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 چکیده

های  سکونتگاههدف از مقاله حاضر بررسی و مطالعه رضایتمندی کیفیت زندگی در 
، تحلیلی و از نوع هدف -توصیفی، . روش تحقیقباشد می غیررسمی شهر بجنورد

های تحلیل آماری شامل  باشد. برای تحلیل متغیرهای تحقیق از روش می کاربردی
استفاده گردید و روش گردآوری  تحلیل عاملی و رگرسیون گام به گام، آمار توصیفی

محیط ، های تحقیق شامل محیط کالبدی صشاخهای تحقیق میدانی است.  داده
، هااقتصادی و محیط اجتماعی است. مؤلفه محیط کالبدی )دسترسی به بانک

انداز شاخص محیط  ین و مؤلفه پستر بیشها و سایر امکانات( مغازه، هاداروخانه
عامل  6، گویه 26دهد. از مجموع  ین میزان رضایتمندی را نشان میتر کماقتصادی 

، روش تحلیل عاملی استخراج شد. این عوامل شامل بهداشت محیط ده ازبا استفا
همبستگی اجتماعی و ، رفاه اقتصادی، توزیع خدمات عمومی، زبیاشناسی محیط

، ها شود. بر اساس نتایج تحقیق تنها شاخص دسترسی به بانک می خرسندی
زان رضایتمندی باالترین می 6/3ها و سایر امکانات با میانگین مغازه، ها داروخانه

از محیط اقتصادی و  2/3شاخص وضعیت تغذیه با ، ساکنین از محیط کالبدی
ین میزان رضایتمندی را تر بیشاز محیط اجتماعی  1/3شاخص اعتماد به همسایه با 

بخش ، توان گفت گانه نشان دادند. براساس نتایج مطالعه حاضر می 3های  از محیط
ای غیررسمی از کیفیت زندگی خود در ارتباط با ه قابل توجهی از ساکنین سکونتگاه

 گانه رضایت کمی دارند. 3های  استانداردهای محیط
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Abstract 
The main objective of this study is reviewing and examining 

life satisfaction in informal settlements in Bojnourd. The 

research method is descriptive – analytic and is practical in 

terms of type. To analyze the variables of the research, 

statistical methods including descriptive statistics, factor 

analysis and step-by-step regression were used and field 

survey data were collected. Research indicators include 

physical environment, economic environment and social 

environment. The component of the physical environment 

(access to banks, pharmacies, shops and other facilities) is 

the highest and the savings component of the economic 

environment index shows the least satisfaction. From 26 

items, using factor analysis, 6 factors of environmental health, 

aesthetics of the environment, public service distribution, 

economic welfare, social solidarity, and satisfaction were 

extracted. Base on the findings, the only indicator of access to 

banks, pharmacies, shops, and other facilities got the highest 

mean score (3.6) of residents’ satisfaction from the physical 

environment, nutritional indicators status with 3.2 of economic 

environment and trust in neighboring with 3.1, indicated the 

greatest satisfaction from three-fold environments. Finally, the 

finding showed that the majority of residents in informal 

settlements are not satisfied with their life quality in terms of 

standards of three-fold environments.  
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 همقدم

اکنون در حدود یک میلیارد نفر از مردم جهان یا در واحدهای   هم
و یا  کنند آبادها زندگی می حلبیو  ها آلونک، مسکونی غیراستاندارد

حدود یک صد  پناهگاهی برای سکونت ندارند. در اینکه اساسا
ها و  زیرپل، ها کوچه، ها میلیون نفر از مردم نیز شب را در خیابان

 .رسانند ها به روز می انکنار قبرست
درصد  50، حال توسعه در کشورهای در، طبق آمار موجود

کنند  نشین زندگی می ها و مناطق حاشیه جمعیت شهری در آلونک
درصد نیز افزایش  80که در بعضی از شهرها این نسبت تا 

یابد. با توجه به توسعه شهری و افزایش جمعیت شهرهای  می
به  ای نشین و حاشیه ناطق آلونکم، بزرگ و مسلط جهان سوم

 (. 452: 1373،سرعت گسترش خواهند یافت)شکویی
به ، خورد نشینی در کشورهای توسعه یافته نیز به چشم می حاشیه

بروکلین و ، های برونکس های محله کل ساختمان»طوری که 
های  در شهر نیویورک گویی زیر بمباران هوایی سکونتگاه 1هارلم

 (.1: 1370سازمان ملل  توسعه انسانیگزارش )«اند غیررسمی بوده
عبارت زیر در فرهنگ ، نشین در تعریف زاغه و بخش زاغه

های شلوغ  نشین یعنی قسمت بخش زاغه»: آمده است 2ورندایکث
جرم و جنایت در آن عمومیت ، و کثیف شهر که فقر و بیماری

 (.Thorn, 1942 : 762«)دارد
غیررسمی های  ر سکونتگاهیا به عبارتی دیگها  در واقع زاغه
باشند که در آن گسست اقتصادی همراه با  می نواحی از شهر

این  شود. در می گسست اجتماعی و فرهنگی به وضوح مشاهده
میان یکی از مسائل مهم بررسی وضعیت استانداردهای زندگی و 
میزان رضایتمندی است که ساکنین از زندگی در این نواحی دارند. 

یز هدف اصلی بررسی و مطالعه رضایتمندی در این مقاله ن
غیررسمی شهر های  ساکنین از کیفیت زندگی در سکونتگاه

 باشد. می بجنورد
رسمی فقط در شهرهای بسیار اسکان غیر، در گذشته نه چندان دور

، کشور ای  های منطقه بزرگ کشور از جمله شهر تهران و سایر متروپل
مانند بجنورد نیز با چنین  مشهود بود. ولی امروزه شهرهای میانی

وجود شهرهای ایران  ای که از کالنند. با تجربههست مواجه ایپدیده
های  بهترین شیوه برخورد با تشکیل و گسترش سکونتگاه دارد،

ثر در پیدایش ؤهای م فرآیندشناخت وضع موجود و بررسی ، غیررسمی
دگی در ساماندهی فضای زن باشد و در مرحله بعد می ها  آن و تحول

ای مردم به باشد. با توجه به اینکه در هر طرح و برنامه می این نواحی
لذا در این رابطه  .بایست در نظر گرفته شوندعنوان عناصر اساسی می

                                                                        
1. Bronx, Brooklyn and Haarlem 

2. Thomdike 

بایست ابعادی از زندگی در اولویت قرار گیرند که در نظر  می نیز
 باشند. می ساکنین به عنوان عوامل اساسی
 کز سیاسی استان خراسان شمالی برشهر بجنورد به عنوان مر
نفر  173000جمعیتی معادل  1385اساس سرشماری در سال 

داشته است که از این تعداد بر اساس تخمین نگارندگان حدود 
کردند. به  زندگی می غیررسمی های  نفر در سکونتگاه 25000

جمعیت این شهر در فضاهای یک هفتم  بیانی دیگر حدود
، ندارد شهری با مشکالت عدیده معیشتینامتعارف و زیر استا

 با توجه به اینکه مقدمه هستند.زیست محیطی و کالبدی مواجه 
ریزی شناخت وضع موجود و استخراج اطالعات  هر نوع برنامه

لذا شناخت ابعاد اساسی تاثیرگذار بر  ،باشد مینیاز مورد 
غیررسمی شهر بجنورد از های  رضایتمندی زندگی در سکونتگاه

 یت فراوانی برخوردار است.اهم
هدف اصلی این تحقیق بررسی و  شد، مطرحبا توجه به آنچه  

از کیفیت  غیررسمی  های مطالعه رضایتمندی ساکنین سکونتگاه
، باشد. بر اساس هدف اصلی می زندگی خود در شهر بجنورد

 : گردد می نیز به موازات آن به قرار زیر ارائه اختصاصی های هدف
کیفیت زندگی در های  تمندی از شاخصسنجش رضای -

 شهر بجنورد. غیررسمی  های سکونتگاه
تعیین عوامل اساسی در رضایتمندی کیفیت زندگی در  -

 شهر بجنورد. غیررسمی  های سکونتگاه
رضایتمندی از کیفیت زندگی در های  بینی کننده تعیین پیش -

 شهر بجنورد. غیررسمی  های سکونتگاه
گردد که آیا  می طرحمال ؤعیین شده این سبا توجه به اهداف ت

غیررسمی شهر بجنورد از زندگی خود در های  ساکنین سکونتگاه
این نواحی راضی هستند؟ کدام یک از ابعاد رضایتمندی از کیفیت 

شهر بجنورد نقش اساسی  غیررسمی  های در سکونتگاهزندگی 
دستیابی باشند؟ برای  می  مؤثربینی کیفیت زندگی  داشته و در پیش

االت مورد نظر در این ؤبه اهداف تحقیق و نیز پاسخگویی به س
استفاده شده که در آن  3مقاله از روش تحقیق تجربی ساکنین

 نظرات مردم در قالب پرسشنامه مبنای تحلیل قرار گرفته است.
 

 مبانی نظری
گستردگی مفهومی کیفیت زندگی و نیز پیچیدگی آن منجر به 

هر یک از  . به طوری کهیت زندگی شده استگستردگی ادبیات کیف
در اند.  به کار گرفته های خودمحققین رویکرد خاصی را در تحلیل

                                                                        
بر روی ادراک کیفیت محیط سکونتی  -شود کهاین دیدگاه به مطالعاتی محدود می.  

عنوان یک  مندی سکونتی بهعبارتی دیگر در مطالعاتی که رضایت به – تمرکز دارند.
شود از این دست مطالعات بهره گرفته معیار ارزیابی غالب در نظر گرفته می

 (.1389  شود)فرجی مالئی و همکاران، می
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 یمانند مولفه ها یخاص هایمولفه قاتیاز تحق کیحال هر  نیع
را مورد استفاده قرار داده  رهیو غ یاقتصاد ،یاجتماع ،یطیمح
 (. Van, 2003: 8اند)
 ستم،یتحت عنوان اکوس ستمیس کیدر توان گفت انسان  یلذا م   

 و یاجتماع ،یطیکند که متاثر از مجموعه عوامل مح یم یزندگ
 (.Shafer, 2000: 165است) یاقتصاد

 طیسه مح نیا نیجز تعادل ب ایجهینت یزندگ تیفیک نیبنابرا   
  .ستین

واقع مفهومی است که برای تفسیر آن  کیفیت زندگی در
باط با محیط زندگی )محیط کالبدی و بایست انسان را در ارت می

طبیعی، محیط اقتصادی و محیط اجتماعی( و ابعاد روحی و 
های مطرح شده  ها و انتظاراتی که از محیط )خواسته شخصیتی او

نیز برای سنجش  طالعهدر این مدارد(، مورد بررسی قرار داد. 
های غیررسمی شهر بجنورد از  رضایتمندی ساکنین سکونتگاه

محیط ، در ارتباط با وضعیت محیط کالبدی ندگی خودکیفیت ز
  اقتصادی و محیط اجتماعی مورد مطالعه قرار گرفته است.

 دهد. ، مدل تحلیلی تحقیق را نشان می1شکل 
 

 

 

 مدل مفهومی تحقیق. 1شکل 
 

 
 

 کیفیت زندگی

ست. این از کیفیت زندگی امری دشوار امشخص ارائه تعریف 
دشواری مرتبط با پیچیدگی مفهوم کیفیت زندگی و دایره شمول 

، ها که افراد در فرهنگ گسترده آن است. در عین حال از آنجایی
اقتصادی و اجتماعی و حتی نواحی جغرافیایی مختلف های  نظام

به موازات این  ،آن دارندهای  تعریف خاصی از زندگی و ارزش
 (.127: 1389 ،ی)فرجیز متنوع استتعریف کیفیت زندگی ن، تنوع

. د وکن می کیفیت زندگی را رضایتمندی از زندگی تعریف 4فوو
در  ای که در آن نیازهای مادی کیفیت زندگی را گستره 5کوستانزا

 تعریف، مین گرددأارتباط با درک فردی و گروهی از رضایتمندی ت
.((Costanza et al, 2007: 29کنند می



                                                                        
4. Foo 

5. Costanza 

  ابعاد کیفیت زندگی
گیری  شهر را  به  اگر بستر طبیعی و یا به عبارتی دیگر مکان شکل

او  های عنوان ظرف شهر و شهر را به عنوان ظرف انسان و فعالیت
 .(37: 1383 ،ی)رهنمائوریمآبه شمار 

 محیط تعریف کرد: 3توان برای شهر  میراستا  نهمیدر     
که )نخست محیط طبیعی یا به عبارتی دیگر زیست محیط شهر

توان آن را  می محیط کالبدی )که، همان بستر طبیعی شهر است(
 و در نهایت کالبد شهر و یا شهر به مفهوم فیزیکی یاد کرد(

سه این  کیفیت سنجشو  بنابراین بررسیشود.  اقتصادی یاد می
 قالباجتماعی و محیط در  محیطانسانی که از آن به عنوان  محیط
  یرد.گ صورت می 7و عینی 6ذهنیابعاد 

                                                                        
6. Subjective 

7. Objective 

 کیفیت زندگی

های افراد از انتظارات و خواسته

محیط ساخته اقتصادی و 

 اجتماعی )شرايط ذهنی(

 

محیط ساخته شده، محیط 

اجتماعی و محیط اقتصادی 

 )شرايط عینی(

 انسان )شهروند(

 

 رضايتمندی / عدم رضايتمندی
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داس کیفیت زندگی را بدبختی و یا خوشبختی افراد و نیز    
              کند استانداردهای محیطی محل زندگی تعریف می

  (.145: 1390)شماعی و همکاران، 
ابعاد عینی را نمایشگر کیفیت عینی زندگی ، خودمطالعه در   او   

 .(Das, 2008: 298کند) تعریف می
اد عینی مرتبط با کیفیت زندگی شامل ابع به عبارتی دیگر 

شود که قابل مشاهده بود و از  می زندگیبه تمامی شرایط مربوط 
 توان در قالب استانداردهای زندگی تعریف کرد. از جمله می آن
اشتغال،  درآمد و، حمل و نقل، تسهیالت شهری، توان مسکن می

ارائه نظافت محیطی، دسترسی و غیره اشاره کرد. اما بعد ذهنی، 
       شود تصویری از کیفیت زندگی از دید افراد تعریف می

توان تحت  بنابراین کیفیت زندگی ذهنی را می(.1: 1389)فرجی، 
 عنوان رضایتمندی تعریف کرد.

 های رضايتمندی از کیفیت زندگی مدل
های معروف در ارتباط با کیفیت زندگی رضایتمندی، از جمله مدل

( و مدل 1997) توان به مدل وان پول مله میباشد که از ج می
و  در مدل پیشنهادی کمبل کمبل اشاره کرد. پول و وان وان

(، بر این نکته تاکید دارد که زمینه، نحوه ارزیابی 1976همکاران )
در این است.   مؤثراز شرایط و مشخصات افراد در کیفیت زندگی 

موجود محیط مدل منظور از زمینه همان شرایط عینی یا وضع 
زندگی شهروندان است. بر اساس ابعاد رضایتمندی، کمبل و 

دهند که رضایتمندی انعکاس نوع ارزیابی و همکاران نشان می
درک مردم ساکن در هر مقیاس جغرافیایی است که این مسئله نیز 

 (.2تحت تأثیر شرایط عینی محیط است )شکل
یکرد نظری آن با توجه به هدف تحقیق و رو در مطالعه حاضر   

 استفاده گردید. (1976از مدل رضایتمندی کمبل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                        
8. Van Poll 
9. Campbell 

 (1976مدل کمبل ) یزندگ تیفیک یطیو مح یابعاد انسان. 2شکل 

 

رضایتمندی در 

 زمینه ....

رضایتمندی در 

 زمینه ....

مندی در رضایت

 زمینه ....

 

 خصوصیات فردی

 استانداردهای قیاس

 
رضایتمندی 

 زندگی

 
رفتارهای 

مشابه و 

 سازگاری

خصوصیات 
 درک شده

خصوصیات 

 درک شده

 

خصوصیات 

 درک شده

 

خصوصیات 

 ارزیابی شده

خصوصیات 

 ارزیابی شده

 

خصوصیات 

 ارزیابی شده

 

خصوصیات 

 عینی

خصوصیات 

 عینی

 

خصوصیات 

 ینیع
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 های کیفیت زندگیشاخص

محققان مختلف در رابطه بین ابعاد عینی و ذهنی اتفاق نظر کمی 
ها دارند. اما معتقدند در بسیاری موارد بین این دو دسته از شاخص

، ال کیفیت باالی تسهیالتهمبستگی باالیی وجود دارد. به عنوان مث
 سطح باالیی از رضایتمندی را به همراه دارد.

های ذهنی برای اهداف  های لی، شاخص با توجه به بررسی   
های عینی برتر  گذاری نسبت به شاخص ریزی و سیاست برنامه

ها بازخوردهای ارزشمندی را برای  هستند، زیرا این شاخص
  (.Lee, 2008: 18آورد) ریزان فراهم می برنامه

های کیفیت ترین اصول اولیه مورد نظر در انتخاب شاخصمهم
جامعیت )تحلیل تمام جوانب اجتماعی، اقتصادی : زندگی عبارتند از

و...(؛ عینیت )واقعی بودن و داشتن توانایی  ارائه نتایج علمی(؛ 
استقالل )استفاده از مفاهیم و متغیرهایی که باهم همپوشانی نداشته و 

های  ل از هم باشند(؛ قابلیت سنجش )قابلیت انجام تحلیلمستق
 ها( و پویایی.آماری(، دسترسی )سهولت در گردآوری داده

به طور کلی محققان در دو بعد به مطالعه کیفیت زندگی شهری 
های عینی مثل مسکن، خصوصیات  اند، تعدادی شاخص پرداخته

ایتمندی، های ذهنی مثل رض اقتصادی، اجتماعی و گروهی شاخص
اند، اما با توجه به اینکه  اشتیاق، انگیزه و ... را مورد مطالعه قرار داده

هر دو بعد )ذهنی و عینی( در مطالعات کیفیت زندگی مکمل 
 Angurبایست همزمان مورد بررسی قرار گیرند)یکدیگرند و می

et al, 2007: 47 و محیط شهری نیز محیطی چند بعدی است؛ )
و ارزیابی کیفیت زندگی به صورت چند بعدی،  بنابراین مطالعه

  .(Henderson, 2000: 38)   ضرورت دارد 
ها را که در مطالعات مختلف ای از شاخص، مجموعه1جدول

 دهد. اند، ارائه میمورد استفاده قرار گرفته

 
 
 

 پیشینه تجربی
در رابطه با کیفیت زندگی و مباحثی مانند رضایتمندی نخستین 

کیفیت زندگی از سوی محققین در ارتباط  1930های  بار در سال
(. اما 31: 1389ت پزشکی مورد توجه قرار گرفت)فرجی، با مطالعا

آنچه از آن به عنوان مطالعات کیفیت زندگی در حیطه 
ریزی شهری و جغرافیای شهری یاد  شناسی شهری، برنامه جامعه

در کشورهای پیشرفته صنعتی مورد  1960های  شود، در سال می
  (.Bell, 1999: 43توجه قرار گرفت)

 های رسمی و صاحبنظران های کیفیت زندگی شهری از نظر سازمانشاخص. 1جدول 

 زیست/سالمتی روحی و جسمی/آموزش/جنایات و ناامنی/از خودبیگانگی و مشارکت سیاسیدرآمد، ثروت و شغل/محیط (1976اشنايدر )

 (1990مرکر )
امنیت اجتماعی و عمومی/هزینه خوراک و تغذیه/ فضای زندگی/ استانداردهای مسکن/ ارتباطات/ آموزش/ سالمت عمومی/صلح و آرامش/جریان 

 ترافیکی/هوای پاک

 (1997دمن) فري

های محیطی )درصد مساکن استاندارد، کیفیت هوا، هزینه حمل و نقل خانواده(/شاخص سالمت)مرگ و میر های اقتصادی )درامد، ثروت و اشتغال(/شاخصشاخص

حصیل و مراکز های آموزشی )کودکان و بزرگساالن در حال تموالید و نرخ خودکشی گزارش شده(/شاخص 1000تر از یک سال به ازای  کودان کم

 های مشارکت و همیاری/شاخص امنیت اجتماعی )دزدی و اعتیاد(. آموزشی(/شاخص

کاردينال و آدين 

(2005) 

های  ماریفرهنگی)درصد ساکنان بومی درصد افراد فعال در مراسم مذهبی(/بهداشتی)درصد کودکان فوت شده زیر یکسال امید به زندگی، درصد افراد با بی

فارغ التحصیالت در سطوح عالی، تعداد مدارس و مراکز آموزش عالی، تعداد دانش آموزان و اساتید(/جرم و امنیت)تعداد افراد زندانی، خاص(/آموزشی)نرخ 

نواحی  سبز، میزانتعداد شورش ها، دزدی و دعوا و اعتیاد(/اشتغال)نرخ اشتغال(/درآمد)درصد افراد زیر خط فقر، متوسط درآمد(/منابع و سرزمین )میزان فضای 

های تخریبی(/بی  حفاظت شده)/هوا)کیفیت هوا، گازهای آلوده کننده(/رودخانه و ساحل/ مسکن)مساکن قابل نگهداری، میانگین افراد در هر اتاق، خانه

 ها. خانمان

 زيولوا و جنسکی

(2008) 

اراضی پیرامون شهر(/ محیط شهر )نرخ رشد ترافیک، دسترسی به مسکن/ اقتصاد و کار )نوع فعالیت اقتصادی، بیکاری، میانگین درامد(/ منابع و محیط )حفظ 

های نابهنگام/مرگ و میر کودکان/یادگیری و مهارت/جامعه امن )میزان جرائم، نوع جرائم،  های بهداشتی و امید به زندگی، مرگ خدمات(/ بهداشت و مراقبت

 ترس از وقوع جرم در شهر(.

 امین فرجی مالئی

(1389) 

درصد خانوار در واحد ، متوسط قیمت زمین، میانگین مدت اقامت، درصد باسوادان(، گروه بندی مشاغل)فنی، اداری و بازرگانی، میانگین درآمد

، نحوه تصرف واحدهای مسکونی، متوسط مساحت قطعات مسکونی، مصالح ساختمانی، درصد واحدهای مسکونی تک واحدی، مسکونی)یک خانوار(

تامین نیازهای ، گذران اوقات فراغت، امنیت، مشارکت اجتماعی، تسهیالت شهری، دسترسی، ارتباطات، گین اجاره بهامیان، میانگین هزینه خانوار

 .مسکن، روزمره
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 1970های  ایی در ارتباط با کیفیت زندگی از سالمطالعات جغرافی   
ای وارد ادبیات جغرافیایی شد. بررسی و  با رویکرد فضایی و ناحیه

تحلیل اوضاع نامناسب کیفیت زندگی در نواحی مختلف جغرافیایی 
 جغرافیدانان بسیاری ازدر اشکال متنوع مورد توجه 

ها را  بررسیدر ایران نیز آغاز این  (.Pacione, 2003: 27است)
زیرا در همین زمان  شمسی دانست، 50و  40های  می توان از دهه

گردید و به موازات آن  است که رشد شتابان شهری در ایران آغاز
 مشکالت شهری نمایان شد. 

و ارتباط آن با کیفیت  های غیررسمی  در رابطه با سکونتگاه
نفرانس زندگی در سطح جهانی، ابتدا به وسیله سازمان ملل در ک

برگزار شد، به عنوان یک  1976که در سال انسانیهای  سکونتگاه
 ضرورت تشخیص داده شد.

 در شهر استانبول تحت عنوان 1996که در سال  یکنفرانس بعد   
برگزار گردید و بر این موضوع تاکید کرد و در « زیستگاه دوم»

م نهایت این نشست نیز منجر به تامین مسکن مناسب برای افراد ک
 . (Lloyd, 1979: 7 درآمد نشد)

که در « اسکار لوییس»توان به مطالعات  می در عین حال   
است، اشاره نمود. وی  کرده  پورتوریکو تحقیقاتی  مکزیک، هند و

دهد که تهیدستان در داخل فرهنگ غیرقابل گریز  توضیح می
های  اصطالحاتی مانند سرطاناو  اند. تنگدستی و فقر گرفتار شده

های شهری و اصطالحاتی مشابه، که  های چرکین، قارچ هری، زخمش
ها  های موقتی و کپرنشین از توصیفات عمومی برای سکونتگاه

 باشند، را مورد توجه قرار داد.  می
، به بررسی تأثیرگذاری ابعاد فردی و 2006وست وی در سال 

های بینی کنندهمحیطی در رضایتمندی زندگی و تعیین پیش
واقع در افریقای جنوبی،  های غیررسمی دی در سکونتگاهرضایتمن

پردازد. وی در این تحقیق که  به روش میدانی انجام داد،  می
های غیررسمی  دهد که رضایتمندی زندگی در سکونتگاه نشان می

باشد. بر اساس  ها می تر از سایر انواع سکونتگاه به مراتب پایین 
های توانمندسازی در  الیتتحقیقات وی این میزان با انجام فع

 (. Westaway, 2006) یابد بهبود می 2002و  2001های  سال
به بررسی سالمت ذهنی،  2006ایزوتسو و همکارانش در سال 

پردازد.  کیفیت زندگی و وضعیت تغذیه نوجوانان داکای بنگالدش می
دختر به عنوان نمونه از نواحی  137پسر و  187در این تحقیق از 

های غیررسمی  دختر از سکونتگاه 121پسر و نیز  157ای و  غیرحاشیه
این مطالعه  یها استفاده شده است. نتایج بررسی 18تا  11بین سنین 

های غیررسمی نسبت  در سکونتگاه  حاکی از شرایط نامساعد زندگی

                                                                        
10. Oscar Luis 
 

 (.Izutsu et al, 2006)بود نواحی دیگر شهر
در ایران انجام اسکان غیررسمی   اولین مطالعاتی که در زمینه

گرفته، اغلب مطالعات موردی و به صورت کارهای میدانی بودند 
های  تر به جنبه نشین پرداخته و کم که به مونوگرافی مناطق حاشیه

های مناطق  اند و ویژگی تئوریک و نظری موضوع پرداخته
 اند.  نشین را در سطح خرد به تفصیل تشریح نموده حاشیه

وژی و تشابه روش کاری این مطالعات جالب توجه، متدول  نکته
با یکدیگر است. ولی در عین حال به علت تازگی کار و عواملی 

 آیند.  همچون نبود اطالعات، در نوع خود با ارزش به حساب می
در مطالعات داخلی تحقیقات مرتبط با سنجش رضایتمندی از 

 .باشد می بسیار محدود غیررسمی  های کیفیت زندگی سکونتگاه
به بررسی کیفیت زندگی در  ،(1390) گلینرابطه  این در 

دو نمونه موردی  بینغیررسمی کالنشهر تهران در های  سکونتگاه
کیفیت  که داد نشان های او یافته پرداخت. آباد آباد و صالح اسالم

یکدیگر نیز  های غیررسمی در مقایسه با زندگی در میان سکونتگاه
اساسی نیز در میان این نواحی ی ها  مؤلفهباشد و حتی  می متفاوت

  (.1390، متفاوت است)گلین
 

 

 تحقیقروش 

انجام  روش پیمایشی بهباشد که  می کاربردی  از نوع تحقیق حاضر
  گرفته است.

های غیررسمی  جامعه آماری تحقیق شهروندان ساکن در سکونتگاه
 تعیین نفر بود که با استفاده از فرمول 25000شهر بجنورد به تعداد 
به عنوان حجم نمونه تعیین نفر  351تعداد حجم نمونه کوکران 

 استفاده شد. تصادفیگیری از روش   گردید و جهت نمونه
و ای  سوال مرتبط با متغیرهای زمینه 4دارای پرسشنامه تدوین شده 

بوده طیف لیکرت متغیر اصلی تحقیق در قالب  گویه در رابطه با 26
میزان  ینتر بیش «7»و  ینتر کم یابه معن «1» در این مقیاس. است

  دهد. می را نشان از کیفیت زندگی رضایتمندی
تحقیق ابتدا از آمار توصیفی در قالب  یها برای تحلیل یافته

به  سپس .گردیدو انحراف استاندارد استفاده ها  میانگین پاسخ
زندگی از اساسی رضایتمندی  های منظور استخراج عامل

تحلیل عاملی  از آزمون  شهر بجنورد غیررسمی  های سکونتگاه
های  بینی کننده ترین پیش برای تعیین مهمو  شداستفاده 

 از آزمونمورد مطالعه جامعه رضایتمندی از کیفیت زندگی در 
 .گردید استفاده چندمتغیره رگرسیون

اعتبار پرسشنامه با استفاده از نظر خبرگان به صورت صوری،    
آزمون در  هت تعیین پایایی ابزار، پیشمورد تایید قرار گرفت و ج

 مطالعه اجرا گردید و با نفری از ساکنین جامعه مورد  30نمونه بین 
 

 تایید شد. آزمون آلفای کرونباخ استفاده از
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 محدوده مورد مطالعه

عرض جغرافیایی قرار  37و ْ 29طول و َ 57و ْ 20شهر بجنورد در َ
باشد که از جهت  متر می 1070دارد و ارتفاع آن از سطح دریا 

ها و از شمال و شرق نیز با مسیل  شمال و جنوب غرب با گسل
 محدود شده است.ها  رودخانه

جمعیت  ،1395 سال : به استناد نتایج سرشماریتیجمع
 .(1395 ران،ی)مرکز آمار اباشد ینفر م 228931شهربجنورد 

 سلسلهشهر در  نیر نظام شهرنشینی کشور، رتبه اهمچنین د    
تغییر چندانی نیافته  1395تا  1335شهری بین سال های  مراتب

 نیبه چهل و دوم 1335است و از پنجاه و چهارمین شهر در سال 
شهر  نیکه ا یتغییر مکان داده است به طور 1395شهر در سال 

هزار نفری واقع شده و  499تا  100در طبقه جمعیتی شهرهای 
یا شهری میانی شناخته  وبه عنوان شهری با جمعیت متوسط 

  شود. می
باشد  می خانوار 67335 دارای 1395مسکن: شهر بجنورد در سال 

 است.، 9/3 در این شهر بعد خانوارو 
 

جج

موقعیت شهر بجنورد .3شکل 

 ها یافته
 سايی عوامل اساسی در رضايتمندی زندگیشنا

جهت تعیین عوامل رضایتمندی از کیفیت زندگی در بین ساکنان 
 گویه تحلیل عاملی 26های غیررسمی شهر بجنورد از  سکونتگاه

و سطح  893/0برابر با  KMOانجام گرفت. در این آزمون مقدار 
شان مقادیر ن به دست آمد که این 000/0معناداری آزمون بارتلت 
ها برای تحلیل عاملی است. تاباچنیک و  دهنده مناسب بودن داده

باید  32/0اند که متغیرهای با بار عاملی بزرگتر از فیدل بیان کرده
 مورد توجه قرار گیرند.

ها را برای  ای از ارزشدر مطالعات خود، دامنه« کومری و لی»
اند)گلین،  ها پیشنهاد کرده تفسیر شدت روابط بین متغیرها و عامل

و باالتر  71/0اند که بارهای عاملی  بیان کرده ها  (. آن33: 1390
تا  55/0خوب،  55/0تا  63/0خیلی خوب،  63/0تا  71/0عالی، 

بر اساس نتایج  ضعیف است. 33/0تا  45/0نسبتا خوب و  45/0
عامل بر مبنای مقدار  6گویه  26آزمون تحلیل عاملی، از مجموع 

ریزه استخراج گردید. عوامل استخراج شده، در ویژه و نمودار سنگ
که نشان دهنده میزان  را به دست آوردنددرصد  72/89مجموع 

  ها در عوامل استخراج شده است. همبستگی باالی بین گویه
عوامل استخراج شده شود،  ، مالحظه می2همانگونه که در جدول 

 عبارتند از: از تحلیل عاملی پرسشنامه رضایتمندی

 ترین بارها را بر آنجایی که بیشعامل از  مل نخست: اینعا   
عنوان دهد، با  های بهداشتی و سالمت محیط نشان می روی شاخص

 شود.  نامگذاری می« بهداشت محیط»
های مرتبط با ابعاد  ترین بارها را بر روی شاخص مل دوم: بیشعا 

« زیباشناسی محیط»دهد، لذا عامل زیباشناختی محله نشان می
  میده شد.نا
هایی  ترین بارها بر روی شاخص عامل سوم: در عامل سوم بیش   

، چون: دسترسی، توزیع خدمات مختلف آموزشی، بهداشتی
 الذ. باشد میو ورزشی و شاخص حمل و نقل  تربیتی -فرهنگی

 نامگذاری گردید.« خدمات عمومیتوزیع »این عامل، 
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انداز،  : پسهای عامل چهارم عبارتند ازعامل چهارم: شاخص
و  وضعیت تغذیه، هزینه زندگی، مسکن، درآمد، وضعیت اشتغال

های شغلی. بنابراین با توجه به این که  دسترسی به فرصت
باشد،  های محدوده اقتصادی می ترین بارها بر روی شاخص بیش

 گذاری گردید.  نام« رفاه اقتصادی»عامل 

بر روی  ترین بار را های این عامل بیش عامل پنجم: شاخص
دهد. لذا عامل  اعتماد به همسایه، امنیت و مشارکت نشان می

گردید و عامل  نامگذاری « تحت عنوان همبستگی اجتماعی
 ها، عامل را خرسندی نامید. ششم: با توجه به بارهای شاخص

 
 

 
ج

 عومل استخراج شده رضایتمندی کیفیت زندگی با استفاده از آزمون تحلیل عاملی. 2جدول 

 های توصیفی يافته

 های میانگین به دست آمده از میزان رضایتمندی ساکنین سکونتگاه
، ارائه 3دگی و ابعاد آن، در جدول غیررسمی شهر بجنورد از کیفیت زن
های  شود، در بررسی شاخص می شده است. همان طور که مالحظه

ها و ها، مغازه داروخانهها،  مرتبط با محیط کالبدی، دسترسی به بانک
باالترین میزان  رضایتمندی ساکنین و  6/3سایر موارد با میانگین 

را نشان دادند.  انداز محله حداقل میانگین رضایتمندی شاخص چشم
تر از  های محیط کالبدی در سطح پایین اما در مجموع شاخص

میانگین معیار قرار داشت. به این معنا که ساکنین منطقه از وضعیت 
 محیط کالبدی خود رضایت کمی دارند.

رسمی شهر  غیرهای  در واقع شرایط زندگی در سکونتگاه   
 ساکنین نیست. بجنورد مطابق با استانداردهای مورد انتظار

 های محیط اقتصادی، وضعیت رضایتمندی در ارتباط با شاخص   
ساکنین از درآمد، وضعیت اشتغال و به طور کلی تمام ابعاد محیط 

  تر از رضایتمندی از محیط کالبدی است. اقتصادی به مراتب پایین
 نترین میزا بیش 2/3در این محیط تنها شاخص وضعیت تغذیه با  

 برهامتغ
 عامل

1 2 3 4 5 6 

      721/0 وضعیت هوا )بو(

      689/0 دفع فاضالب

      687/0 جمع آوری زباله ها

      624/0 وضعیت پوشش خیابان و کوچه

     687/0  وضعیت نورپردازی محله در شب

     567/0  بافت محله

     501/0  چشم انداز بصری محله

    729/0   ها و ساير مواردوخانه ها، مغازهدسترسی به بانکها، دار

    703/0   توزيع امکانات آموزشی

    682/0   توزيع امکانات بهداشتی

    675/0   توزيع امکانات فرهنگی تربیتی

    609/0   توزيع امکانات ورزشی

    600/0   جابجايی و حمل و نقل

   791/0    پس انداز

   768/0    وضعیت تغذيه

   751/0    هزينه زندگی

   732/0    مسکن

   706/0    درآمد

   689/0    وضعیت اشتغال

   682/0    های اشتغالدسترسی به فرصت

  601/0     امنیت

  576/0     اعتماد به همسايه

  569/0     مشارکت

 603/0      امید به زندگی

 572/0      حس تعلق

 531/0      سرزندگی و شادکامی

 342/2 391/2 812/7 329/8 872/3 834/4 مقدار ويژه

 104/7 293/7 409/26 801/27 912/9 201/11 درصد واريانس

 مجموع واريانس تبیین شده)%
72/89 
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های  انداز، دسترسی به فرصت هایی مانند پس شاخص ورضایتمندی 
شغلی، درآمد و وضعیت اشتغال میانگین رضایتمندی پایینی را نشان 

 دهند. می
های محیط اجتماعی افراد حس تعلق کمی  در بررسی شاخص

 به محیط داشته و شاخص حس اعتماد به همسایه تنها شاخص
 بارز از نظر میانگین رضایتمندی بود.

  

های  بندی میزان رضایتمندی از ساکنین سکونتگاه معدر ج
غیررسمی شهر بجنورد، میانگین رضایتمندی در سه محیط 

تر از  کالبدی، محیط اقتصادی و محیط اجتماعی در سطح پایین
ها، شاخص دسترسی  میانگین به دست آمد و در بین تمام شاخص

انداز  پسترین و شاخص  ها بیشها و مغازه ها، داروخانه به بانک
 ترین میزان رضایتمندی را نشان دادند. کم

    

 های سه گانه شهر بجنورد از محیط های غیررسمی  میانگین رضایتمندی ساکنین سکونتگاه .3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انحراف استاندارد میانگین های رضايتمندی شاخص محیط

 محیط کالبدی

 45/2 8/2 ها ها و خیابان وضعیت پوشش سطوح کوچه

 33/2 5/2 البدفع فاض

 34/2 7/2 جمع آوری زباله

 12/3 6/2 ها و ...ها، مغازه دسترسی به بانکها، داروخانه

 71/2 1/3 جابجایی و حمل و نقل

 65/2 9/1 چشم انداز بصری محله

 34/2 2/3 وضعیت هوا)بو(

 21/2 1/2 مسکن

 13/2 9/2 بافت محله

 99/2 4/3 وضعیت نورپردازی محله در شب

 11/2 1/2 توزیع امکانات آموزشی

 53/2 7/2 توزیع امکانات بهداشتی

 91/2 3/2 توزیع امکانات فرهنگی تربیتی

 16/2 3/2 توزیع امکانات ورزشی

 محیط اقتصادی

 58/2 9/1 درآمد

 59/2 2/2 وضعیت اشتغال

 22/2 2/1 های اشتغالدسترسی به فرصت

 73/2 3/1 هزینه زندگی

 82/2 1/1 ندازپس ا

 89/2 2/3 وضعیت تغذیه

 محیط اجتماعی

 87/2 7/2 امنیت

 79/2 1/3 اعتماد به همسایه

 01/2 6/2 مشارکت

 55/2 4/2 امید به زندگی

 75/2 1/2 حس تعلق

 35/2 6/2 سرزندگی و شادکامی
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 آزمون رگرسیون  

چند  شود که پژوهشگر ام استفاده میاز رگرسیون گام به گزمانی 
خواهد اثرات آن را بر روی متغیر وابسته نشان  متغیر مستقل دارد و می

به  یا متغیرها متغیر به عبارتی از متغیرهای مستقل موجود کدام .دهد
هر متغیر  بینی کند، سهم تواند متغیر وابسته را پیش بهترین وجه می
 بستهوا متغیر چه میزان ازتقل مسمجموع متغیرهای چقدر است و در 

 تبیین می کنند.را  
در این مطالعه نیز جهت شناسایی و تعیین اثرگذارترین عوامل    

کیفیت زندگی ذهنی از آزمون رگرسیون چندمتغیره گام به بر 
آمده از آزمون  گاماستفاده گردید. بر اساس نتایج به دست

مدل رگرسیونی  ها از رگرسیون چندمتغیره، هیچ کدام از عامل
توان گفت عامل رفاه  ، می4با توجه به نتایج جدول   خارج نشدند.

بینی  تری نسبت به سایر عوامل در پیش اقتصادی، توانایی بیش
های غیررسمی از کیفیت زندگی  رضایتمندی ساکنین سکونتگاه

دارد. در عین حال عواملی چون توزیع خدمات عمومی و بهداشت 
 نمایند.  توجهی از رضایتمندی را تبیین می محیطی نیز بخش قابل

ج

 

 های غیررسمی شهر بجنورد های رضایتمندی از کیفیت زندگی در سکونتگاه پیش بینی کننده. 4جدول 

 سطح معناداری tمقدار Beta ضريب تبیین تعديل شده ضريب تبیین متغیرهای مستقل

 00/0 23/19 732/0 560/0 562/0 رفاه اقتصادی

 00/0 34/15 562/0 432/0 432/0 مات عمومیتوزيع خد

 00/0 01/15 559/0 411/0 415/0 بهداشت محیط

 00/0 85/9 327/0 275/0 275/0 زيباشناسی محیط

 00/0 21/5 130/0 120/0 121/0 همبستگی اجتماعی

 00/0 56/4 102/0 095/0 096/0 خرسندی

  

 گیريبحث و نتیجه
توان گفت سطوح  این مطالعه می بر اساس نتایج به دست آمده در

های غیررسمی شهر بجنورد در سه  رضایتمندی ساکنان سکونتگاه
محیط کالبدی، محیط اقتصادی و محیط اجتماعی در سطح پایینی 

ها و ... با ها، مغازه ها، داروخانه است. تنها شاخص دسترسی به بانک
کالبدی، باالترین میزان رضایتمندی ساکنین از محیط  6/3میانگین 

از محیط اقتصادی و شاخص اعتماد  2/3شاخص وضعیت تغذیه با 
های سه گانه  ترین رضایتمندی را از محیط بیش 1/3به همسایه با 

توان گفت میزان رضایت ساکنین  دهند. بنابراین می نشان می
های غیررسمی بجنورد از کیفیت زندگی خود در سطح  سکونتگاه

 پایین قرار دارد.
در بررسی و تعیین عوامل تبیین کننده رضایتمندی  در عین حال

عامل شناسایی شد  6از کیفیت زندگی با استفاده از تحلیل عاملی، 
که متغیر رفاه اقتصادی در رضایتمندی از کیفیت زندگی دارای 

 ترین میزان تبیین کنندگی را داشت. بیش
بر اساس نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر، در ارتباط با 

شهر بجنورد، سطح  های غیررسمی  ایتمندی ساکنین در سکونتگاهرض
ن سطح بود باشد. اما باید توجه نمود که پایین رضایتمندی پایین می

در واقع نتیجه باشد.  رضایتمندی در این مناطق امری عادی می
 که پارامترهای اقتصادی موثرترین عامل در استاصلی تحقیق این 

باشد. در صورتی که این  ورد بررسی میرضایتمندی ساکنین جامعه م
توان گفت رفع  فرایند را چرخه ارتباط دورانی در نظر بگیریم می

مسائل و مشکالت اقتصادی در بسیاری موارد ریشه مشکالت در این 
 باشد. نواحی می

 
  راهکارها

نتایج آمده به دست از تحقیق جهت ارتقاء سطح  با توجه به
 وبجنورد شهر  غیررسمی های اهساکنین سکونتگ کیفیت زندگی

 گردد:  رضایتمندی آنان، راهکارهای زیر ارائه می
ها و   بهبود وضعیت رفاه اقتصادی با فراهم آوردن زمینه -

های اشتغال از طریق ایجاد خود اشتغالی و کمک  فرصت
 دولتی؛

سازی و ایجاد  توانمندسازی ساکنین از طریق نهادی -
 ؛های محلی صندوق

 ؛سترسی از طریق ایجاد سیستم حمل و نقل عمومیبهبود د -

 ورزشیآموزشی، فرهنگی،  های کاربریافزایش سطح سرانه  -
 ؛و بهداشتی

 و  ها زباله جمع آوریبهداشت محیط با ساماندهی به وضعیت  -
 بهبود شرایط دفع فاضالب در سطح محالت؛
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ها و ایجاد پوشش مناسب جهت  آسفالت نمودن خیابان -
 ؛اروه پیاده

 های نصب شده بهبود نورپردازی منطقه از طریق ایجاد چراغ -
 ؛بر روی تیرهای برق

 های بصری از طریق ساماندهی نماها و المان غتشاشرفع ا -
 ؛نازیبا

بهبود وضعیت همبستگی اجتماعی با در نظر گرفتن  -
 ؛)بسترسازی( های آموزشی با هدف ارتقاء مشارکت فعالیت

 ؛110های  استقرار کیوسک ایجاد امنیت از طریق -

 بهبود وضعیت خرسندی ساکنین منطقه با در نظر گرفتن  -
 سرزندگی.ها با هدف افزایش حس شادکامی و  نها و جش برنامه   
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