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تحلیل کیفیت زندگی ساکنان سکونتگاههای غیررسمی محالت هدف
در شهر ارومیه

را زیادی منفی پیامدهای غیررسمی سكونتگاههای شتابان رشد مقدمه:
سطح نزول باعث امر این میكند. ایجاد شهری مدیریت و شهرها برای
تحلیل پژوهش این هدف است. شده ارومیه شهر ساكنان زندگی كیفیت
شهر در هدف محالت غیررسمی سكونتگاههای ساكنان زندگی كیفیت

ارومیهاست.

شده انجام پیمایش شیوه به و كمی روششناسی با تحقیق این روش:
است.درآنبااستفادهازروشنمونهگیریخوشهای،از31محلهسكونتگاه
غیررسمیدرشهرارومیه،4سكونتگاهاسالمآباد1،حاجیپیرلو،اسالمآباد
2وطرزیلوبهعنوانمحالتموردمطالعهانتخابشدند.بااستفادهازفرمول
كوكران،نمونهایباحجم400نفربرایهریكازسكونتگاههاتعیینشد.
Excel، نرمافزارهای از دادهها تحلیل برای و بود پرسشنامه تحقیق، ابزار

SPSSوآزمون tاستفادهشد.

سكونتگاههای ساكنان زندگی كیفیت كلی وضعیت میانگین یافته ها:
سطح در لیكرت، طیف اساس بر پیرلو، حاجی و 2 اسالمآباد غیررسمی
متوسط،سكونتگاهغیررسمیاسالمآباد1درسطحپایینترازحدمتوسطو
دروضعیتنامطلوبوسكونتگاهغیررسمیطرزیلوباالترازحدمتوسط

ارزیابیشدهاست.

بحث:یكیازكارهایمهمبرنامهریزانشهریومدیرانشهرهاشناسایی
نابرابریهایشاخصهایكیفیتزندگیدرسطحمحالتنابساماناست.چون
برنامهریزانشهریاعتقاددارندكهبرنامهریزیهابایدهمسوبابهبودكیفیت
باشد. جامعه عمومی سیاستهای اهداف مهمترین از یكی بهعنوان زندگی
ایجادفرصت نتایجكاردربهبودساماندهینواحیمحرومشهرو درواقع
برابربرایشهروندانوارتقایسطحعواملیكهبررضایتمندیساكناناز

كیفیتزندگیتأثیرمیگذارد،كمكمیكند.
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Introduction: The rapid growth of informal settlements 
has many negative consequences for cities and urban 
management and has caused a decline in the quality of 
life of the residents of those areas and the residents of 
Urmia. The purpose of this study is to analyze the quality 
of life of residents of informal settlements in target areas 
in the city of Urmia.

Method: Using cluster sampling method, four settle-
ments of Islamabad1, HajiPirloo, Islamabad2, and Tar-
zilo were selected as the target areas. Data analysis was 
performed using Excel, Spss software and T-test.

Findings: The average general quality of life of informal 
settlements of Islamabad2 and HajiPirloo, based on the 
Likert scale, at an average level of 1<3.06 ,2.92<5, and 
Islamabad1settlement with an average level of 2.77 be-
low the average level and Tarzilo settlement has been 
evaluated with an average of 3.22 in the average range 
with moderate theory 3 and urban regeneration policies 
have had a moderate and favorable effect on the quality 
of life of the target areas except Islamabad1 settlement.

Discussion: One of the important tasks of urban planners 
and city managers is to identify inequalities in quality of 
life indicators at the level of disordered neighborhoods. 
Because urban planners believe that planning should 
be in line with improving the quality of life as one of 
the most important goals of public policy. In fact, the 
results of the work help to improve the organization of 
deprived areas of the city and create equal opportunities 
for citizens and improve the level of factors that affect 
residents’ satisfaction with the quality of life.
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Extended Abstract

Introduction: One of the most important issues of urbanization is informal set-
tlement, which is the product of failed policies, poor management, corruption, 
inappropriate laws, dysfunctional land market, weak financial systems, and fun-
damental lack of political will causing social, economic, cultural, security, envi-
ronmental problems, and it in due course has made the level of quality of life in 
Iran’s metropolises decrease, and has already provided the basis for the concept of 
quality of urban life. The concept of quality of life is a multidimensional concept. 
The most appropriate way to measure the quality of life is the simultaneous use of 
its objective and subjective indicators, and ignoring any of these indicators creates 
problems in planning. According to previously conducted studies, marginalization 
in the city of Urmia has been growing so that these areas have increased from 11 
neighborhoods in 2003 with the population of 90,000 to 31 neighborhoods with 
the population of 240,000 in 1996, which have expanded from east to northeast, 
northwest and west. One of the consequences of marginalization in the city of Ur-
mia is a variety of anomalies; employment of marginalized people in informal and 
false jobs, existence of unauthorized constructions, inability of municipalities to 
provide appropriate services in these areas, reduction of environmental pollution, 
adverse cultural, social, economic, political effects, etc., including destructive ef-
fects. Marginalization, both on the inhabitants of those areas and on the inhabit-
ants of the city of Urmia. In this regard, the purpose of this study is to analyze the 
quality of life of residents of informal settlements of target neighborhoods in the 
city of Urmia and seeks to answer this basic question: 
1- What is the quality of life of residents of informal settlements of target neigh-
borhoods in Urmia?

Method: This research is descriptive-analytical in terms of method and applied-
developmental in terms of purpose and quantitative in terms of data type. Data 
was collected by referring to authoritative library and documentary sources, field 
studies, questionnaires and through interview and observation techniques. The 
sampling method is cluster sampling. Thus, out of 31 informal settlements iden-
tified in Urmia, four settlements of Islamabad 1, Haji Pirloo, Islamabad 2 and 
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Tarzilo were selected as the target areas in this study. Using Cochran’s public rela-
tions, 400 questionnaires were distributed as among the participants from each of 
the mentioned settlements. Then, in order to analyze the data obtained from the 
questionnaires, first, the average of 30 quality of life indicators in six dimensions 
of housing, facilities, facilities and services, transportation, economic and social 
quality of life was inserted in Excel software and one-sample t-test was used in 
SPSS software to answer the research question.

Findings: The results of the one-sample t-test for the informal settlement of Islam-
abad 1 show that the dimensions of transportation and housing are in the average 
range with averages of 3.15 and 3.13 and according to the theoretical mediocrity 
of 3. Dimensions of facilities, services, social facilities and economic facilities 
with averages of 1 <2.74, 2.52, 2.50, 2.13< 5, based on the Likert scale, are below 
the average range of 3, so it indicates the unfavorable situation of the indicators 
in Islamabad 1 neighborhood. In general, it can be said that the average general 
quality of life of Islamabad 1 (M = 2.77) is lower than average. 
The mean of the studied variables of housing and social quality of life in Haji 
Pirloo informal settlement show that they have been evaluated as average with av-
erages of 3.02 and 3. Other dimensions studied, facilities, economy, and facilities 
and services with averages of 2.63, 2.58 and 2.56, which received scores below 
the average range of 3 are in poor condition. Transport component with an aver-
age of 3.56, which received a score higher than the theoretical mediocrity, which 
indicates the favorable situation of this index in Haji Pirloo residence. Finally, ac-
cording to the average of the general situation obtained (M = 2.92), it can be said 
that Haji Pirloo’s informal residence is in a moderate situation. 
In the informal settlement of Islamabad 2, the average score of the respondents for 
the quality of life variables is as follows. The facility variable with the highest av-
erage of 4, which received a score higher than the average of 3, is in a very favor-
able situation in Islamabad 2 neighborhood. Other dimensions are transportation 
and housing variables of quality of life, which are evaluated with averages of 3.33 
and 3.05 and have a moderate status. 
The other variables of this set of economic facilities and services and social dimen-
sions with averages of 2.84, 2.67, and 2.60, based on the theoretical mediocrity of 
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3, are in an unfavorable situation. In general, according to the obtained average (M 
= 3.06) from the general condition of Islamabad 2 settlement, it can be said that 
the settlement has a moderate condition. The last neighborhood to be surveyed is 
the informal settlement of Tarzilo. The results obtained from the one-sample t-test 
show that the facility index with the highest average of 4 is evaluated to be higher 
than the theoretical mediocrity of 3, which indicates the very favorable condition 
of the index in the settlement. The social and housing dimensions, with averages 
of 3.43 and 3.26, have received above-average scores and are in good condition. 
Other variables of the set, dimensions of facilities and services, transportation and 
economy with averages of 1 <2.88, 2.75, 2.52< 5, based on the Likert scale and 
average of 3, which are in an unfavorable situation (M = 3.22) has been evaluated 
to be above the average level.

Discussion: According to the results obtained from the sample test in Table 1, it can 
be said that the average general quality of life of the residents of informal settle-
ments of Islamabad 2 and Haji Pirloo, based on the Likert scale, at an average lev-
el of 1<2.92, 3.06<5 and Islamabad 1 informal settlement with an average of 2.77 
at a lower level than the average and Tarzilo informal settlement with an average 
of 3.22 in the average range with a theoretical average of 3 seems to improve the 
quality of life indicators and improve the factors that affect satisfaction impacting 
on the quality of life increasing the satisfaction of residents to a
significant extent. 

Table 1. Results of t-test to measure the quality of life of residents of informal settle-
ments in the target areas

(P-value)Statistics TaverageTarget areas studied
0.0001-6.742.77Islamabad1
0.080-1.752.92Haji Pirloo
0.0811.753.06Islamabad2
0.00016.583.22Tarzilo
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مقدمه
شهرنشینیدرهمهكشورهایدرحالتوسعهازجملهایرانازسال1960میالدیبهبعد
شدتیافت.بهطوریكهرشدشهریبیسابقهایدرپنجدههاخیردرایرانرویدادهاست.
طی55سالگذشته،نسبتشهرنشینیدرایراناز31درصددرسال1956میالدیبه74
درصددرسال2016میالدیرسیدهاست)مركزآمارایران،2016(ومسائلومشكالتی
چونفقر،افتكیفیتشاخصهایكیفیتزندگی،ازدیادبیكاریوغیرهرابهوجودآورده

است.
امروزی تعبیر به یا شهری1 فرودست سكونتگاههای شهرنشینی، مسائل مهمترین از
نامطلوب، مدیریت شكستخورده، سیاستهای محصول امر این است. غیررسمی2 اسكان
فساد،قوانیننامناسب،بازارناكارآمدزمین،سیستمهایضعیفمالیوفقداناساسیاراده
سیاسیاستكهباعثایجادمشكالتاجتماعی،اقتصادی،فرهنگی،امنیتی،زیستمحیطی
ودرنهایتنزولسطحكیفیتزندگیكالنشهرهایایرانشدهاست)اسماعیلپور،2010(.
اینروندبستربااهمیتشدنمفهومكیفیتزندگیشهریراپیشازپیشفراهمساختهاست

)ریچاردز3وهمكاران،2007(.
مفهومكیفیتزندگییكمفهومچندبعدیاستوبایدتوسطیكرابطهشبكهایبین
)ال میشوند تعیین جوامع و مكان به توجه با روابط این شود. داده نشان مختلف ابعاد
دین2013،4(.مناسبترینراهبرایسنجشكیفیتزندگی،استفادههمزمانازشاخصهای
عینیوذهنیآناست.نادیدهگرفتنهریكازاینشاخصهامشكالتیرادربرنامهریزیبه
وجودمیآورد)ساالریسردریودیگران،2014(.درواقعبهبودسطحكیفیتزندگیدر

1. urban slums.
2. urban informal settlements.
3. Richards
4. El Din
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مطالعات طبق است. جامعه آن عمومی سیاستهای اهداف مهمترین از یكی جامعهای هر
است؛ داشته بهرشدی رو روند ارومیه شهر در بررسیهایصورتگرفته،حاشیهنشینی و
بهطوریكهاینمناطقاز11محلهدرسال2003میالدیباجمعیتبرابربا90هزارنفربه
31محلهباجمعیت240هزارنفردرسال2017میالدیافزایشیافتهاستكهازسمت

شرق،شمالشرق،شمالغربوغربگسترشیافتهاند.
ازپیامدهایحاشیهنشینیدرشهرارومیهمیتوانبهانواعناهنجاریهااشارهكرد.اشتغال
عدم غیرمجاز، ساختوسازهای وجود كاذب، و غیررسمی مشاغل در حاشیهنشین افراد
تواناییشهرداریهابرایارائهخدماتمناسبدراینمناطق،كاهشآلودگیمحیطزیست،
اثراتنامطلوبفرهنگی،اجتماعی،اقتصادی،سیاسیو...ازجملهآثارمخربحاشیهنشینی،
چهرویساكنانآنمناطقوچهرویساكنانشهرارومیههستند.درهمینراستاهدف
در غیررسمیمحالتهدف زندگیساكنانسكونتگاههای كیفیت تحلیل پژوهشحاضر
شهرارومیهاست.همچنیناینپژوهشدرصددپاسخگوییبهاینسؤالاساسیاستكه
كیفیتزندگیساكنانسكونتگاههایغیررسمیمحالتهدفدرشهرارومیهازچهوضعیتی

برخورداراست؟

مبانی نظری
سكونتگاههایغیررسمیبراساستعریفسازمانمللمتحدبهسكونتگاههاییاطالق
میشودكهدرآنواحدهاییازمسكنساختهشدهكهساكنانادعایحقوقیدرقبالآن
با كه مناطقی و سكونتگاهها یا و شدهاند اشغال غیرقانونی بهطور واحدها این و ندارند
بهداشت1، جهانی )سازمان میشوند خوانده غیرمجاز موجود آییننامههای و برنامهریزیها
1999(.درواقع،حاشیهنشینیبهشرایطغیرداوطلبانهگروههاوافرادیكهدرحاشیهاقتصاد،

1. WHO
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اجتماعوسیاستقرارمیگیرندگفتهمیشودكهازدسترسیآنهابهمنابع،داراییها،خدمات
وآزادیحقانتخابازبینگزینههاجلوگیریمیشودودرنهایتبهفقرمیانجامد.

بنابراین،اینمفهومبیشتربابیعدالتی،آسیبپذیریوفقداندسترسیبهنیازهایاساسی
كه میشوند نامیده غیررسمی آنرو از اینسكونتگاهها .)2016 )هوسمان1، دارد ارتباط
از برنامهریزیشهری،طراحیوساختوساز مالكیتسكونت، باموضوعحق رابطه در

قانونهایرسمیپیروینمیكنند)داوی2015،2(.
آن اساس بر و نگریستهشده متفاوتی دیدگاههای از غیررسمی مسئلهسكونتگاههای
نیزبارویكردهاونگرشهایمدیریتیمتفاوتیروبهروبودهاست.گاهیبهعنوانیكغده
و برچیدن جز راهی فقر فرهنگ از برآمده و زیادهخواه فقرای تجمع از ناشی سرطانی
تخریبآنهادیدهنشدهوگاهبهمثابهیكراهحلدرخورتوجهبیشترودرنتیجهبهسازیو

توانمندسازیدانستهشدهاست)عباسیفالحوهمكاران،2017(.
دررابطهبامفهومكیفیتزندگیشهرینیزمیتوانآنرارضایتفرداززندگیمحیط
پیرامونیخوددانست)كاتر1985،3(.درتعریفیدیگركیفیتزندگیتعاملپویابینفرد
مفروض،جامعهومحلسكونتاواست)مالمن2000،4(.همچنینیكمفهومبرایارزیابی
استانداردزندگیدریكجامعهزمانیجامعاستكهدرآنازتمامجنبههایزندگیبرای

سنجشاستفادهشود)چن5وهمكاران،2016(.
پسازتعریفمفهومكیفیتزندگی،بهنظرمیرسدتعریفموضوعاصلیپژوهشیعنی
كیفیتزندگیشهرینیزالزموضروریباشد.برخینظریهپردازانكیفیتزندگیشهری
رااحساسخوبیمیدانندكهازتركیبهویتمكانی،خاطرهجمعیوحستعلقتاریخی
شهربهوجودمیآید.مفهومیكهدراینتعریفبسیارمهمبهنظرمیرسد،ارتباطعاطفی

1. Husmann 2. Dovey  3. Cutter
4. Mallman 5. Chen



  تحلیل کیفیت زندگی ساکنان سکونتگاههای غیررسمی ...
Analysis of Quality of Life of Residents ...

261      

انسانبامحیطشهراست)پروفكت1وگوردن1992،2(.همچنیندرتعریفیدیگركیفیت
زندگیشهریراشاملوضعیتفردازنظرپایگاهاجتماعی،اقتصادی،سالمتوغیرهدانسته
وبهمعنایاحساسرضایتیمیدانندكهفرداززندگیشدرشهردارد)مككر3وهمكاران،

.)2005
ابعادآنوسپس انتخاب طبقمطالعاتاولینگامدرراستایسنجشكیفیتزندگی،
انتخابشاخصهاییاستكهبااستفادهازآن،ابعادمختلفكیفیتزندگیسنجیدهمیشود
دانشگاه مطالعاتی گروه شهری، زندگی كیفیت ارزیابی و سنجش برای .)2004 )واینر4،
وستمینستر5درسال1998شاخصهاییراپیشنهاددادهاندكهبدینشرحاست:الف(جرم
ایمنیشخصیدرکشده(.ج( ایمنی)تصادفاتو )خشونتآمیزوغیرخشونتآمیز(.ب(
آموزشوپرورش ه( هفتگی(. ناخالص درآمد )متوسط د(دستمزد بیكاری(. )نرخ اشتغال
تنفسی مشكالت و قلبی مزمن بیماری )بروز درمان و بهداشت و( تحصیلی(؛ )پیشرفت
جدی(.ز(كیفیتهوا)كیفیتهوایمحلی(.ح(ساعاتسروصدا)اختاللدرخیابانودر
خانه(.ط(مسكن)شرایطمسكنوبیخانمانی(.ی(ترافیك)سطحترافیك،طولصف،
تنوعزمانسفر(.ک(نشاطاقتصادی)ساختمانهایخالی(.ل(توسعهپایدار)بازیافتزبالهو
كاهشدیاكسیدكربن(.م(قابلیتدسترسی)امكاناتدرفاصلهپیادهروی،زمانسفرنسبی(.
ن(سفروفعالیت)سفرهایغیرخودرو،زمانصرفشدهدرخارجازمنزل(.س(جامعه
هال7، و )كوآن6 محلی( سرگرمیهای و تفریحی/تفریحی امكانات ارائه مشاركت، )حس
2005(.درادامهابعادوشاخصهاییكهبرایسنجشكیفیتزندگیدرپژوهشبكارگرفته

شدهاستدرجدولشماره2ارائهشدهاست.

1. Profect   2. Gorden 3. McCre
4. Dwyer   5. Westminster 6. Cowan
7. Hall
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جدول )2( ابعاد و شاخصهای موردمطالعه در پژوهش
منابعشاخصهاابعاد

مسكن

منتخبنگارندگان،2020.مالكیتمسكن
حمایتدولتیبرای

.New Zealand QOL Reporting System- NQRS(2007)خریدمسكن

تعداداتاقدرواحد
منتخبنگارندگان،2020.مسكونی

اندازهواحدمسكونی

Winnipeg Quality of Life Indicators Report(1998), 
Jimenez Pozo(2007), Berger and Blomquist(2008), 
Zebardast (2009), Mccera and Stimson(2005), Ulengin 
(2001), Das(2008).

كیفیتبنا
Winnipeg Quality of Life Indicators Report(1998), 
Zebardast (2009), Mccera and Stimson(2005), Mc 
Mahon(2002), Cinnei de and Fahy (2008).

تراكمساختمانیمسكن
 Massam (2002), Jaan Lee(2008), Cinnei de and 
Fahy(2008), Asian Development Bank- ADB(2001), New 
Zealand QOL Reporting System- NQRS(2007).

ت
تأسیسا

دسترسیبهفاضالب

 FCM Quality of life Reporting System – QOLRS(2004), 
Winnipeg Quality of Life Indicators Report(1998), 
Jimenez Pozo(2007), Berger and Blomquist(2008), 
Mccera and Stimson(2005), Jaan Lee(2008), Cinnei de 
and Fahy (2008), Ulengin (2001), Mercer(2007), UN-
Habitat (1998).

ت
توخدما

امكانا

 Mercer(2007), Ulengin (2001), Mccera andوضعیتخدماتبانكی
Stimson(2005).

 ,Asian Development Bank- ADB(2001), Mercer(2007)وضعیتخدماتپستی
Ulengin (2001), Mccera and Stimson(2005).
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منابعشاخصهاابعاد

ت
توخدما

امكانا

دسترسیبهمراكز
آموزشی

Ulengin (2001), Mc Mahon(2002), Turksever and 
Atalik(2001), Mccera and Stimson(2005), Santos and 
Martins(2007), Berger and Blomquist(2008), Winnipeg 
Quality of Life Indicators Report(1998), Ji and Xu 
(2002), Jimenez Pozo(2007), EL-Osta(2007).

دسترسیبهمراكز
فضاهایسبز،تفریحیو

فراغتی

فضاهایسبز

Bostock Marketing group- BMG (2008), Win-
nipeg Quality of Life Indicators Report(1998), 
Massam (2002), Jimenez Pozo(2007), Santos 
and Martins(2007), Mc Mahon(2002), Cin-
nei de and Fahy (2008), Ulengin (2001), 
Das(2008).

تفریحیوفراغتی

 New Zealand QOL Reporting System- 
NQRS(2007), Winnipeg Quality of Life 
Indicators Report(1998), Jimenez Pozo(2007), 
EL-Osta(2007), Santos and Martins(2007), 
Turksever and Atalik(2000), Jaan Lee(2008), 
Das(2008), Mercer(2007).

دسترسیبهمراكزورزشی
Mercer(2007), Ulengin (2001), Turksever and 
Atalik(2000), Santos and Martins(2007), Bostock 
Marketing group- BMG (2008).

رضایتازدسترسیبه
مراكزبهداشتیودرمانی

Ulengin (2001), Cinnei de and Fahy (2008), Santos and 
Martins(2007), Winnipeg Quality of Life Indicators 
Report(1998), EL-Osta(2007).

منتخب نگارندگان، 2020.خدماتتجاریروزمره

وضعیتخیابانها

Ulengin (2001), Cinnei de and Fahy (2008), Jaan 
Lee(2008), Mc Mahon(2002), Bostock Marketing 
group- BMG (2008), Winnipeg Quality of Life Indicators 
Report(1998), Massam (2002).



      264      264

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال بیست و دوم، زمستان 1401، شماره 87

Social Welfare Quarterly, Vol 22, Winter 2023, No 87

      264

منابعشاخصهاابعاد

ت
توخدما

امكانا

Ulengin (2001)وضعیتروشناییخیابانها

 Das(2008), Ulengin (2001), Jaan Lee(2008), Mcجمعآوریودفعزباله
Mahon(2002).

دسترسیتابازاراصلی
منتخبنگارندگان،2020.شهر

حملونقل

وضعیتترافیك

New Zealand QOL Reporting System- NQRS(2007), 
World Health Organization (1997), Mercer(2007), 
Das(2008), Ulengin (2001), Cinnei de and Fahy (2008), 
Mc Mahon(2002), Turksever and Atalik(2000), London 
sustainable Development Commission(2004), Winnipeg 
Quality of Life Indicators Report(1998), Santos and 
Martins(2007).

وضعیتحملونقل
عمومی

New Zealand QOL Reporting System- NQRS(2007), 
World Health Organization (1997), UN-Habitat (1998), 
Asian Development Bank- ADB(2001), Mercer(2007), 
Das(2008), Ulengin (2001), Cinnei de and Fahy (2008), 
Mc Mahon(2002), Turksever and Atalik(2000), Santos 
and Martins(2007), Berger and Blomquist(2008), Bostock 
Marketing group- BMG (2008), London sustainable 
Development Commission(2004), FCM Quality of life 
Reporting System – QOLRS(2004), Winnipeg Quality of 
Life Indicators Report(1998), Massam (2002).

اقتصادی

وضعیتشغلیسرپرست
خانوارها

New Zealand QOL Reporting System- NQRS(2007), 
UN-Habitat (1998), Ulengin (2001), Das(2008), 
Jaan Lee(2008), Mc Mahon(2002), Berger and 
Blomquist(2008), London sustainable Development 
Commission(2004), FCM Quality of life Reporting 
System – QOLRS(2004), Winnipeg Quality of Life 
Indicators Report(1998), Massam (2002), Rapley (2005), 
Ji and Xu (2002), EL-Osta(2007).
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منابعشاخصهاابعاد

اقتصادی

میزاندرآمدماهیانه
خانوارها

World Health Organization (1997), UN-Habitat (1998), 
Asian Development Bank- ADB(2001), Ulengin (2001), 
Das(2008), Bostock Marketing group- BMG (2008), 
FCM Quality of life Reporting System – QOLRS(2004), 
Winnipeg Quality of Life Indicators Report(1998), 
Rapley (2005), Ji and Xu (2002).

میزانهزینهماهیانه
خانوارها

World Health Organization (1997), UN-Habitat (1998), 
Asian Development Bank- ADB(2001), Ulengin (2001), 
Das(2008), Turksever and Atalik(2000), Mccera and 
Stimson(2005), Bostock Marketing group- BMG (2008), 
FCM Quality of life Reporting System – QOLRS(2004), 
Winnipeg Quality of Life Indicators Report(1998).

اجتماعی

منتخبنگارندگان،2020.تعدادافرادخانوار

میزانمتوسطتحصیالت
خانوار

Ulengin (2001), Mc Mahon(2002), Berger and 
Blomquist(2008), Winnipeg Quality of Life Indicators 
Report(1998).

احساسهویتو
تعلقخاطر

Jaan Lee(2008), Cinnei de and Fahy (2008), Massam 
(2002).

روابطهمسایگی

Das(2008), Ulengin (2001), Jaan Lee(2008), Turksever 
and Atalik(2000), Mccera and Stimson(2005), Winnipeg 
Quality of Life Indicators Report(1998), Massam (2002), 
EL-Osta(2007).

رضایتازعملكرد
شهرداری

New Zealand QOL Reporting System- NQRS(2007), 
Das(2008), London sustainable Development 
Commission(2004), FCM Quality of life Reporting 
System – QOLRS(2004), Massam (2002), Rapley (2005), 
Ji and Xu (2002), Das(2008).
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منابعشاخصهاابعاد

اجتماعی

میزانمشاركتدرامور
محله

 New Zealand QOL Reporting System- NQRS(2007), 
Das(2008), London sustainable Development 
Commission(2004), FCM Quality of life Reporting 
System – QOLRS(2004), Massam (2002), Rapley (2005), 
Ji and Xu (2002).

.Mercer(2007), Ulengin (2001)امنیتزنانوكودكاندرمحله

تكلی
وضعی

میزانرضایتساكناناز
محله

محسنی)259:2001(
رضایتازكیفیتزندگی
محلهنسبتبهچهارسال

گذشته
میزانامیدازارتقاءكیفیت
زندگیمحلهدرآینده

پیشینه تجربی
محور بر فزایندهای بهطور زندگی كیفیت موضوع مورد در مطالعه اخیر سالهای در
ماهیتشهریمتمركزشدهوتوجهبهكیفیتزندگیشهرهادرمیانمطالعاتپژوهشهای
بیشتریبهچشممیخورد.تحقیقحاضرنیزازجملهتحقیقاتاخیردراینزمینهاستكه
بااستفادهازتجربههایپیشیندربابكیفیتزندگی،تالشداردكهباتوجهبهموردمطالعه
وشرایطاجتماعیخاصآن،بهموضوعكیفیتزندگیدرمیانسكونتگاههایغیررسمی

بپردازد.

در زندگی كیفیت »سنجش عنوان با خود مقاله در )2021( همكاران و جودی
سكونتگاههایغیررسمیشهرمیاندوآب«بهبررسیسنجشكیفیتزندگیدرسكونتگاههای
غیررسمیشهرمیاندوآبمبادرتورزیدند.نتایجبهدستآمدهنشانمیدهدكهچهارشاخص
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غیررسمی درسكونتگاههای زندگی كیفیت زیستمحیطی و كالبدی اقتصادی، اجتماعی،
شهرمیاندوآبگویاینامناسببودنوضعیتشاخصهااست.همچنینآزمونآنوواتأیید
كردكه10محلهموردمطالعهازنظرشاخصهایاجتماعی،كالبدیوزیستمحیطیدرسطح
اقتصادی)سطحمعناداریبرابر امادرزمینهشاخص كمتراز0/05تفاوتمعناداریدارند
با0/094(شرایطیكسانیوجوددارد.سنجشاثرمدیریتشهریبربهبودكیفیتزندگی
با برابر تبیینبرایشاخصاجتماعی تأییدكردكهمیزان نیز ازطریقمعادالتساختاری
برای با0/93و برابر كالبدی برایشاخص با0/48؛ برابر اقتصادی برایشاخص 0/97؛
شاخصزیستمحیطیبرابربا0/55است؛بنابراینبیشتریناثرمدیریتشهریبرشاخص

اجتماعیوسپسكالبدیاست.
در زندگی كیفیت »سنجش عنوان تحت مقالهای در )2017( همكاران و پوراحمد
سكونتگاههایغیررسمی،مطالعهموردی:محلهاسالمآبادتهران«باتأكیدبركیفیتنامطلوب
زندگیدرنواحیمختلفشهریتهران،بهسنجشمیزانرضایتازكیفیتزندگیمحله
اسالمآبادتهرانپرداختهوعواملنارضایتیساكنانازكیفیتزندگیرابررسیكردند.نتایج
اینمقالهنشانمیدهدكهبیشتریننارضایتیازعواملاقتصادیوامنیتیدرمحلهموردنظر
بودهوهمچنینعواملكالبدی،خدماتودسترسیبیشترینتأثیرذهنیرابركیفیتزندگی

ساكنانگذاشتهاست.
كیفیت دگرگونی »ارزیابی موضوع با خود پژوهش در )2017( پاكزاد و ایراندوست
زندگیدرسكونتگاههایغیررسمیدردههگذشته)مطالعهموردی:دولتآبادكرمانشاه(«در
دومقطعزمانیدربازههشتسالبهبررسیهمسنجیدگرگونیمسكنوشرایطزندگی
دریكیازبزرگترینسكونتگاههایغیررسمیشهركرمانشاهپرداختهاند.یافتههاحاكیاز
آناستكهشاخصهایگوناگونمؤثربرزندگیتهیدستان،ازجملهشاخصهایجمعیتی،
اشتغالوبیمه،دسترسی،مسكن،تسهیالت،دسترسیبهمنابعمالیرسمیتأمینمسكنو
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كسبوكارروندروبهبهبودیداشتهاند.اینرونددربیشترمواردچشمگیرودرخورنگرش
بودهاست.درمقابل،باتوجهبهیكپارچگیسكونتگاهباشهروگسترشفرهنگشهری،
برخیشاخصهایوابستهبهسرمایهاجتماعیباافتروبروبودهاست.اینبررسینشانداد
كهرونددشواریهایدولتآبادازچالشكالبدیبهسویچالشیاجتماعیگردشكردهو

مسئلهونیازامروزآنازسرشتتوسعهاجتماعمحلیاست.
شكریوغنیپور)2016(درمقالهایباعنوان»بررسیوتحلیلكیفیتمحیطزندگی
بابل(« درسكونتگاههایغیررسمی)محالتكتی،ساداتمحله،موزیرجوهفتتنشهر
بهبررسیمیزانرضایتمندیساكنانسكونتگاههایغیررسمی باروشتوصیفی-پیمایشی
شهربابلازكیفیتمحیطزندگیآنهاپرداختند.دراینپژوهش،میزانرضایتمندیساكنان
سكونتگاههایغیررسمیشهربابلازكیفیتمحیطزندگیدرپنجحوزهسكونت،اوقات
فراغت،آمدوشد،امنیتومحیطزیستوبهداشتموردبررسیقرارگرفت.نتایجبهدستآمده
نشاندهندهآناستكهمیزانرضایتمندیساكنانمحالتهدفازكیفیتمحیطزندگیبا
میانگین2/8)بامیانهنظری3(نامطلوبارزیابیشدهاست.دراینراستامیزانرضایتمندی
ازحوزههایتفریحیواوقاتفراغت،سكونتومحیطزیستوبهداشتكمترازمیانگین

وحوزههایامنیتوآمدوشدكمیبیشترازمیانگیناست.
توانمندسازی شاخصهای »ارزیابی عنوان با پژوهشی در )2018( همكاران و بهزادفر
میانآباد محله در تهران« كالنشهر در داراییمبنا رویكرد با غیررسمی سكونتگاههای در
اسالمشهردریافتندكههمبستگیمیانشاخصكالبدیباالترازبقیهمواردبودهوبعدازآن
زیرشاخصدرآمدماهیانهمربوطبهشاخصنیازمالیباالترینمیزانهمبستگیرابهمیزان
رضایتساكنانمحلهمیانآباداسالمشهربهعنوانیكسكونتگاهغیررسمیبهخوداختصاص

میدهد.
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چامهوری1وهمكاران)2015(درپژوهشخودباعنوان»چارچوبمفهومیمشاركت
مردمیدرتأمینكیفیتزندگیفقرایشهریدرمالزی«معتقدندكیفیتزندگیوفقرشهری
یكمیداندرحالرشدتحقیقاتاستكهنمیتواندازهمجداباشد.اینطوربهنظرمیرسد
كهكیفیتزندگیموردتوجهوعالقهبسیاریازاحزاب،مدیرانوبرنامهریزانشهریاست
وكیفیتزندگینیازبهتالشهایبیپایاندارد.بااینحال،تالشبرایبهبوددرکدرمورد
از اطمینان از:مشاركتعمومیدرحصول عبارتند كه باشد نبایدمحدود زندگی كیفیت

كیفیتزندگیدرمیانافرادفقیرشهریاست.
همانطوركهدرتجربههایپیشیندیدهمیشود،نظربهاینكههرپژوهشدرچهسطحی
ودرچهنوعفرهنگیانجامشدهاستتفاوتهاییدارندامااكثرمطالعاتبرایننكتهتأكید
دارندكهمسائلاقتصادیازمهمترینمواردبهدستآمدهوموردنظرساكناناست.حالآنكه
دربحثمسائلواثراتامنیتی،سیاسیومدیریتینیز،كیفیتزندگیدستخوشتحولو
تغییراتیاستكهدرصورتدیدهنشدنسیرقهقراییخودرابیشازاینطیخواهدكرد.

سكونتگاههای ساكنان ذهن در ایجادشده تضادهای بهتبع و زندگی كیفیت افت
غیررسمیدرهرمكان،قابلیتایجادبحرانهاییرادرپیخواهدداشتكهمتونشهریرا
بهچالشكشیدهوافزایشمشكالتامنیتی،آسیبهایاجتماعیوغیرهرابهدنبالخواهد
داشت.ازاینرومطالعهحاضرنیزباتوجهبهجامعههدفموردبررسی،بهارزیابیوتحلیل
كیفیتزندگیدراینمناطقپرداختهاست.بهبودسطحكیفیتزندگیساكنانسكونتگاههای
غیررسمیدرگروارزیابیوتحلیلشاخصهایموردنظرمطالعهحاضراست.نویسندگاناین
مقالهاعتقاددارندكهانعكاساینمواردومسائلاثرگذاربركیفیتزندگیافرادوخانوارها
میتواندبرتصمیماتسیاستگذارانومدیرانشهریاثرگذاشتهوبرایبهبودشرایطساكنان

مفیدباشد.

1 Cham Hori
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روش
اینتحقیقبهلحاظروشازنوعتوصیفی-تحلیلیوازنظرهدفكاربردیوبهلحاظ
اسنادی، و كتابخانهای معتبر منابع به مراجعه طریق از اطالعات است. كمی دادهها نوع
مطالعاتمیدانیوپرسشنامهگردآوریشدهاست.شیوهنمونهگیریبهروشخوشهایو
از31محلهسكونتگاهغیررسمیشناساییشده بدینصورتكه بودهاست. تصادفیساده
بهعنوان طرزیلو و 2 اسالمآباد پیرلو، حاجی ،1 اسالمآباد سكونتگاه 4 ارومیه، شهر در
انتخابشدند.لذاجامعهآماریپژوهش،ساكنان محدودههایموردمطالعهمحالتهدف
سكونتگاههایغیررسمیمحالتهدفبودندكهبااستفادهازرابطهعمومیكوكرانتعداد
400عددپرسشنامهبهعنوانحجمنمونهبهتفكیكبرایهریكازسكونتگاههایمذكور
5/p=q=0،برابرباحجمجامعهn،تعیینشد.)جاییكهضریباطمینانبرابربا95درصد
وz=1/96است.محاسباتطبقفرمولكوكرانبرایسكونتگاههایغیررسمیاسالمآباد1،
حاجیپیرلو،اسالمآباد2وطرزیلوبهترتیب376،373،379و372نفراستكهمحقق

اعدادرابهعدد400برایتوزیعپرسشنامهافزایشدادهاست.
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پنج به پاسخها و شده طراحی مقیاسی 5 لیكرت طیف اساس بر پرسشنامه سؤاالت
دستهخیلیزیاد،زیاد،متوسط،كموخیلیكمتقسیمشدند.رواییپرسشنامههابااستفاده
ازرواییصوریصورتگرفتهوپرسشنامهطراحیشدهبهتأییدتعدادیازاساتیددانشگاه

ارومیهرسیدهاست.
آلفایكرونباخاستفادهشدكهمقدارآن ازآزمون نیز پایاییپرسشنامهها برایبرآورد
شاخص 30 از استفاده با پسازآن بود. پرسشنامه درونی پایایی بیانگر و 0/78 با برابر
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كیفیتزندگیدر6بعدمسكن،تأسیسات،امكاناتوخدمات،حملونقلوبعداقتصادی
از حاصل دادههای تجزیهوتحلیل برای سرانجام شد. بررسی زندگی كیفیت اجتماعی و
ابتدامیانگینهریكازشاخصهادرمحیطنرمافزارExcelبهمنظورمحاسبه پرسشنامهها،
و اقتصادی بعد و وخدمات،حملونقل امكانات تأسیسات، بعدمسكن، 6 در شاخصها
SPSSتكنمونهایدرنرمافزارtاجتماعیكیفیتزندگیبهدستآمدوسپسازآزمون

برایپاسخبهسؤالپژوهشاستفادهشد.
ازشهرستانهای یكی ارومیه كهشهرستان بایدگفت موردمطالعه بامحدوده رابطه در
چهاردهگانهاستانآذربایجانغربیاستكهدرقسمتمیانیاستانقرارگرفتهاست.مطابق
باسرشماریعمومی)2016(جمعیتشهرارومیهبرابربا736/224نفراست)مركزآمار
ارومیه، تفصیلیشهر )طرح است هكتار اینشهرحدود10548 مساحت ایران،2016(.
2015(.درشهرارومیه31محلهسكونتگاهغیررسمیباجمعیت240هزارنفرشناساییشده
است.سكونتگاههایغیررسمیاسالمآباد1،حاجیپیرلو،اسالمآباد2وطرزیلوازمهمترین
نهادهای ازسوی ارومیههستندوجزءمحالتهدف سكونتگاههایمهاجرپذیردرشهر
این زندگیهستند.همچنین كیفیت بهبودسطح باهدف ارومیه مدیریتشهریدرشهر

محالتبهعنوانمحدودههایموردمطالعهتعیینشدهدرپژوهشبررسیشدند.
درشكلشماره1موقعیتشهرارومیهدركشورواستانآذربایجانغربیوموقعیت
درجدول است. دادهشده نشان ارومیه درشهر غیررسمیمحالتهدف سكونتگاههای

شماره3،ویژگیهایسكونتگاههایمحالتهدفدرشهرارومیهآوردهشدهاست.
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شکل )1( موقعیت شهر ارومیه در کشور و استان آذربایجان غربی و موقعیت سکونتگاههای 

غیررسمی محالت هدف در شهر ارومیه

منبع:سازمانمدیریتوبرنامهریزیاستانآذربایجانغربی

جدول )3( ویژگیهای سکونتگاههای غیررسمی محالت هدف در شهر ارومیه

مساحتجمعیتمحدوده های موردمطالعه
منطقهموقعیت محدوده)هکتار(

منطقه3شمالغرب30798349اسالمآباد1
منطقه2شمالشرق1301157حاجیپیرلو
منطقه2شمالشرق18672140اسالمآباد2
منطقه3جنوبغرب1262459طرزیلو

منبع:مظفرینیا،2018
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240 معادل كهجمعیتی است هكتار 1140 ارومیه غیررسمی مساحتسكونتگاههای
هزارنفررادرخودجایدادهاست.درحالحاضربیشاز33درصدجمعیتشهرارومیه
بیرویه مهاجرت دلیل به كه شدهاند ساكن شهر حاشیه و غیررسمی سكونتگاههای در
شركت گزارشهای به استناد طبق است. افزایش حال در جمعیت این روستاها ساكنان
مادرتخصصیعمرانوبهسازیشهریایراندراستانآذربایجانغربیومصاحبهباساكنان
سكونتگاههایغیررسمیمحالتهدف،نبودامكاناتمناسببهداشتیورفاهی،نبودجاده
ومعابرمناسب،نبودآب،برقوگازوحتیمدارسمناسبوموردنیازبرایبرخورداری
ازآموزشاستاندارد،بیكاریوسایرمشكالتاجتماعیازباالترینشكایاتمردممناطق

حاشیهنشینازشهرداریونمایندگاندرسالهایگذشتهبودهاست.

یافته ها
ارومیه شهر در هدف محالت زندگی كیفیت تحلیل بهمنظور پژوهش این در
به توجه با وطرزیلو(، 2 اسالمآباد پیرلو، 1،حاجی اسالمآباد غیررسمی )سكونتگاههای
نرمالبودندادههایبهدستآمدهازپرسشنامهها،ازآزمونتیتكنمونهایاستفادهشدكه

نتایجآنبهتفصیلدرچهارمحلهمذكور،مطرحمیشود.
پژوهش متغیرهای میانگین تیتكنمونهایووضعیت آزمون نتایج ،4 جدولشماره
كیفیت ابعادمسكنوحملونقل نشانمیدهد. اسالمآباد1 برایسكونتگاهغیررسمی را
زندگیبامیانگینهای3/13و3/15باالتریننمرهرادرمیاندیگرمتغیرهادریافتكردهاند.
اینمیانگینهادرمحدودهمیانهنظری3است.درنتیجهمیتوانگفتمتغیرهایحملونقل
كه است تأسیسات بعد بعدی، برخوردارهستند.شاخص ازوضعیتمساعدی ومسكن
درسكونتگاه فاضالب است.سیستم متغیر این نامطلوب نشاندهندهوضعیت )2/50>3(
اسالمآباد1دروضعیتنامساعدیقرارداردكهاینوضعیتبهدلیلنبودسیستمفاضالب
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كوهنورد خیابان از فاضالب دفع بهمنظور چاه سیستم از استفاده و بهداشتی و استاندارد
)خیابانتپه(روبهانتهایسكونتگاهاست.

شاخصدیگر،بعدامكاناتوخدماتكیفیتزندگی)M=2/74>3(استكهدروضعیت
نامساعدیقراردارد.ازكمبودهایاصلیسكونتگاهغیررسمیاسالمآباد1كمبودمراكزبهداشتی
ودرمانی،نبودفضاهایسبزوتفریحی،مراكزفرهنگیوسالنهایورزشیونبودپاتوقمناسب
برایجواناناستكهازسرزندگیوپویاییمحلهكاستهاست.شاخصدیگردراینمجموعه،
بعداقتصادیواجتماعی)M=2/13،2/52>3(ارزیابیشدهاستكهدروضعیتنامساعدی
قراردارد.بهطوركلی،باتوجهبهجدولمیانگیننیزمیتوانعنوانكردكهمیانگینوضعیت
كلیكیفیتزندگیبهرهبرانسكونتگاهغیررسمیاسالمآبادM=2/77>3(1(درسطحنازلی

ازشاخصهایكیفیتزندگیقرارگرفتهاست.
جدول )4( نتایج آزمون t برای سنجش ابعاد کیفیت زندگی ساکنان سکونتگاه غیررسمی اسالم آباد 1

احتمال )p(tمیانگین )M(ابعاد

13/386/50001/0مسكن
55/60001/0-50/2تأسیسات

94/110001/0-74/2امكاناتوخدمات
15/342/40001/0حملونقل
32/220001/0-13/2اقتصادی
43/150001/0-52/2اجتماعی

74/60001/0-77/2وضعیتكلی

جدولشماره5،میانگینمتغیرهایموردبررسیمسكنواجتماعیكیفیتزندگیدر
سكونتگاهغیررسمیحاجیپیرلورانشانمیدهدكهطبقآن)3=3/02وM=3(است.بر
ایناساسمیتواننتیجهگرفتكهمتغیرهایمسكنواجتماعیدروضعیتنسبتامناسبی
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قراردارند.باتوجهبهمصاحبهباساكنان،اكثرساكنانسكونتگاهغیررسمیحاجیپیرلواز
دلیلروابطخوب بههمین اینمحلهسكنیگزیدهاند. ماكودر روستاهایمشترکچون
همسایگیدرمحلهحاكماستكهاینامرباعثافزایشامنیتزنانوكودكانورضایت

خاطرساكناندرسكونتگاهحاجیپیرلوشدهاست.
شاخصبعدی،بعدتأسیساتبامیانگین2/63دروضعیتنامساعدیقراردارد.همچنین
سیستمفاضالبدرهستهاولیهاینسكونتگاهومحلهگلشنبهصورتاستانداردوبهداشتی
نیستودفعفاضالبازطریقچاهانجاممیشود.اینمعضلباعثایجادمشكالتوآلودگیهای
بهداشت و كهسالمت است انتهایسكونتگاهشده در بهخصوص بسیاری زیستمحیطی
ساكنانسكونتگاهرادرمعرضخطرقرارمیدهد.بعدامكاناتوخدمات)M=2/56>3(در
وضعیتنامساعدیقراردارد.بعدحملونقلبامیانگین3/56ازوضعیتمساعدیبرخوردار
است.آخرینمتغیرموردبررسی،بعداقتصادیبامیانگین2/58دروضعیتنامساعدیقرار
دارد.باتوجهبهمصاحبهباساكنانومطالعاتمحقق،ساكنانسكونتگاهغیررسمیحاجیپیرلو
بهدلیلنداشتنمهارتوروآوردنبهشغلهایآزاد)كارگر،راننده،بیكارو...(ازوضعیت
نامناسباقتصادیرنجمیبرند.وضعیتكلیكیفیتزندگیسكونتگاهحاجیپیرلونیزباتوجه

بهمیانگیننهایی)M= 2/92(،متوسطارزیابیمیشود.
جدول )5( نتایج آزمون t برای سنجش ابعاد کیفیت زندگی ساکنان سکونتگاه غیررسمی حاجی پیرلو

احتمال )p(tمیانگین )M(ابعاد

3/020/490/622مسكن
5/570/0001-2/63تأسیسات

13/380/0001-2/56امكاناتوخدمات
3/5615/260/0001حملونقل
9/630/0001-2/58اقتصادی
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احتمال )p(tمیانگین )M(ابعاد

30/050/960اجتماعی
1/750/080-2/92وضعیتكلی

وضعیتمیانگیننمرهپاسخگویانبرایمتغیرهایكیفیتزندگیسكونتگاهغیررسمی
اسالمآباد2درجدول6نشاندادهشدهاست.ابعادمسكنوحملونقلبامیانگینهای3< 
3/05وM=3/33ازوضعیتمطلوبیبرخوردارهستند.شاخصبعدی،بعدتأسیساتاست
كهبانمرهمیانگین4دروضعیتمطلوبمتغیردرسكونتگاهقراردارد.شاخصهایدیگر،
ابعادامكاناتوخدماتواجتماعیكیفیتزندگی)3<2/67وM=2/60(دروضعیت
نامساعدیقراردارند.آخرینمتغیرموردبررسی،بعداقتصادی)M=2/84>3(دروضعیت
نامطلوبیقراردارد.بهطوركلیباتوجهبهمیانگیننهایی)M=3/06(،كیفیتزندگیمحله

اسالمآباد2درمحدودهمتوسطقراردارد.
جدول )6( نتایج آزمون t برای سنجش ابعاد کیفیت زندگی ساکنان سکونتگاه غیررسمی اسالم آباد 2

احتمال )p(tمیانگین )M(ابعاد

3/051/240/213مسكن
428/240/0001تأسیسات

9/090/0001-2/67امكاناتوخدمات
3/339/240/0001حملونقل
3/450/001-2/84اقتصادی
9/020/0001-2/60اجتماعی

3/061/750/081وضعیتكلی
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جدولشماره7وضعیتمیانگینابعادكیفیتزندگیسكونتگاهغیررسمیطرزیلورا
نشانمیدهد.متغیرهایمسكنوبعداجتماعیكیفیتزندگیبامیانگینهای3/26و3/43از
وضعیتمطلوبیبرخوردارهستند.شاخصبعدی،بعدتأسیساتM=4/50>3دروضعیت
بسیارمطلوباست.متغیرهایدیگر،ابعادامكاناتوخدمات،حملونقلواقتصادیكیفیت
ساكنان است. متغیرها نامساعد وضعیت گویای )M=  2/52 و 2/75 ،2/88 >3( زندگی
سكونتگاهطرزیلوبهدلیلنبودوسایلحملونقلعمومیچونتاكسیواتوبوسبهمنظور
دسترسیوسهولتدررفتوآمدبینسكونتگاهومراكزشهرارومیهدچارمشكلهستند.با
توجهبهجدولمیانگین،وضعیتكلیسكونتگاهغیررسمیطرزیلو3/22ازسطحمطلوبی

برخورداراستوساكنانسكونتگاهرضایتمندینسبیدارند.
جدول )7( نتایج آزمون t برای سنجش ابعاد کیفیت زندگی ساکنان سکونتگاه غیررسمی طرزیلو

سطح معناداری )P-value(آماره tمیانگینابعاد

3/266/900/0001مسكن
4/5059/920/0001تأسیسات

710/0001/-2/883امكاناتوخدمات
930/0001/-2/758حملونقل
790/0001/-2/529اقتصادی
3/4310/290/0001اجتماعی

3/226/580/0001وضعیتكلی

درجمعبندیكلییافتههایپژوهش،طبقمطالعاتصورتگرفته،31محلهسكونتگاه
غیررسمیدراینشهروجودداردكهچهارسكونتگاهغیررسمیهدفاسالمآباد1،حاجی
پیرلو،اسالمآباد2وطرزیلودرپژوهشحاضرموردبررسیقرارگرفتهاست.مطابقبانتایج
نهاییبهدستآمدهازآزمونتیتكنمونهایدرجدولشماره8،میتوانگفتكهمیانگین
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وضعیتكلیكیفیتزندگیساكنانسكونتگاههایغیررسمیاسالمآباد2وحاجیپیرلو،بر
اساسطیفلیكرت،درسطحمتوسط5<3/06،2/92<1،سكونتگاهغیررسمیاسالمآباد
1بامیانگین2/77درسطحپایینترازحدمتوسطودرسطحنازلیازشاخصهایكیفیت
زندگیقرارداردوسكونتگاهغیررسمیطرزیلوبامیانگین3/22،باالترازحدمتوسطودر
وضعیتمطلوببامیانهنظری3ارزیابیشدهاستوازرضایتنسبیساكنانسكونتگاه
امور متولیان توسط زندگی كیفیت شاخصهای بهبود با میرسد نظر به است. برخوردار
بتوان میگذارد تأثیر زندگی كیفیت از رضایتمندی بر كه عواملی ارتقایسطح و شهری

رضایتمندیساكنانراتاحدشایانتوجهیافزایشداد.

جدول )8( نتایج آزمون t برای سنجش ابعاد کیفیت زندگی ساکنان سکونتگاه غیررسمی 

محالت هدف

احتمال )p(tمیانگین )M(محالت هدف موردمطالعه
740/0001/-2/776اسالمآباد1
750/080/-2/921حاجیپیرلو
3/061/750/081اسالمآباد2
3/226/580/0001طرزیلو

بحث 
باتوجهبهمالحظاتنظریمطالعهونیزمروروبررسیتجربههایپیشینمرتبط،میتوان
چنینبیانكردكهتحلیلكیفیتزندگیساكناندر6بعدموردبررسیمطلوبنیست.هرچند
نقاطهمچونحاجی بهبرخی میتوان تاحدودی امنیت ازجملهمسكنو ابعاد برخی در
پیرلوخوشبینبودامااینشرایطدربلندمدتبهدلیلمسائلاقتصادیموجودبهكاهش
میگراید.آنچهدرمبانینظرینیزبداناشارهشدوجودیكدیدگاهمنفیبهساكناناینگونه
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سكونتگاههاست.تاجاییكهبهدیدهغدههایسرطانیبهاینمناطقنگریستهمیشود.این
نگاهدربینمدیرانشهریومسئوالننیزرواجداردوعدمهمهجانبهنگریونگاهسیستمی

دراینسكونتگاههابهچشممیخورد.
اینمهمدرمحلهحاجیپیرلوكهبراساسشاخصها،كیفیتزندگیمتوسطارزیابیشد،
عیاناست.اگردیدگاهمتولیانامورشهریتنهابهمباحثامنیتیمتمركزشود،نهتنهاكیفیت
زندگیبهبودنمییابدبلكهبرسایرجنبههانیزاثرگذاشتهوچالشهاراتشدیدمیكند.همچنین
برخی در نسبی رضایتمندی وجود با نیز 1 اسالمآباد و طرزیلو ،2 اسالمآباد محله در
شاخصها،پژوهشگرانبابررسیبیشترمیدانیكیفیتزندگیدربینساكنانسكونتگاههای
غیررسمیارومیهرانامطلوبوبراییكشهرمرزیكهدائمادرمعرضچالشهایامنیتی

برونمرزیاستنامساعدارزیابیكردهاند.
این اگر اقتصادیساكنانمناطقكشوراست. ترمزهایتوسعهمناطقدرگروتضمین
بعدبهدرستیاصالحوساماندهیشودمیتوانانتظارداشتكهكیفیتزندگینیزبهسوی

پایداریحركتكند.
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