کیفیت زندگی فردی،
تأمین نیازهای اساسی و برخورداری از منابع مادی برای برآوردن خواستههای اجتماعی شهروندان است .وی در بعد
فردی ،به داشتن استقالل عمل در افزایش رفاه ذهنی ،شامل رضایتمندی ،هدفمندی در زندگی ،رشد و شکوفایی و
مشارکت گسترده در فعالیتهای اجتماعی اشاره کرده است و در بعد جمعی ،بر ثبات و پایداری محیط فیزیکی و اجتماعی،
انسجام مدنی ،یکپارچگی ،روابط گسترده ،هنجارها ،اعتماد ،عدالت اجتماعی و برابریطلبی تأکید دارد (صادقی و نقدی،
 .)218 :1385مطابق پژوهش اشنایدر ( )1976درمورد شهرهای آمریکایی ،شش بعد برای کیفیت زندگی در این شهرها
درنظر گرفته شده است .این ابعاد عبارتاند از :نابسامانیهای اجتماعی ،مشارکت ،آموزش ،درآمد ،محیط زیست و بهداشت
(ماسام .)123 :2002 ،همینطور در پژوهشی با عنوان پروژة شهر سالم در تورنتو ( ،)1993پنج بعد برای سنجش کیفیت
زندگی درنظر گرفته شده است .این ابعاد عبارتاند از :حیات اقتصادی ،محیط زیست ،بهداشت جامعه ،حملونقل و ایمنی
(هلثی سیتی .)198 :2000 ،آلنگین و همکاران ( )2001در پژوهشی با عنوان رویکردی چندجانبه به کیفیت زندگی
شهری ،این مفهوم را در شهر استانبول بررسی کردند (آلنگین .)354 :2001 ،رویکرد این پژوهش در سنجش و بررسی
کیفیت زندگی شهری ،با استفاده از شاخصهای عینی بوده است .در این پژوهش ،پس از مطالعههای فراوان ،ابعاد
سنجش کیفیت زندگی ،شامل عوامل زیر درنظر گرفته شده است:
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جدول  .3ابعاد کیفیت زندگی شهری در استانبول
شاخصهای کیفیت زندگی

معرفهای شاخص

کیفیت محیط فیزیکی

ترتیب ساختمانها ،نوع مسکن ،تراکم ،مناطق سبز ،مناطق تفریحی ،خدمات و زیرساختهای شهری

کیفیت محیط اجتماعی

میزان خدمات آموزشی ،هزینة خدمات آموزشی ،میزان خدمات بهداشتی ،فعالیتهای فرهنگی

کیفیت محیط اقتصادی

هزینة زندگی ،فرصت یافتن کار رضایتبخش ،هزینة مسکن

کیفیت محیط بصری

شرایط بصری و زیبایی محیط مصنوع ،شرایط بصری محیط طبیعی ،همخوانی عناصر موجود

منبع :آلنگین366 :2001 ،

شاخصهای مورد استفاده در پژوهشهای کیفیت زندگی شهری بیشمارند .این مسئله با توجه به چندبعدیبودن مفهوم
کیفیت زندگی شهری ،امری بدیهی است .بهطور کلی فرض میشود که هر شاخص ،بزرگی و اهمیت یک بعد خاص از
کیفیت زندگی شهری را منعکس میکند .برایناساس ،کیفیت زندگی شهری را میتوان به مجموعهای از اجزا یا ابعاد
تفکیک کرد .اگر این اجزا بهدرستی ترکیب شوند ،یک ارزش یا امتیاز کلی برای کیفیت زندگی شهری بهدست میآید.
رضایتمندی

پژوهشهای بیشماری بر مقولة رضایت بهعنوان مفیدترین شاخص سنجش کیفیت زندگی تأکید میکنند .بسیاری از افراد ،به
چیزهایی که نمیتوانند داشته باشند ،تمایل دارند و بنابراین ،به دالیل اقتصادی یا سایر دالیل ،باید محلی را که تمایل کمتری
به آن دارند ،برگزینند .وقتی آنچه را که تمایل داریم ،میتوانیم انتخاب کنیم ،احساس رضایت میکنیم (گیفورد-355 :1388 ،
 .)360بعضی از محققان ،مراحل درک میزان رضایتمندی افراد را با دیدگاه ادراکی توصیف کردهاند .بدینترتیب که شخص ،با
توجه به مجموعهای از نیازها و آرزوهایی که دارد ،شرایط فعلی کیفیت زندگی خویش را ارزیابی میکند (میشلسون:2001 ،
 .)360 -355نیازها و آرمانهای شخص ،مجموعهای از هردو ویژگیهای فردی (همچون طبقة اجتماعی و مرحلة زندگی) و
معیارهای فرهنگی تأثیرگذار بر فرد است .چنانچه شرایط فعلی در سازگاری نزدیک با همان چیزی باشد که فرد برای نیازها و
آرمانهایش تعریف کرده است ،رضایتمندی حاصل میشود (رفیعیان و دیگران.)54 :1388 ،
بخشی از حوزة رضایتمندی از زندگی ،مربوط به رضایتمندی سکونتی است (هوکاو .)2006 ،در میان پژوهشگران،
میزان رضایت از نواحی سکونتی و عوامل تأثیرگذار بر آن از دیدگاه رفتاری از سوی آمیرگو و آراگونز ( )1997بررسی شده
است .آنها سعی کردند تا مدلهای رفتاری را که با درجة رضایتمندی سکونتی ارتباط معناداری دارد ،شناسایی کنند.
نتایج این کار نشان داد ساکنانی که درصدد اصالح و بهبود شرایط خانه نبودند ،در مقایسه با دیگران ،رضایت بیشتری
داشتند .همچنین شرکت در فعالیتهای واحد همسایگی و مالقاتهای مکرر با همسایهها ،با رضایتمندی سکونتی (با
درصد باالیی) رابطه داشته است (آمیرگو و آراگونز .)57 -47 :1997 ،در مطالعهای که لنسینگ و مارانز در سال 1969
انجام دادند ،رضایتمندی ،یکی از معیارهای اصلی سنجش میزان کیفیت محیطی مطرح شد و چنین تعریف شد :محیط با
کیفیت باال ،احساس رفاه و رضایتمندی را از طریق ویژگیهایی که ممکن است فیزیکی ،اجتماعی یا نمادین باشد ،به
جمعیتش منتقل میکند (لنسینگ و مارانز .)199 -195 :1989 ،در نگاه به متغیر رضایت از زندگی ،دو رویکرد نظری
وجود دارد :در رویکرد نخست ،رضایت از زندگی بهمثابة سازهای چندبعدی درنظر گرفته میشود و رویکرد دوم ،به رضایت
از زندگی بهمثابه یک متغیر بسیط مینگرد (قهرمان .)87 :1389 ،در رویکرد نخست ،رضایت از زندگی ،سازهای است که
چند بعد دارد و در ابعاد آن ،تنوع بسیاری حاکم است .در این رویکرد ،ابتدا درمورد حوزههای متفاوت زندگی ،پرسش
میشود و درنهایت ،به جمع آنها پرداخته میشود تا رضایتمندی از زندگی حاصل شود (همان .)89 ،در جدول  ،4ابعاد
رضایتمندی از زندگی در پژوهشهای مختلف گردآوری شده است .همانطورکه مالحظه میشود ،در پنج پژوهش اول،
ابعاد رضایت از زندگی ،از جنس رضایت است و در دو مورد آخر ،رضایت از جنس مفاهیم متنوع است.
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جدول  .4تعیین ابعاد رضایتمندی از کیفیت زندگی ،بهمثابة سازهای چندبعدی
منبع

ابعاد رضایتمندی از زندگی

نایبی ()1375

رضایت از زندگی خانوادگی ،رضایت از مسکن ،رضایت از شغل و رضایت از تندرستی

عظیمی ()1382

رضایت از خود ،رضایت از دوستان ،رضایت از خانواده ،رضایت از محیط زندگی ،رضایت از محیط کار

علیخواه ()1383

رضایت از زندگی خانوادگی ،رضایت از همسر و فرزند ،رضایت از روابط اجتماعی دیگران و همسایگان ،رضایت از درآمد

اباذری و دیگران

رضایت مالی ،رضایت فردی ،رضایت اجتماعی و سیاسی

()1383
ادامز ()1969

رغبت به زندگی ،تناسب میان اهداف دستیافته با آرزوها ،شادبودن و نگاه مثبتداشتن ،ثبات قدم و شکیبایی

محسنی ()1977

رضایت از ازدواج ،رضایت از اشتغال ،رضایت از اوقات فراغت

(Turksrer )2000

سطح انتظارها از زندگی ،برآوردهشدن آرزوها

منبع :نگارندگان

در رویکرد دوم ،رضایت از زندگی بدون ابعاد است و اگر در پژوهشها از گویههای متعددی برای سنجش آن استفاده
شده است ،قصد محقق ،ارتقای سطح سنجش آن است؛ هرچند در بعضی پژوهشها ،برای سنجش از یک گویه استفاده
شده است .در یک اثر پژوهشی ،برای سنجش رضایت از زندگی ،بهطور مستقیم از خود فرد خواسته شده است که میزان
رضایت از زندگی خود را در قالب یک طیف چندگزینهای لیکرت عالمت بزند« :آیا بهطور کلی از زندگی خود راضی
هستید؟» (محسنی .)259 :1380 ،در این پژوهش ،محقق برای سنجش رضایت خود ،عبارت «رضایت از زندگی» را بهکار
میبرد .رونالد اینگلهارت در پژوهش خود ،رضایت از کل زندگی را بازتاب مجموع رضایت فرد از ابعاد مختلفی چون درآمد،
مسکن ،شغل ،فراغت و زندگی خانوادگی میداند ،اما او نیز در گویهسازی ،واژة رضایت را گویاتر از هر واژة دیگر تلقی
میکند (اینگلهارت .)247 :1384 ،در نمونهای دیگر برای سنجش رضایت از زندگی ،پنج معرف و گویه در قالب طیف لیکرت
استفاده شده است .بعضی از این گزینهها عبارتاند از :من در زندگیام خشنودم .اگر قرار باشد به زندگیام ادامه دهم ،هیچ
چیزی را تغییر نخواهم داد (الکلند .)324-322 :2001 ،در اینجا نیز مشخص است که محقق ،رضایت را بدون ابعاد
میدانسته است .در بسیاری از پژوهشهای دیگر مشاهده میشود که محقق بهصورت مستقیم ،از وضعیت کنونی زندگی
پاسخگو پرسش کرده و از حوزههای متفاوت زندگی ،بهصورت تکبهتک پرسشی مطرح نکرده است (مکینتاش.)42 :2001 ،
براساس نظر مکینتاش« ،رضایت از زندگی ،رضایت کلی فرد از زندگیاش است» ()37 :2001؛ بنابراین ،بهنظر میرسد در
پرسش از کیفیت زندگی ،بهتر است به پرسش دربارة حالتهای گوناگون فرد پرداخته شود و با ارزیابی آنها ،میزان رضایت
کلی فرد از زندگیاش بهدست آید .در پژوهش حاضر ،رضایتمندی با توجه به رویکرد دوم ،موضوعی مستقل و کلی است و
در تعیین آن ،بهطور مستقیم از وضعیت کنونی زندگی ساکنان پرسش میشود .در این حالت ،تأثیر ابعاد مختلف کیفیت
زندگی بر رضایتمندی ساکنان ،مسئلهای قطعی و روشن نیست و نیازمند تعیین نوع رابطة میان این دو متغیر است.

تعریف متغیرها
متغیرهای مستقل پژوهش

اولین گام در راستای سنجش کیفیت زندگی ،انتخاب ابعاد آن و سپس انتخاب شاخصهایی است که با استفاده از آن،
ابعاد مختلف کیفیت زندگی سنجیده شود .شاخصها برای ارزیابی تغییرهای فرایندها و پدیدههایی در طول زمان بهکار
میرود که سنجیدن مستقیم آنها دشوار است (واینر .)211 :2004 ،پژوهشها بیانگر آن است که هریک از متخصصان،
برای اندازهگیری یا سنجش کیفیت زندگی ،شاخصهای مختلفی را بهکار بردهاند .در پژوهش حاضر ،برای تعیین و
سنجش ابعاد کیفیت زندگی ،با توجه به پژوهشهای صورتگرفته در این زمینه و درنظرگرفتن ساختار و ویژگیهای
خاص سکونتگاههای غیر رسمی و نیز مفاهیم توسعة پایدار شهری ،از شاخصهای عینی -که اشاره به جنبههای عینی و
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قابل لمس زندگی دارند و در ابعاد مختلف ،قابل تعریفاند -بهره گرفته شده است .این شاخصها عبارتاند از:
شاخصهای اجتماعی ،کالبدی ،زیستمحیطی و زیباییشناختی .1شایان ذکر است که انتخاب شاخصها در مقیاس
پژوهش انجامشده صورت گرفته است و امکان اندازهگیری آنها مد نظر بوده است .بهمنظور افزایش قابلیت اندازهگیری
شاخصها ،برای هریک از آنها معرفهای مشخصی نیز تعیین شده است .بهطوریکه شاخص اجتماعی ،با سه معرف
همبستگی ،مشارکت و امنیت اجتماعی بررسی شده است .برای بررسی شاخص زیستمحیطی ،از سه معرف امنیت
محیطی ،بهداشت محیطی و وجود فضاهای گذران اوقات فراغت ،پرسش به میان آمده است .برای سنجش شاخص
کالبدی ،از سه معرف سازماندهی فضایی -کالبدی ساختمانها ،نوع مصالح ،قدمت و نیز تراکم ساختمانی استفاده شده و
سنجش شاخص زیباییشناختی ،با بهرهگیری از سه معرف سیمای زیستمحیطی ،سیمای کالبدی و سیمای نمادین
محیط صورت گرفته است .در جدول  ،5شاخصها و ابعاد کیفیت زندگی ،معرفهای مربوط به آنها و نیز گویههای
مطرحشده برای سنجش هر معرف ،گردآوری شده است.
جدول  .5تعریف متغیرهای مستقل پژوهش و گویههای مربوط به آنها
شاخصهای
کیفیت زندگی

معرفهای سنجش

الف) همبستگی اجتماعی
اجتماعی

ب) مشارکت اجتماعی
ج) امنیت اجتماعی

کالبدی

الف) سازماندهی کالبدی
فضایی ساختمانها
ب) عمر ساختمان و نوع
مصالح
ج) تراکم ساختمانی
الف) ایمنی محیطی

زیستمحیطی

ب) بهداشت محیطی
ج) فضاهای گذران اوقات
فراغت
الف) سیمای کالبدی

زیباییشناختی

ب) سیمای
زیستمحیطی
ج) سیمای نمادین محیط

گویهها

احساس مسئولیت در قبال همسایهها و مشکلهای آنها ،تمایل به برقراری ارتباط و رفتوآمد با
همسایهها ،وجود روابط صمیمانه میان خانوادهها و همسایگان
مشارکت در تصمیمگیری درمورد محله و اهمیت قائلشدن برای دیدگاههای یکدیگر ،مشارکت در
ترتیبدادن جشنهای آیینی و عزاداریها ،داشتن روحیة کار گروهی
دسترسی به پلیس در موارد اضطراری ،امنیت کودکان بههنگام بازیکردن در کوچه (ایجادنکردن آزار
و اذیت برای آنها) ،امنیت رفتوآمد بههنگام شب و در تاریکی ،نبود نزاع و کشمکش میان ساکنان
ابعاد مناسب مسکن متناسب با تعداد خانوار ،تناسب تعداد اتاقها و تعداد افراد ،امکان انجام فعالیت-
های مختلف (خوردن ،خوابیدن ،بازیکردن کودکان ،کارکردن و )...در فضای خانه
ایمنی مصالح بهکاررفته در برابر نزوالت جوی چون باران و برف ،استفاده از مصالح دست اول و
استاندارد در ساختوساز ،وجود خانههای نوساز و بادوام با کیفیت مناسب
وجود تودههای ساختمانی بههمفشرده ،افزایش جمعیت و شلوغی ،اشراف به فضاهای خصوصی در
ساختمانها و مزاحمتهای بصری
مقاومت در برابر خطرهای طبیعی مانند سیل و زلزله و رانش زمین ،وجود تمهیدات ایمنی محیطی
مانند گاردریل و پلههای ایمن در اطراف پرتگاهها و شیبهای تند ،نساختن خانهها در اراضی شیبدار
و خطرناک ،قرارنگرفتن خانههای مسکونی در حریم سیالب
اهمیت به نظافت و پاکیزگی محیط و جلوگیری از آلودگی آن ،دفع زبالهها و پسماندها و
فاضالبهای خانگی ،وجود جایگاه دفع زباله ،آلودهنبودن منابع آب
وجود فضاهای سبز برای گذراندن اوقات فراغت ،وجود پارکهایی با تجهیزات الزم در بستر فضاهای
سبز ،داشتن سرگرمیهای مناسب با بهرهگیری از فضاهای سبز عمومی
تناسب مصالح بهکاررفته در نمای خانهها ،زیبا و خوشایندبودن بناها ،یکدستبودن بدنهها و نبود
عناصر ناهماهنگ ،هماهنگی در بهکارگیری فرمهای ساختمانی
زیبا و خوشایندبودن محیط از نظر وجود عناصر طبیعی و سبز ،رسیدگی به درختان و فضای سبز از
طریق هرسکردن درختها و کاشت گل و گیاه
وجود شناسههای محلی برای ایجاد هویت ،نقش اشیا و عناصر محیط در ایجاد تصویری بهیادماندنی
و خاطرهای خوش در ذهن ،نقش اشیا و عناصر محیط در تمایل به بازگشت مجدد به آن ،نقش
محیط در ایجاد دلبستگی و برقراری رابطة عاطفی با آن

منبع :نگارندگان

متغیر وابستة پژوهش :رضایت از زندگی

برای سنجش رضایتمندی از کیفیت زندگی بهعنوان یک شاخص ذهنی ،از معرفهایی که بیانی قابل اندازهگیری از حس
 .1عامل دیگری که بر کیفیت زندگی ساکنان سکونتگاههای غیر رسمی ،تأثیر شایان توجهی دارد ،اقتصاد است .با توجه به مفصلبودن بحث اقتصاد و نوع درآمد و معیشت
خانوار در این مناطق ،در فرصت دیگری به مقولة اقتصاد در این نواحی پرداخته خواهد شد .روایی پرسشها با استفاده از روایی صوری ارزیابی شده است.
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رضایت فرد از زندگی خویش دارند ،بهره گرفته میشود (ماسام .)121 :2002 ،در پژوهش حاضر برای سنجش رضایت از
زندگی بهعنوان متغیر وابسته ،معرفهای زیر درنظر گرفته شده است:

1

جدول  .6تعریف متغیر وابستة پژوهش و گویههای آن
معرفهای رضایتمندی از کیفیت زندگی

گویهها

عالقه به زندگی

زندگیکردن را دوست دارم و در مقابل مشکالت مقاومت میکنم.

احساس خوشبختی

خود را خوشبخت میپندارم و خوشحالم.

امکان رسیدن به آرزوها

احساس میکنم در زندگی روبهپیشرفت هستم و به آرزوهای خود خواهم رسید.

رفاه در زندگی

چیزهایی را که دوست دارم داشته باشم ،در اختیار دارم.

لذت از زندگی

این ایام ،بهترین سالهای زندگی من است.

تمایل به ثبات

شرایط موجود زندگیام را حفظ خواهم کرد.

مدل مفهومی پژوهش
نمودار  1روابط بین متغیرهای پژوهش را در قالب مدل تجربی نشان میدهد .چنانکه مالحظه میشود ،کیفیت زندگی با چهار
شاخص و دوازده معرف بررسی میشود .برای سنجش رضایتمندی از کیفیت زندگی نیز از شش معرف بهره گرفته شده است.
روش پژوهش
روش پژوهش کمی است و در انجام آن از روش پیمایش استفاده شده است .جمعآوری اطالعات از طریق پرسشنامه
انجام گرفته است .جامعة آماری پژوهش ،ساکنان سکونتگاه غیر رسمی فرحزاد شمالی است که براساس آمار مرکز
بهداشت محله ،در سال  1050 ،1388خانوار داشته و با استفاده از رابطة کوکران ،2حجم نمونه 110 ،نفر بهدست آمده
است .نمونهبرداری از جامعة آماری ،بهصورت تصادفی ساده انجام شد .در این پژوهش« ،رضایتمندی از کیفیت زندگی»
بهعنوان متغیر وابسته و شاخصهای «اجتماعی ،کالبدی ،زیستمحیطی و زیباییشناختی» بهعنوان متغیرهای مستقل
درنظر گرفته شدند .برای سنجش شاخصها ،برای هر شاخص سه معرف درنظر گرفته شد و پرسشنامه براساس آن
تنظیم شد .پرسشنامهها حاوی  30سؤال ناظر بر ابعاد کیفیت زندگی در محدودة مورد نظر و نیز رضایتمندی ساکنان از
کیفیت زندگی است .سؤالها براساس طیف لیکرت طراحی شدند و پاسخها به پنج دستة خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و
خیلی کم تقسیم شدند 3.برای برآورد روایی ابزار پژوهش ،از اعتبار صوری استفاده شد .در این روش ،گویههای هر مفهوم،
در اختیار استادان و صاحبنظران و متخصصان قرار گرفت .اجماع و توافق نظر آنها بر سر طیفی منسجم از گویهها برای
سنجش هر مفهوم ،به اعتبار صوری ابزار پژوهش منجر شد .برای برآورد پایایی پژوهش ،از تکنیک آلفای کرونباخ
استفاده شد (ساروخانی )151 :1389 ،که مقادیر آن برای هر قلمرو بهصورت جداگانه در جدول  1نشان داده شده است.
آلفای محاسبهشده برای هر متغیر ،عددی مطلوب است .میتوان گفت که دقت الزم برای احراز پایایی سازهها در
پرسشنامه بهکار گرفته شده و گویهها برای سنجش متغیرها با یکدیگر همبستگی درونی دارند.
 .1روایی پرسشها با استفاده از روایی صوری ارزیابی شده است.
 .2جایی که ضریب اطمینان برابر با  95درصد n ،برابر با حجم جامعه p=q=0.5 ،و  z=1.96است.

Nz2 pq
Nd2 +z2 pq

=n

 .3این مقیاس ،از مجموعهای منظم از گویهها -که بهترتیب خاصی تدوین شده است -ساخته میشود .این گویهها حالتهای خاصی از پدیدة مورد اندازهگیری را بهصورت
گویههایی که از لحاظ ارزش اندازهگیری ،فاصلههای مساوی دارد ،اندازهگیری میکند .پاسخدهنده میزان موافقت خود را با هریک از این عبارتها در یک مقیاس درجهبندی-
شده -که معموال از یک تا پنج درجه است -نشان میدهد .سپس هریک از گویهها از نظر عددی ارزشگذاری میشوند و حاصل جمع عددی این ارزشها ،نمرة آزمودنی را در
این مقیاس بهدست میدهد�.
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نمودار  .1مدل مفهومی پژوهش

منبع :نگارندگان
جدول  .7بررسی پایایی متغیرهای پژوهش
نوع متغیر

عنوان متغیر

تعداد گویه

آلفای کرونباخ

متغیر مستقل

اجتماعی

10

0/86

کالبدی

11

0/79

زیستمحیطی

12

0/88

زیباییشناختی

10

0/81

رضایتمندی از کیفیت زندگی

6

0/74

متغیر وابسته
منبع :نگارندگان

محدوده و قلمرو پژوهش
سکونتگاه غیر رسمی فرحزاد ،یکی از اجتماعهای غیر رسمی شهر تهران است که در شمال غربی تهران ،ناحیة  9از
منطقة  2واقع شده است .منطقة  2شهر تهران ،از شمال به محدودة قانونی شهر ،از جنوب به خیابان آزادی ،از شرق به
بزرگراه چمران و مسیل درکه و از غرب به بزرگراه محمدعلی جناح ،بلوار اشرفی اصفهانی و مسیل فرحزاد محدود
میشود .وسعت این منطقه  4763هکتار است و جمعیتی بالغ بر  734،606نفر دارد (مشاور سراوند .)1 :1389 ،فرحزاد در
شمالیترین بخش منطقة  2واقع شده است و به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم میشود .فرحزاد شمالی براساس تراکم
جمعیتی ،متشکل از چهار محدوده است .وسعت محدودة  1از محلة فرحزاد ،برابر با  18/5هکتار است .از این مقدار7/5 ،
هکتار مربوط به اراضی بایر و زمینهایی است که هیچگونه ساختوسازی در آنها انجام نشده است .تراکم خالص
مسکونی در این محدوده 616/8 ،نفر در هکتار و تراکم ناخالص مسکونی در آن 261/5 ،نفر در هکتار است (همان.)58 ،
محدودة مکانی پژوهش ،منطبق بر سکونتگاه غیر رسمی فرحزاد شمالی ،واقع در محدودة  1است که مساحت تقریبی 3/5
هکتاری دارد و در سال  1360بهصورت روستایی درونشهری ،در قسمت شمالی آن شکل گرفته و بهسرعت رشد کرده
است .شکل  ،1موقعیت محدوده را در شهر تهران و منطقة  ،2شکل  2موقعیت آن را در محلة فرحزاد شمالی و در ارتباط
با عناصر همجوار و شکل  ،3چهار محدودة فرحزاد شمالی را نشان میدهد.
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محدودة مورد بررسی ،از شمال به خیابان طالقانی ،از جنوب به خیابان توسل ،از شرق به خیابان امامزاده داوود و از
غرب به خیابان تبرک منتهی میشود .در این محدوده ،خانههایی با سیمای روستایی و با کیفیت بسیار پایین بنا شدهاند و
قشری فقیر را در خود جای دادهاند .این خانهها که در دامنة ارتفاعات البرز بهطور فشرده و متراکم در کنار هم قرار
گرفتهاند ،از طریق کوچههای تنگ ،باریک و شیبدار به هم مربوط میشوند.
شكل 3

شكل 1

شكل 2
شكل  .1موقعیت محدوده در شهر تهران و منطقة .2
شكل  .2موقعیت سكونتگاه غیر رسمی فرحزاد در محله و در ارتباط با عناصر همجوار .شكل  .3چهار محدودة فرحزاد شمالی

منبع :نگارندگان

شكل  .4وضعیت سكونتگاه غیر رسمی فرحزاد

منبع :نگارندگان

این بخش بهعنوان متراکمترین و پراستفادهترین حوزه ،در طول زمان با تحولهای متعددی روبهرو شده است که
موجب کاهش کیفیت زندگی در آن شده است .عناصر ناهمخوان و ناسازگار شهری ،ضعف در کمیت و کیفیت امکانات،
جابهجاییهای اجتماعی ،کاهش کیفیت کالبدی ،آلودگی و ...از مهمترین معضلهای این حوزه بهشمار میرود .عالوه بر
گوناگونی کالبدی ،تنوع اجتماعی و فرهنگی نیز بهدلیل مهاجرتهای زیاد به محله قابل مشاهده است .درواقع ،بخش
شمالی محلة فرحزاد ،نمونهای از سکونتگاههای غیر رسمی و روستاهای درونشهری است که در شرایط نامساعد کالبدی،
اجتماعی ،محیطی و ...بهسر میبرد.
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بحث و یافتهها
توصیف متغیرهای مستقل

جدول  8نشاندهندة وضعیت میانگین نمرة پاسخگویان برای متغیرهای پژوهش است .اولین متغیر مورد بررسی ،متغیر اجتماعی
است که با استفاده از سه معرف همبستگی ،مشارکت و امنیت اجتماعی سنجش شده است .مطابق یافتهها ،میانگین متغیر
اجتماعی 2/76 ،است .این میانگین ،از مقدار متوسط  3پایینتر است و درنتیجه میتوان گفت بعد اجتماعی کیفیت زندگی در
سکونتگاه غیر رسمی فرحزاد وضعیت مناسبی ندارد .همچنین در میان معرفهای سرمایة اجتماعی ،بهترتیب ،امنیت اجتماعی
( )M=2/59و مشارکت اجتماعی ( )M=2/63در مقایسه با همبستگی اجتماعی ( )M=3/06وضعیت نامساعدتری دارند.
همبستگی اجتماعی این شاخص ،در محدودة متوسط ارزیابی شده است ( .)M=3/06شاخص بعدی ،بعد کالبدی کیفیت زندگی
است که میانگین نمرة آن برای افراد مورد مطالعه 2/04 ،ارزیابی شده است .با توجه به اینکه این بعد ،کمترین میانگین را در
میان سایر متغیرها دارد ،میتوان گفت بعد کالبدی کیفیت زندگی ،در سکونتگاه غیر رسمی فرحزاد ،وضعیت نامساعدی دارد و
میانگین آن در طیف لیکرت ،در محدودة پایین ارزیابی شده است .در میان معرفهای بعد کالبدی ،عمر ساختمان و نوع مصالح
( )M=1/95در مقایسه با دو معرف دیگر وضعیت نامساعدتری دارد و براساس طیف لیکرت ،بین سطح بسیار پایین و پایین
ارزیابی شده است .میانگین نمرة معرفهای سازماندهی کالبدی فضایی و تراکم ساختمانی نیز بسیار نزدیک به هم است و در
محدودة کم ،ارزیابی شده است .شاخص دیگر ،وضعیت بعد زیستمحیطی را در محدودة مورد بررسی نشان میدهد .با توجه به
جدول ،میانگین این متغیر در حدود  2/49ارزیابی شده است و از مقدار متوسط  3پایینتر است .در میان معرفهای این شاخص،
ایمنی محیطی با میانگین  ،2/36در مقایسه با دو معرف بهداشت محیطی و وجود فضاهای گذران اوقات فراغت شرایط
نامساعدتری دارد و درکل ،میانگین نمرة سه متغیر ،در محدودة زیر متوسط ارزیابی شده است .شاخص دیگر در این مجموعه،
بعد زیباییشناختی کیفیت زندگی است که با استفاده از سه متغیر سیمای کالبدی ،سیمای زیستمحیطی و سیمای نمادین
محیط ،ارزیابی شده است .میانگین این بعد نیز در محدودة زیر متوسط ارزیابی شده است .همچنین در میان معرفهای آن،
سیمای نمادین محیط در مقایسه با دو عامل دیگر ،وضعیت نامساعدتری دارد و عدد میانگین ،نشاندهندة ضعف این عامل در
سکونتگاه غیر رسمی فرحزاد است .بهطور کلی ،با توجه به جدول میانگین ،وضعیت شاخصهای کیفیت زندگی در سکونتگاه
غیر رسمی فرحزاد ،براساس طیف لیکرت ،بین سطح پایین و متوسط ارزیابی شده است.
جدول  .8توزیع نسبی ابعاد کیفیت زندگی در سكونتگاه غیر رسمی فرحزاد
شاخص

شاخص اجتماعی

شاخص کالبدی

شاخص زیستمحیطی

شاخص زیباییشناختی

منبع :نگارندگان

میانگین از 5

انحراف معیار

آلفای کرونباخ

معرفها

الف) همبستگی اجتماعی

3/06

0/85

0/86

ب) مشارکت اجتماعی

2/63

0/86

0/88

ج) امنیت اجتماعی

2/59

0/78

0/89

الف) سازماندهی کالبدی فضایی

2/10

0/93

0/92

ب) عمر ساختمان و نوع مصالح

1/95

0/98

0/88

ج) تراکم ساختمانی

2/09

0/95

0/90

الف) ایمنی محیطی

2/36

0/96

0/91

ب) بهداشت محیطی

2/55

1/09

0/89

ج) فضاهای گذران اوقات فراغت

2/57

0/89

0/88

الف) سیمای کالبدی

2/25

0/98

0/88

ب) سیمای زیستمحیطی

2/27

1/01

0/72

ج) سیمای نمادین محیط

2/01

0/81

0/89

میانگین کل

2/76

2/04

2/49

2/17
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توصیف متغیر وابسته :رضایت از زندگی

برای سنجش رضایتمندی ساکنان از کیفیت زندگی ،پرسشهای شش معرف در زمینة عالقه به زندگی ،احساس
خوشبختی ،امکان برآوردهشدن آرزوها ،میزان برخورداری از رفاه ،لذت از زندگی و تمایل به ثابتنگهداشتن وضع موجود
مطرح شدند .جدول  9نشاندهندة وضعیت میانگین نمرة پاسخگویان برای متغیر وابستة رضایتمندی است.
جدول  .9توزیع پاسخهای نمونة پژوهش به گویههای متغیر رضایت از زندگی
رضایتمندی از کیفیت زندگی

میزان عالقه به زندگی
احساس خوشبختی
امکان رسیدن به آرزوها
رفاه در زندگی
لذت از زندگی
تمایل به ثابتنگهداشتن شرایط موجود و تغییرندادن آن
منبع :نگارندگان

میانگین

انحراف معیار

آلفای کرونباخ

2/69
2/76
2/75
2/48
2/88
2/80

0/57
0/66
0/56
0/73
0/65
0/68

0/74

میانگین کل

2/72

قرارگیری میانگین رضایتمندی ( )M=2/72در محدودة زیر متوسط ،نشان از وضعیت نامساعد این متغیر در محدودة مورد
بررسی دارد .براساس جدول ،تمایل به ثابتنگهداشتن وضع موجود ( )M=2/80و احساس خوشبختی ( ،)M=2/76در میان
ساکنان این محدوده ،باالترین میانگین را دارد .در مقابل ،رضایت از میزان رفاه در زندگی آنها ( )M=2/48در مقایسه با سایر
عوامل ،در محدودة پایینتری قرار گرفته است .درمجموع ،رضایتمندی از کیفیت زندگی در این محدوده ،براساس طیف لیکرت،
در محدودة بین پایین و متوسط ارزیابی شده است و بهنظر میرسد با بهبود ابعاد کیفیت زندگی ،شناسایی و ارتقای مجموعة
عواملی که بر رضایتمندی از کیفیت زندگی تأثیر میگذارد ،بتوان رضایتمندی ساکنان را تا حد شایان توجهی افزایش داد.
آزمون همبستگی

پژوهش حاضر ،یک فرضیة اساسی دارد که براساس آن ،بهنظر میرسد میان شاخصهای کیفیت زندگی و رضایتمندی ساکنان
از کیفیت زندگی ،همبستگی و رابطة معنادار برقرار است .این فرضیة کلی ،با توجه به چهار شاخص کیفیت زندگی و معرفهای
آنها ،قابل تعمیم به دوازده فرضیة فرعی است .این فرضیهها بهصورت وجود ارتباط معنادار میان عوامل همبستگی اجتماعی،
مشارکت اجتماعی ،امنیت اجتماعی ،سازماندهی کالبدی فضایی ساختمانها ،عمر ساختمان و نوع مصالح ،تراکم ساختمانی،
ایمنی محیطی ،بهداشت محیطی ،وجود فضاهای گذران اوقات فراغت ،سیمای کالبدی ،سیمای زیستمحیطی و سیمای
نمادین محیط ،بهعنوان متغیرهای مستقل و رضایتمندی ساکنان از کیفیت زندگی ،بهعنوان متغیر وابسته مطرح میشوند.
درادامه ،دوازده فرضیة این پژوهش ،از دو طریق ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره تحلیل شدند.
جدول  ،10همبستگی متغیرهای مستقل پژوهش با متغیر وابسته را نشان میدهد (سطح خطا 0/05 ،درنظر گرفته شده
است) .براساس جدول ،میان مشارکت اجتماعی و رضایتمندی از کیفیت زندگی ،رابطة معنادار برقرار است؛ بنابراین ،با
افزایش مشارکت اجتماعی ،رضایتمندی ساکنان از کیفیت زندگی نیز افزایش خواهد یافت؛ بنابراین ،فرضیة مذکور در
سطح

< P0/05

معنادار و قابل پذیرش و تعمیم است .همچنین بین همبستگی اجتماعی و رضایتمندی ساکنان ،رابطة

مثبت و معناداری وجود دارد .بدینترتیب ،استدالل میشود که با افزایش همبستگی اجتماعی ،رضایتمندی ساکنان نیز
�معنادار و قابل پذیرش است .بین امنیت
افزایش خواهد یافت .با توجه به نتایج جدول ،فرضیة مذکور در سطح < P0/05
اجتماعی و رضایتمندی ،رابطهای معنادار برقرار است .بدینترتیب ،با افزایش امنیت اجتماعی ،میزان رضایتمندی ساکنان
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نیز افزایش خواهد یافت .فرضیة مذکور نیز در سطح  < P0/05معنادار و قابل پذیرش و تعمیم به جامعة آماری است .بین
سازماندهی کالبدی فضایی ساختمانها و رضایتمندی ساکنان ،رابطة مثبت و معناداری برقرار است .برایناساس ،با بهبود
سازماندهی کالبدی فضایی ،رضایتمندی ساکنان نیز در سطح باالتری قرار خواهد گرفت .بین عمر ساختمان و نوع
مصالح ،ارتباط معناداری وجود ندارد .به این معنا که با بهبود عمر ساختمان و نوع مصالح ،رضایتمندی ساکنان تغییری
نمیکند .با توجه به نتایج جدول ،فرضیة مذکور رد میشود و قابل تعمیم به کل جامعه نیست .در میان سایر موارد ،عوامل
تراکم ساختمانی ،ایمنی محیط ،بهداشت محیط ،وجود فضاهای گذران اوقات فراغت و سیمای کالبدی ،با رضایتمندی از
کیفیت زندگی رابطة معنادار و مثبت دارند؛ بهطوریکه با بهبود و ارتقای این عوامل ،رضایتمندی ساکنان نیز ارتقا خواهد
یافت .بدینترتیب ،فرضیههای مذکور قابل قبولاند و به کل جامعة آماری تعمیم مییابند .همچنین جدول نشان میدهد
که عوامل سیمای زیستمحیطی و سیمای نمادین محیط ،با رضایتمندی از کیفیت زندگی ارتباط معناداری ندارند؛
بنابراین ،با تغییر این عوامل ،رضایتمندی ساکنان تغییری نخواهد کرد .پس فرضیههای مذکور در سطح  < P0/05معنادار
و قابل پذیرش و تعمیم به جامعة آماری نیستند.
براساس ضریب همبستگی پیرسون ،ارتباط نه متغیر با رضایتمندی از کیفیت زندگی معنادار است .این متغیرها عبارتاند از:
مشارکت اجتماعی ،همبستگی اجتماعی ،امنیت اجتماعی ،سازماندهی کالبدی فضایی ساختمانها ،تراکم ساختمانی ،ایمنی
محیط ،بهداشت محیط ،فضاهای گذران اوقات فراغت و سیمای کالبدی محیط .در این میان ،سه متغیر عمر ساختمان و نوع
مصالح ،سیمای زیستمحیطی و سیمای نمادین محیط ،ارتباط معناداری با رضایتمندی از کیفیت زندگی نداشتند .از نه فرضیة
تأییدشده ،مشارکت اجتماعی ،همبستگی اجتماعی و امنیت اجتماعی ،مربوط به شاخص اجتماعی ،سازماندهی کالبدی فضایی و
تراکم ساختمانی ،مربوط به شاخص کالبدی ،ایمنی محیط ،بهداشت محیط و فضاهای گذران اوقات فراغت ،مربوط به شاخص
زیستمحیطی و سیمای کالبدی ،مربوط به شاخص زیباییشناختی است .از سه فرضیهای که ارتباطی معنادار با رضایت از
کیفیت زندگی ندارند ،متغیر عمر ساختمان و نوع مصالح ،مربوط به بعد کالبدی و دو متغیر سیمای زیستمحیطی و سیمای
نمادین ،مربوط به شاخص زیباییشناختی است (جدول  .)13براساس ضرایب بهدستآمده ،در میان عوامل ،همبستگی اجتماعی
مربوط به بعد اجتماعی کیفیت زندگی ،بیشترین رابطة معنادار را با رضایتمندی از کیفیت زندگی دارد .درمقابل ،تراکم ساختمانی
مربوط به بعد کالبدی ،کمترین ارتباط معنادار و همبستگی را با رضایتمندی ساکنان دارد.
جدول  .10توزیع پاسخهای نمونة پژوهش به گویههای متغیر رضایت از زندگی
فرضیهها

ضریب همبستگی

سطح معناداری

ارتباط

ارتباط بین مشارکت اجتماعی و رضایت از کیفیت زندگی

**0/467

0/000

دارد

ارتباط بین همبستگی اجتماعی و رضایت از کیفیت زندگی

**0/477

0/000

دارد

ارتباط بین امنیت اجتماعی و رضایت از کیفیت زندگی

**0/458

0/000

دارد

ارتباط بین سازماندهی کالبدی فضایی و رضایت از کیفیت زندگی

*0/211

0/027

دارد

ارتباط بین عمر ساختمان ،نوع مصالح و رضایت از کیفیت زندگی

0/100

0/299

ندارد

ارتباط بین تراکم ساختمانی و رضایت از کیفیت زندگی

*0/205

0/032

دارد

ارتباط بین ایمنی محیط و رضایت از کیفیت زندگی

*0/247

0/009

دارد

ارتباط بین بهداشت محیط و رضایت از کیفیت زندگی

*0/212

0/026

دارد

ارتباط بین وجود فضاهای گذران اوقات فراغت و رضایت از کیفیت زندگی

*0/209

0/028

دارد

ارتباط بین سیمای کالبدی و رضایت از کیفیت زندگی

*0/235

0/013

دارد

ارتباط بین سیمای زیستمحیطی و رضایت از کیفیت زندگی

0/052

0/591

ندارد

ارتباط بین سیمای نمادین محیط و رضایت از کیفیت زندگی

0/141

0/141

ندارد
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رگرسیون چندمتغیره

رگرسیون چندگانه ،روشی آماری است که برای تحلیل تأثیر جمعی و فردی دو یا چند متغیر مستقل بر تغییرهای متغیر
وابسته بهکار میرود .در پژوهش حاضر ،رگرسیون چندگانه بهشیوة گامبهگام 1استفاده شده است .براساس جدول ،11
اولین و قویترین متغیر واردشده به معادلة رگرسیون بهروش گام به گام ،متغیر مشارکت اجتماعی است که  22درصد
متغیر وابسته ،یعنی رضایت از کیفیت زندگی را تبیین میکند .بهداشت محیطی ،در درجة دوم وارد معادله میشود و با
رساندن ضریب تعیین به  33درصد ،قدرت تبیین را  10درصد باال میبرد .در مرحلة سوم ،سیمای کالبدی وارد معادله
میشود و مقدار R2را به  41درصد میرساند .این متغیر موجب میشود تا به قدرت مدل 8 ،درصد افزوده شود .پس از آن،
تراکم ساختمانی وارد معادله میشود و با رساندن�R2به  46درصد ،قدرت تبیینکنندگی مدل را  5درصد افزایش میدهد.
در گام پنجم ،همبستگی اجتماعی وارد معادلة رگرسین میشود .این متغیر ،مقدار ضریب تعیین را به  50درصد میرساند و
قدرت مدل را  4درصد باال میبرد .در گام آخر ،وجود فضاهای گذران اوقات فراغت وارد مدل میشود .این متغیر نیز با
رساندن ضریب تعیین به  53درصد ،روی همرفته  3درصد به قدرت تبیینکنندگی مدل میافزاید .درنهایت ،با توجه به
مطالب جدول میتوان گفت این شش متغیر درمجموع 53 ،درصد از تغییرهای متغیر وابسته را تبیین و پیشبینی میکنند.
در میان متغیرهای واردشده به جدول ،دو مورد آن مربوط به شاخص اجتماعی ،دو مورد مربوط به شاخص زیستمحیطی،
یک مورد مربوط به شاخص کالبدی و یک مورد نیز مربوط به شاخص زیباییشناختی است.
جدول  .11توزیع پاسخهای نمونة پژوهش به گویههای متغیر رضایت از زندگی
مراحل
1
2
3
4
5
6

متغیر
مشارکت اجتماعی
بهداشت محیطی
سیمای کالبدی
تراکم ساختمانی
همبستگی اجتماعی
وجود فضاهای گذران
اوقات فراغت

R

R2

0/477
0/573
0/642
0/683
0/706
0/730

0/228
0/329
0/413
0/466
0/498
0/533

 R2تعدیلشده
0/221
0/316
0/396
0/445
0/474
0/506
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تغییرهای R2

B

Beta

t

Sig T

0/228
0/101
0/084
0/053
0/033
0/035

0/236
0/130
0/147
0/105
0/116
0/203

0/477
0/325
0/293
0/233
0/232
0/098

5/642
4/018
3/885
3/236
2/597
2/772

0/000
0/000
0/000
0/002
0/011
0/007

F=24/335 Sig= 0/000

F

در سطح اطمینان  99درصد ،معنادار است .این معادلة

رگرسیونی ،از نظر آماری ،معتبر و قابل قبول است.
نتیجهگیری
در این نوشتار به ساختار نوینی از کیفیت زندگی اشاره شد که در بستر مفاهیم اجتماعی ،کالبدی ،زیستمحیطی و
زیباییشناختی ،با هدف توسعة پایدار در سکونتگاههای غیر رسمی و با رویکرد بهبود کیفیت زندگی و ارتقای رضایتمندی
ساکنان شکل گرفته است .سکونتگاه غیر رسمی فرحزاد ،مسائل حاد و بغرنجی دارد که موجب افت شدید کیفیت زندگی در
آن شده است .پژوهش حاضر با هدف تعیین ابعاد و شاخصهای کیفیت زندگی در سکونتگاههای غیر رسمی ،سنجش این
ابعاد در کنار سنجش رضایتمندی ساکنان از کیفیت زندگی و شناخت میزان تأثیر شاخصها بر رضایتمندی -که مهمترین
محور توسعة پایدار است -انجام شد .بهمنظور تعیین شاخصهای کیفیت زندگی و شکلگیری چارچوب نظری در محدودة
مطالعه ،به بررسی نوشتارها ،پژوهشهای نظری مربوط به کیفیت زندگی ،توسعة پایدار و اسکان غیر رسمی پرداخته شد.
1. Stepwise

�های کیفیت زندگی مؤثر بر میزان رضایتمندی...
بررسی شاخص

113

درنهایت ،چهار شاخص اجتماعی ،کالبدی ،زیستمحیطی و زیباییشناختی بهعنوان مهمترین شاخصهای کیفیت زندگی در
سکونتگاههای غیر رسمی درنظر گرفته شدند .همچنین برای سنجش رضایتمندی از کیفیت زندگی ،پس از بررسی
پژوهشهای پیشین و رویکردهای موجود در این زمینه ،با پیشفرض اینکه رضایتمندی ،یک متغیر بسیط و دارای مفهومی
کلی است ،به تعیین عواملی پرداختیم که نشاندهندة وضع کنونی زندگی ساکنان است و بهطور مستقیم ،بر رضایتمندی آنان
تأثیر دارد .این عوامل عبارتاند از :عالقه به زندگی ،احساس خوشبختی ،امکان رسیدن به آرزوها ،رفاه در زندگی ،لذت از
زندگی و تمایل به ثابتنگهداشتن شرایط موجود .با تجزیه و تحلیل دادهها میتوان نتایج زیر را استنتاج کرد:
الف) نتایج پژوهش ،بیانگر نامساعدبودن ابعاد کیفیت زندگی (اجتماعی  ،M=2/76کالبدی  ،M=2/04زیستمحیطی
 ،M=2/49زیباییشناختی  )M=2/17و همچنین پایینبودن رضایتمندی ساکنان در سکونتگاه غیر رسمی فرحزاد
است )M=2/72( .بهطور کلی ،با توجه به میانگینهای بهدستآمده ،وضعیت شاخصهای کیفیت زندگی و
رضایتمندی ساکنان در این محدوده ،براساس طیف لیکرت ،بین سطح پایین و متوسط ارزیابی شده است.
ب) شاخص اجتماعی ،یک پیشبینیکنندة خوب برای تبیین میزان رضایت از کیفیت زندگی در سکونتگاه غیر رسمی
فرحزاد است؛ چراکه معرفهای این شاخص ،شامل عوامل همبستگی اجتماعی ،مشارکت اجتماعی و امنیت
اجتماعی ،بیشترین رابطة معنادار و همبستگی با رضایتمندی از کیفیت زندگی را دارند .همچنین مشارکت
اجتماعی ،سهم باالیی از تبیین واریانس کل رضایت از کیفیت زندگی را بهخود اختصاص داده است.
ج) در بین دوازده فرضیه که ارتباط بین متغیرهای اجتماعی ،کالبدی ،زیستمحیطی و زیباییشناختی با رضایت از کیفیت
زندگی را با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون بررسی میکرد ،نه فرضیه تأیید شد که سه فرضیة آن مربوط به بعد
اجتماعی کیفیت زندگی ،شامل عوامل مشارکت ،همبستگی و امنیت اجتماعی ،دو فرضیه مربوط به بعد کالبدی کیفیت
زندگی شامل عوامل سازماندهی کالبدی فضایی و تراکم ساختمانی ،سه فرضیه مربوط به بعد زیستمحیطی کیفیت
زندگی ،شامل عوامل ایمنی محیط ،بهداشت محیط و فضاهای گذران اوقات فراغت و یک فرضیة آن مربوط به بعد
زیباییشناختی کیفیت زندگی ،شامل عامل سیمای کالبدی است .از سه فرضیهای که ارتباطی معنادار با رضایت از
کیفیت زندگی ندارند ،یک مورد آن شامل متغیر عمر ساختمان و نوع مصالح مربوط به بعد کالبدی و دو مورد دیگر آن،
شامل متغیر سیمای زیستمحیطی و سیمای نمادین ،مربوط به شاخص زیباییشناختی است.
د) با استفاده از یک مدل رگرسیونی چندمتغیری ،رابطة بین متغیرهای مستقل و وابسته بهروش گامبهگام تحلیل شد.
این مدل بهلحاظ آماری معنادار است و  53درصد تغییر در متغیر وابستة رضایت از کیفیت زندگی را تبیین میکند.
مدل ،شش مرحله را در پی دارد که مشارکت اجتماعی ،اولین متغیر و وجود فضاهای گذران اوقات فراغت ،آخرین
متغیری است که به مدل وارد میشود .برایناساس ،میتوان گفت مشارکت اجتماعی از مهمترین متغیرها در
ارتباط با رضایتمندی از کیفیت زندگی است.
ه) ابعاد کیفیت زندگی ،بیانگر ویژگیها و شرایط مختلف مؤثر بر زندگی ساکنان است که بر رضایتمندی آنان نیز تأثیر
بسیار دارد .براساس نتایج میتوان گفت توجه به ابعاد کیفیت زندگی ،بهویژه بعد اجتماعی آن که بیشترین ارتباط و
همبستگی را با رضایتمندی ساکنان دارد ،برای ارتقای میزان رضایتمندی ساکنان از کیفیت زندگی -که یکی از
اهداف اصلی توسعة پایدار است -مؤثر واقع میشود.
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