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سنجش کیفیت زندگی مهاجران افغان مقیم ایران با رویکرد ذهنی
(مطالعه موردی :روستای فیروزآباد)

3

حسین حاتمینژاد ،1یعقوب ابدالی*  ،2احسان علیپوری

 1عضو هئیت علمی ،گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشکدۀ جغرافیا ،دانشگاه تهران.
 2دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامهریزی شهری ،دانشگاه تهران.
 3دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،واحد علوم تحقیقات.

چکیده

1

بحث کیفیت زندگی موضوع جدیدی است که در دهههای اخیر مورد توجه محققان و دانشگاهیان به
خصوص در ایران قرار گرفته است.کیفیت زندگی دارای دو رویکرد اساسی عینی و ذهنی است .در این
تحقیق کیفیت زندگی شهری با رویکرد ذهنی و با در نظر گرفتن شاخصهای فرهنگی -اجتماعی ،اقتصادی،
کالبدی -محیطی و زیست محیطی بررسی شده و روش تحقیق توصیفی -تحلیلی است .یافتههای حاصل از
پرسشنامۀ میدانی با استفاده از میانگین و آزمونهای آماری  tتک نمونهای ،آزمون Kolmogorov-Smirnov
تک نمونهای و رگرسیون خطی چند متغیره به کمک نرمافزار  spssمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج
حاصل از آزمون  tتک نمونهای نشان دهندۀ این است که شرایط کیفیت زندگی مهاجران در روستای
فیروزآباد شهرستان ری پایین و کمتر از حد متوسط ارزیابی شده است .که این نتایج نشان داد برای بهبود
کیفیت زندگی مهاجران در سطح روستای فیروزآباد شهرستان ری برنامهریزی در شاخصهای اجتماعی و
اقتصادی بسیار تأثیر گذار است.
کلید واژهها :رویکرد ذهنی ،مهاجران افغان ،کیفیت زندگی ،روستای فیروزآباد

مقدمه
بحث کیفیت زندگی موضوع جدیدی است که در دهههای اخیر مورد توجه محققان و دانشگاهیان به خصوص
در ایران قرار گرفته است که در این میان رشتههای جامعه شناسی ،جغرافیا ،برنامهریزی شهری ،روانشناسی ،علوم
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سیاسی ،شهرسازی و اقتصاد به این موضوع پرداختهاند (زنگنهشهرکی و همکاران؛  .)1393در ایران بحث کیفیت
زندگی بیشتر در مورد شهرنشینان صورت گرفته است و کمتر به حوزه روستائیان و به خصوص مهاجران خارجی
توجه شده است در این میان به ج ز یک مورد تحقیق در زمینه کیفیت زندگی مهاجران افغان شهر رباط کریم در سال
 1393توسط دکتر احمد پوراحمد و همکاران صورت گرفته است و در آن به مطالعهی کیفیت زندگی از بعد ذهنی
پرداخته شده است و به این نتیجه رسیدند که سطح کیفیت زندگی مهاجران در شهر رباطکریم پایین و کمتر از حد
متوسط است و پایین ترین میزان رضایت از کیفیت زندگی به جنبۀ اقتصادی و تفریح و اوقات فراغت تعلق گرفته
است .با توجه به تعداد زیاد مهاجران افغان در ایران به خصوص استان تهران و شهرستانهای تابع ایجاب میکند که
در این زمینه تحقیقات و پژوهشهای بیشتری صورت گیرد تا در جهت برنامهریزی هر چه بهتر و همچنین ارتقاء
سطح کیفی زندگی مهاجران افغانی برنامه های مثمری صورت گیرد .مطالعه در مورد مهاجران افغان ساکن شهر ری
که از بین شهرستان های استان تهران دارای بیشترین تعداد مهاجر خارجی (البته به جز شهر تهران که خود مرکز
سیاسی و اقتصادی کشور است و مسلماً دارای بیشترین تعداد مهاجر خارجی میباشد) و به خصوص مهاجران افغان
می باشد حائز اهمیت است؛ به ویژه اینکه مهاجران افغان به صرف این که مردمان یک سرزمین همسایه هستند اما
دارای ویژگیهای متنوع اجتماعی_فرهنگی و قومی هستند .با توجه به مطالعات صورت گرفته و همچنین مشاهدات
عینی که در این زمینه صورت گرفت به نظر میرسد وضعیت کنونی کیفیت زندگی مهاجران افغان در سطح بسیار
پایینی قرار دارد .با توجه به تاثیرگذاری شاخص های مختلف در میزان رضایت از کیفیت زندگی ،مطالعه و پژوهش
بیشتر در این موضوع به صورت اجتناب ناپذیری ضرورت مییابد.

اهداف تحقیق
هر تحقیقی برای رسیدن به هدف یا اهداف خاصی انجام میگیرد .اصوالً روند شناسایی و تعیین اهداف هر
مطالعه و تحقیقی براساس دو محور اصلی پاسخ گویی به نیازهای انسانی در عرصۀ مورد نظر و حل یا کاهش مسائل
و مشکالت استوار است (پور احمد و همکاران .) 1393 :براساس آنچه در بیان مسأله گفته شد و در راستای سواالت
تحقیق ،در این مقاله به بررسی مولفههای کیفیت زندگی در بین مهاجرین افغان مقیم روستای فیروزآباد شهرستان ری
پرداخته میشود.

سؤاالت تحقیق
در این رابطه سواالت متعددی مطرح هست که مهمترین آنها عبارتند از:
 .1شاخصهای ذهنی کیفیت زندگی شهری از دیدگاه مهاجران افغان در چه سطحی قرار دارند؟
 .2از بین شاخصهای کیفیت زندگی ،کدام عامل بیشترین تأثیر را در سطح کیفیت زندگی دارد؟
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فرضیههای تحقیق
 .1رضایتمندی از شاخصهای ذهنی کیفیت زندگی در بین مهاجرین افغان مقیم شهر ری در سطح پائینی قرار
دارد.
 .2عامل اجتماعی  -فرهنگی در بین شاخصهای کیفیت زندگی بیشترین تأثیر را در سطح کیفیت زندگی دارد.

مبانی نظری مهاجرت
برای مفهوم مهاجر و مهاجرت تعریف یگانهای در دست نیست؛ زیرا روش یکسانی برای اندازهگیری وجود
ندارد و هنوز هم تعریفی از مهاجرت که فارغ از فرایند اندازهگیری باشد مورد توافق عمومی قرار نگرفته است
(صفاییپور ؛  .)125 :1390مهاجرت انسانها به سرزمینهای دیگر ،قدمتی به بلندای حیات بشری دارد .هنگامی که
انسانهای گذشته ،شرایط زندگی را در محیط خود نامساعد مییافتند ،جهت دستیابی به موقعیتهای بهتر زندگی به
مهاجرت اقدام میکردند .مهاجرت بهترین راه برای انطباق با شرایط بیثباتی اجتماعی و طبیعی و کسب فرصتهای
جدید برای زندگی آسان تر بوده است .مهاجرت فرایند حرکت ارادی یا اجباری یک فرد یا گروهی از انسانها از
مکانی به مکان دیگر به قصد سکونت موقت یا دائم در آن مکان است .این فرایند با خود تحوالتی در نگرشها،
فعالیتها ،و رفتارهای اجتماعی و اقتصادی افراد ایجاد میکند (جمشیدیها و عنبری .)48 :1383 ،میتوان گفت که
مهاجرت بیشتر با انگیزههای دستیابی به زندگی بهتر و بهبود شرایط زندگی صورت میگیرد که شامل انواع
مهاجرتهای مختلف میگردد.

انواع مهاجرت
مهاجرت را می توان بر حسب مدت ،فاصله ،انگیزه ،قلمرو سیاسی ،خواست مهاجر ،تعداد مهاجر و قانونی و غیر
قانونی بودن طبقه بندی کرد .که در این میان چهار نوع مهاجرت برحسب انگیزه ،قلمرو سیاسی ،خواست مهاجر و
قانونی یا غیر قانونی مهم مینماید (صفاییپور؛  .)42 :1390ویلیام پترسون مهاجرت را در ابتدا به دو دستهی اساسی،
یعنی مهاجرت محافظه کارانه و مهاجرت نوآورانه تفکیک نموده است .بر این اساس پترسون مهاجرت را به چهار
نوع طبقه بندی می کند :مهاجرت ابتدایی ،مهاجرت اجباری ،مهاجرت اختیاری و مهاجرت تودهای یا جمعی
(صفاییپور؛ .)42 :1390

انواع مهاجرت بینالمللی
در مهاجرتهای بینالمللی مهاجران را به چهار گروه عمده تقسیم میکنند :مهاجرتهای دائمی ،مهاجران در
جستجوی کار ،مهاجران غیر قانونی و بدون مجوز و آوارگان جنگی و سیاسی و پناهندگان (تقوی؛ .)150 :1387
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مهاجرتهای دائمی :مهاجرت دائمی که در شرایط خاص زمانی به برخی از کشورها میروند .فرار مغزها1یا
مهاجرت صاحبان تخصص و علم از این دستهاند.
مهاجران در جستجوی کار :مهاجران در جستجوی کار که عمدهترین مهاجران بینالمللی را تشکیل میدهند.
مهاجران غیر قانونی :مهاجران غیر قانونی یا بدون مجوز که به علت وجود موانع در رفت و آمد مجاز ،به این
نحو عمل میکنند (تقوی؛ .)150 :1387
پناهندگان :2مطابق ماده ( )1کنوانسیون  ، 1951واژه پناهنده اینطور تعریف می شود:
“به علت ترس موجه از اینکه به علل مربوط به نژاد ،مذهب ،ملیت ،عضویت در گروهای اجتماعی خاص و یا
داشتن عقاید سیاسی تحت تعقیب ،شکنجه ،آزار و اذیت قرار گیرد ،در خارج از کشور محل سکونت عادی خود
بسر میبرد و نمیتواند یا به علت ترس مذکور نمی خواهد خود را تحت حمایت آن کشور قرار دهد یا در صورتی
که فاقد تابعیت است و پس از چنین حوادثی در خارج از کشور محل سکونت دائمی خود بسر میبرد ،نمی تواند یا
به علت ترس مذکور نمی خواهد به آن کشور بازگردد…” (.)www.unhcr.org.ir

تاریخچه مهاجرت افغانها به ایران
پدیدۀ مهاجرت مردم افغانستان به کشورهای همسایه ،به ویژه ایران ،یکی از اشکال مهاجرت بینالمللی است که
در دهه های اخیر روند صعودی داشته است (پوراحمد و همکاران؛  .)1393مهاجرت افغانها به ایران که عمدتاً ناشی
از تفاوت اقتصادی بود از قرن نوزدهم وجود داشته است .افغانهای شیعه طی قرون متمادی برای زیارت به ایران
میآمدند .اولین جابجایی افغانها به ایران به دهۀ  1850میالدی باز میگردد که طی آن  500خانوار هزاره به ایران
مهاجرت کردند و در جم و بخزار ساکن شدند .همچنین در حدود  15000خانوار افغانستانی (تقریباً  168000نفر)
طی سالهای  1880تا  1903در تربت جام استان خراسان مستقر شدند .این تعداد حدود  90درصد جمعیت محلی
را در بر میگرفت (محمودیان؛ .)1386
جدول شماره  .1تعداد مهاجران افغان ،ایران 1390 -1359
سال

تعداد

سال

تعداد

1359

200000

1373

1623331

1360

500000

1374

1429038

1361

800000

1375

1414659

1362

1200000

1376

1411759

1363

1500000

1377

1400722

1364

1800000

1378

1325724

1365

2000000

1379

1482000

Brain Drain
Refugees

1
2
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سال

تعداد

سال

تعداد

1366

2221000

1380

1482000

1367

2700000

1381

1104909

1368

2900000

1382

934699

1369

2940000

1383

952802

1370

3000000

1384

1200000

1371

2900000

1385

1210164

1372

2700000

1390

1452513

منبع( :محمودیان؛  )1386و آمار  1390از مرکز آمار ایران اخذ گردیده است.

مفهوم کیفیت زندگی
موضوع کیفیت زندگی از آغاز دهۀ  1960به بعد ،وارد ادبیات نظری و مطبوعات توسعه گردیده است و همچنین
به یکی از موضوعات مورد عالقه علوم اجتماعی تبدیل شده است که در سالهای اخیر مبنای تمایز و دستهبندیهای
نوین کشورها گشته است (شاهرخی ساردو و همکاران؛  .)1393توجه دانش جغرافیا به ((کیفیت زندگی)) و مفاهیم
مربوط به آن به اواخر دهۀ  1960بر میگردد .این به معنای آن نیست که جغرافیای انسانی پیش از آن نسبت به
((کیفیت زندگی)) به طور کامل بی اعتنا بوده است ،بلکه صرفاً منظور آن است که دلمشغولی سنتی جغرافیا به
مفاهیمی چون منابع طبیعی ،تولید و ویژگیهای جمعیتی بر هر گونه توجه به ((مصرف)) در مفهوم وسیع کلمه
مسلط بوده است .وجود شیوههای گوناگون معیشت در مکانهای مختلف ،محور مرکزی جهانبینی جغرافیدانان را
تشکیل می داد .ولی معموالً از هر گونه مقایسۀ کیفی صریح پرهیز میشد .آنچه را که در مورد جغرافیای روشمند
اجتماعی (یا جغرافیای رادیکال) که در اواخر دهۀ  1960شکل گرفت ،جدید به شمار میرفت توجه به عناوینی
چون فقر ،بهداشت ،گرسنگی ،جرم و جنایت و آلودگی محیط زیست و سهم هر یک به عنوان شرایط متغیر فضایی
در کیفیت عمومی زندگی مردم بود که تا آن زمان مورد غفلت واقع شده بود (حاتمینژاد و شاهیاردبیلی؛  .)1381به
لحاظ تاریخی،بسیاری ا ز مطالعات کیفیت زندگی به بررسی شاخصهای عینی منعکس کننده شرایط انسانی مانند
راه های خود اشتغالی ،مرگ و میر ،میزان جرم و جنایت تمایل دارند .این مطالعات در طول جنبش اجتماعی در دهه
 1970در بررسی کیفیت زندگی شهری و به تازگی توسط رابرت استیمسون خالصه شده است .روشها و
پژوهشهای تجربی در طول نیم قرن اخیر نشان می دهد که کیفیت زندگی شهری دارای دو بعد ذهنی و عینی است
) . (Marans, 2012دیوید اسمیت و دیوید هاروی جز اولین کسانی بودند که به مفاهیم عدالت اجتماعی و کیفیت
زندگی در جغرافیا پرداختهاند ،دیوید هاروی در تمام آثار خود این مفاهیم را مورد توجه قرار داده است (شکویی؛
.)141 :1382
مفهوم کیفیت زندگی یک مفهوم چند بعدی است.این مفهوم مبهم و پیچیده باید توسط یک رابطه شبکهای بین
ابعاد مختلف نشان داده شود ،در حالیکه کیفیت زندگی شهری در نتیجه رابطه بین این ابعاد است .این روابط با توجه
به مکان و جوامع تعیین میشوند و بدیهی است که ما نمیتوانیم کیفیت زندگی را در یک محل خاص از طریق یک

82

سنجش کیفیت زندگی مهاجران افغان مقیم ایران با رویکرد ذهنی

بعد متوجه شویم و ما بایستی ارتباط بین این ابعاد را درک کنیم ) .(EL Din & et. Al., 2013کیفیت زندگی ،واکنشی
علیه توسعه تک بعدی و صرفاً کمّی در عرصه برنامهریزی و تالشی در راستای ارتقای شرایط زندگی و بهبود
بخشیدن به بعد کیفی زندگی بشری است .مناسبترین راه برای سنجش کیفیت زندگی ،استفاده همزمان از شاخص-
های عینی و ذهنی است و نادیده گرفتن هر یک از این شاخصها مشکالتی را در برنامهریزی بوجود میآورد
(ساالری سردری؛  .) 1393کیفیت زندگی به شدت تحت تأثیر زمان و مکان قرار دارد که مؤلفهها و عوامل تشکیل
دهندۀ آن با توجه به دورههای زمانی و مکانی جغرافیایی فرق میکند .کیفیت زندگی تا حدود زیادی تحت تأثیر
ارزشها قرار میگیرد ،در واقع طبق ارزشهای فردی  ،اجتماعی و ملی تعریف میشود .عالوه بر آن ،کیفیت زندگی
ضمن دارا بودن ابعاد عینی و وابستگی به شرایط عینی و بیرونی ،امری است ذهنی ،درونی و متصور که به تصورات
و ادراکات فرد از واقعیتهای زندگی بستگی دارد (زبردست و بنیعامریان؛ .)1389
سازمان بهداشت جهانی ،1کیفیت زندگی را چنین تعریف میکند :ادراکات و احساسات افراد از موقعیتشان در
زندگی براساس فرهنگ و نظام های ارزشی که برحسب اهداف و امیال ،انتظارات و روابط و ارتباطاتی که در آن
زندگی میکنند صورت میگیرد ( .)ww.WHO.orgبا توجه به تعریف فوق ،کیفیت زندگی ارتباط تنگاتنگی با
اوضاع و احوال افراد دارد که عبارت اند از :وضعیت حسی ،روانی ،اعتقادات ،میزان خوداتکایی ،ارتباطات اجتماعی و
زیست محیطی .بنابراین کیفیت زندگی در برگیرنده ابعاد روانی است که شاخصهایی چون رضایت ،شادمانی و
امنیت را در بر می گیرد و در برخی از موارد رضایت اجتماعی نیز نامیده میشود .کیفیت زندگی ابعاد محیطی را نیز
که سنجههایی چون مسکن ،دسترسی به خدمات و امنیت محیطی را با خود دارند ،در بر میگیرد .جنبههای دیگر ،در
برگیرنده توجه به فرصتهای اجتماعی ،امید به زندگی ،اشتغال ،ثروت و اوقات فراغت است (غیاثوند؛ .)1388

گزینش شاخصها
برای سنجش کیفیت زندگی دو رویکرد ذهنی و عینی وجود دارد که این رویکردها غالبا به طور مجزا از همدیگر
و به ندرت در ترکیب با هم برای سنجش کیفیت زندگی به کار میروند (رضوانی و همکاران؛  .)1389کیفیت ذهنی
زندگی میتواند میزان تجمعی از سطح رضایت در قلمروهای مختلف زندگی باشد .بر اساس این روش ،زندگی به
قلمروهای مختلفی (اقتصادی ،کالبدی ،زیست محیطی و اجتماعی -فرهنگی) تقسیم شده و ترکیب میزان رضایت
حاصل از هر یک از قلمروها ،کیفیت کلی از زندگی را نشان میدهد (خواجه شاهکوهی و همکاران.)1391 ،
شاخصهای عینی که محیطهای زندگی و کار افراد و گروهها را توصیف میکند؛ مثل امکانات آموزشی ،بهداشتی،
تسهیالت فراغت ،مسکن و ( ...پوراحمد و همکاران؛  .) 1393توافقی عمومی در میان محققان کیفیت زندگی وجود
دارد که از طریق یکپارچه کردن ابعاد عینی و ذهنی کیفیت زندگی امکان به دست آوردن تصویر کاملتر و مفیدتری
از کیفیت زندگی در مقیاس های گوناگون مکانی و زمانی وجود دارد .بنابراین هر ارزیابی جامعی از کیفیت زندگی
باید در بر گیرندۀ جنبه های عینی و ذهنی باشد .سنجش کیفیت زندگی بدین شکل میتواند از توان هر دو رویکرد
برای رسیدن به اطالعات قابل اعتماد و قابل اطمینانتر درباره کیفیت زندگی استفاده کند .با این وجود ،بحثهای
)World Health Organization (who
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متناقضی در مورد شدت رابطه بین کیفیت عینی و ذهنی زندگی وجود دارد (رضوانی و همکاران؛  .)1389مثالً اوانزه
و هوکسلی ( )2002در بازنگری مطالعات کیفیت زندگی به این نتیجه رسیدهاند که شرایط عینی خیلی کیفیت زندگی
ذهنی را تحت تأثیر قرار نمی دهد و بهتر است ابعاد رضایتمندی از زندگی بر اساس رضایت از کل زندگی مورد
ارزیابی قرار گیرد (زبردست و بنیعامریان؛  .)1389برتون و همکاران ( )2008نشان دادند که رابطهای قوی بین این
دو نوع شاخص وجود دارد (رضوانی و همکاران؛ .)1389

روش تحقیق
تحقیق حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی و بر اساس روش و ماهیت از نوع توصیفی – تحلیلی میباشد.
برای پاسخگویی به سواالت تحقیق و همچنین آزمون فرضیههای تحقیق ،از سه مرحله استفاده شده است که در
مرحله نخست بر مطالعات اسنادی ،کتابخانهای و همچنین توجه ویژه به ادبیات تحقیق تکیه شده است که در نهایت
به تنظیم پرسشنامه ختم شد .در مرحله دوم به پر کردن پرسشنامه در بین جامعه آماری پرداخته شده و همچنین
کار میدانی در این مرحله انجام گرفته است .در مرحلۀ آخر به تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار تحلیل
آماری ) (spssبه روش توصیفی – تحلیلی برای آزمون فرضیات و نتیجه گیری صورت گرفته است .برای تعیین
سطح کیفیت زندگی شهری از آزمون  tتک متغیره استفاده شده است .در این قسمت تمام  12شاخص تحقیق با
استفاده از این آزمون مورد سنجش قرار گرفتند و سطح تک تک آنها نسبت به متوسط میانگین اندازهگیری گردید و
نهایت میزان کل شاخص کیفیت زندگی به دست آمد .در پایان برای تعیین مهمترین عوامل تأثیرگذار بر کیفیت
زندگی از روش تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شد .برای سنجش نرمال بودن آمارهها نیز از آزمون
 Kolmogorov-Smirnovتک متغیره استفاده شده است.

تعیین حجم نمونه و روش نمونهگیری
با توجه به محدود بودن اندازه جامعه ،نمونهگیری انجام نشده است و مستقیماً دادهها و اطالعات جامعه مورد
استفاده قرار گرفته است و تمامی  90خانوار افغان موجود در روستای فیروزآباد شهرستان ری مورد پیمایش قرار
گرفت تا تحقیق از میزان روایی بیشتری برخوردار شود.

محدوده مورد مطالعه
جغرافیای طبیعی و وسعت ری یکی از شهرستانهای استان تهران میباشد که از شمال به شهرستان تهران و از
جنوب به شهرستان قم و از شرق به شهرستانهای پاکدشت و ورامین و از غرب به شهرستانهای اسالم شهر ،رباط-
کریم و زرندیه محدود میگردد .وسعت آن بالغ بر  2362کیلومتر مربع است .مساحت بخشهای سهگانه شهرستان
ری :بخش مرکزی 174؛ بخش کهریزک  543و فشاپویه  1645کیلومترمربع میباشد .مختصات جغرافیایی شهر ری
 45و  35و  35عرض شمالی و  15و  26و  51طول شرقی است .اما روستای فیروزآباد در بخش کهریزک
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قرار دارد و دارای جمعیتی بالغ بر  8290نفر است (ملکی میانجی؛  .)28 :1383شکل  1موقعیت شهرستان ری را در
استان تهران نشان میدهد (نگارندگان).
شکل  .1موقعیت شهرستان ری در استان تهران

ترسیم( :نگارندگان)

روایی و پایایی تحقیق
برای تعیین پایایی پرسش نامه از آلفای کرونباخ استفاده شده است که در جدول شماره  2برای پرسشنامۀ
مهاجران  0/91به دست آمده است که در پژوهشهای علوم انسانی این مقدار مناسب شناخته شده است.
جدول شماره  .2مقدار آلفای کرونباخ برای پرسشنامۀ تحقیق
موضوع پرسشنامه

تعداد نمونه

تعداد آیتمها

مقدار آلفای کرونباخ

کیفیت زندگی مهاجران افغان

90

66

0/914

منبع :یافتههای پژوهش

یافتههای پژوهش و تجزیه و تحلیل
در این پژوهش کیفیت زندگی مهاجران افغان روستای فیروزآباد شهرستان ری به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای
اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی ،کالبدی -محیطی و زیست محیطی متغیرهای مستقل است.
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یافتههای توصیفی
در این قسمت اطالعات توصیفی پاسخدهندگان پرسشنامه بیان گردیده است.
سن :طبق جدول شماره  3از لحاظ سنی از کل حجم نمونۀ جامعۀ مورد مطالعه 46/7 ،درصد بین  14تا  24سال،
 25/6درصد بین  25تا  35سال 16/7 ،درصد بین  36تا  44سال 10 ،درصد بین  45تا  55سال و  1/1درصد بیشتر از
 55سال سن داشتهاند.
جدول شماره  .3توزیع سنی پاسخدهندگان مهاجران افغان روستای فیروزآباد
گروه سنی

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

 14 -24سال

42

46/7

46/7

 25 -35سال

23

25/6

72/2

 36 -44سال

15

16/7

88/9

 45 -55سال

9

10

98/9

بیشتر از 55

1

1/1

100

جمع

90

100

0

منبع :یافتههای پژوهش

جنسیت :در این قسمت به تحلیل جنسیت پاسخ دهندگان پرداخته میشود:
همانطور که در جدول  4مشاهده میکنید پاسخ دهندگان زن با  65/6درصد اکثریت پاسخ دهندگان را به خود
اختصاص دادهاند و پاسخ دهندگان مرد نیز  34/4درصد از پاسخ دهندگان را به خود اختصاص دادهاند.
جدول شماره  .4جنسیت پاسخ دهندگان
جنسیت پاسخ دهندگان

فراوانی

درصد

مرد

31

34/4

زن

59

65/6

جمع

90

100

منبع :یافتههای پژوهش

وضعیت تاهل  :در جدول شماره  5وضعیت تاهل جامعه مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است و نشان
دهنده این وضعیت است که هر دو گروه مجرد و متاهل در یک شرایط مساوی قرار دارند.
جدول شماره  .5وضعیت تاهل پاسخ دهندگان
وضعیت تاهل

فراوانی

درصد

متاهل

45

50

مجرد

45

50

جمع

90

100

منبع :یافتههای پژوهش
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محل تولد :در این قسمت به تجزیه و تحلیل محل تولد مهاجران پرداخته شد با توجه به جدول شماره  6تعداد
 40نفر به عبارتی  4/44درصد از مهاجران افغان در ایران متولد شدهاند و تعداد  50نفر یعنی  6/55درصد در خود
کشور مبدأ یعنی افغانستان متولد شدهاند.
جدول شماره  .6محل تولد پاسخدهندگان
محل تولد

فراوانی

درصد

ایران

40

44/4

افغانستان

50

55/6

جمع

90

100

منبع :یافتههای پژوهش

سطح تحصیالت :تجزیه و تحلیل وضعیت تحصیالت پاسخدهندگان در  6گروه زیر صورت گرفته است .جدول
شماره  7این ارزیابی را نشان میدهد که از کل تعداد پاسخدهندگان  22/2درصد بیسواد 54/4 ،دارای تحصیالت
سیکل 18/9 ،درصد دیپلم 1/1 ،درصد فوق دیپلم 2/2 ،درصد لیسانس و  1/1درصد فوق لیسانس و باالتر میباشند.
در این راستا افراد دارای تحصیالت زیر دیپلم با  54/4درصد باالترین طبقه ،مقطع فوقدیپلم و فوقلیسانس و باالتر
با  1/1درصد پائینترین طبقه را به خود اختصاص دادهاند.
جدول شماره  .7سطح تحصیالت پاسخدهندگان
سطح تحصیالت

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

بیسواد

20

22/2

22/2

زیردیپلم

49

54/4

76/7

دیپلم

17

18/9

95/6

فوقدیپلم

1

1/1

96/7

لیسانس

2

2/2

98/9

فوقلیسانس و باالتر

1

1/1

100

جمع

90

100

0

منبع یافتههای پژوهش

اشتغال :در اینجا به ارزیابی وضعیت شغلی جامعه مورد مطالعه پرداخته شده است که در جدول شماره  8مشاهد
میکنید که  15/6درصد دارای شغل آزاد میباشند 33/3 ،دانشجو یا محصل هستند 14/4 ،درصد کارگر 25/6 ،درصد
خانهدار میباشند و بیکاران و سایر مشاغل هر کدام  5/6را به خود اختصاص دادهاند.
جدول شماره  .8وضعیت اشتغال پاسخدهندگان
نوع شغل

فراوانی

درصد

آزاد

14

6/15
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نوع شغل

فراوانی

درصد

دانشآموز یا دانشجو

30

3/33

کارگر

13

4/14

خانهدار

23

6/25

بیکار

5

6/5

سایر

5

6/5

مجموع

90

100

منبع :یافتههای پژوهش

مدت اقامت :در جدول شماره  9مدت اقامت در روستای فیروزآباد شهرستان ری بر حسب سال آمده است و
طبق این جدول بیشترین فراوانی مربوط به مدت اقامت  16تا  20سال با  38/9درصد میباشد.
جدول شماره  .9مدت اقامت مهاجران افغان
مدت اقامت

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

 1-5سال

2

2/2

2/2

 6-10سال

5

6/5

8/7

 11-15سال

16

8/17

6/25

 16-20سال

35

9/38

4/64

بیشتر از  21سال

32

6/35

100

مجموع

90

100

منبع :یافتههای پژوهش

وضعیت تصرف مسکن :جدول شماره  10وضعیت تصرف مسکن را نمایش میدهد .که بر اساس این نتایج
 1/11درصد مالک شخص مسکن هستند و  9/88درصد مستاجر میباشند .که تعداد زیاد مستاجران به سبب
محدودیتهایی است که دولت ایران در نظر گرفته است و از به نام کردن سند به اسم مهاجران خودداری میکند و
همچنین حکایت از ناتوانی مالی مهاجران نیز دارد .البته کسانی که مالک مسکن هستند یا دارای همسر ایرانی هستند
و یا سند را به نام یک ایرانی مورد اعتماد زدهاند.
جدول شماره  .10وضعیت تصرف مسکن
وضعیت تصرف مسکن

فراوانی

درصد

مالک

10

1/11

مستاجر

80

9/88

سایر

0

0

مجموع

90

100

منبع :یافتههای پژوهش
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جدول شماره  .11آمار استنباطی شاخصهای مؤثر در کیفیت زندگی شهری
آمارۀ توصیفی

شاخصها

انحراف معیار

میانگین

میانه

واریانس

شرایط اقتصادی

2/13

2

0/385

0/620

وضعیت مسکن

2/36

2

0/685

0/827

کیفیت زیر ساختها

3/08

3

0/436

0/660

کیفیت دسترسی

2/50

3

0/504

0/710

حمل و نقل

2/57

3

0/491

0/700

بهداشت محیط

2/55

3

0/499

0/706

کیفیت آموزش

3/03

3

0/533

0/729

کیفیت سالمت و بهداشت

2/33

2

0/237

0/487

کیفیت ایمنی و امنیت

2/78

3

0/703

0/838

تفریح و اوقات فراغت

1/85

2

0/362

0/601

کیفیت تعامل و همبستگی اجتماعی

2/58

3

0/352

0/592

تعلق به محیط و اجتماع شهر

2/75

3

0/393

0/627

مجموع کیفیت زندگی

2/54

3

0/152

0/390

منبع :یافتههای پژوهش

آزمون فرضیه اول
در این قسمت با استفاده از آمار استنباطی و به کارگیری میانگین و آزمون  T-Testفرضیۀ اول را مورد آزمون قرار
می دهیم .برای این که این فرضیه را مورد آزمون قرار دهیم باید هر یک از شاخصهای کیفیت زندگی را به طور
جداگانه مورد آزمون قرار دهیم.
جدول شماره  .12آزمون  Tتک نمونهای برای کیفیت زندگی
شاخص
کیفیت زندگی

نتیجه

آماره
میانگین

 tآماره

معنیداری

2/54

-59/672

0/000

تاًیید فرضیه

منبع :یافتههای پژوهش

در نهایت با توجه به مقدار آماره آزمون  tکه معادل  -59/672به دست آمده و سطح معناداری  0/000که به
دست آمده است و مقایسۀ این سطح معنیداری با  0/05مشاهده میشود که فرض صفر آماری رد میشود ،به
عبارت دیگر کیفیت زندگی جامعه مورد مطالعه در سطح پایینی ارزیابی میشود .همچنین با توجه به میانگین 2/54
می توان نتیجه گرفت که کیفیت زندگی جامعه مورد مطالعه در سطح پایینی قرار دارد .به این صورت که از دیدگاه
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جامعۀ مورد مطالعه ،شاخص های ذهنی کیفیت زندگی در سطح پایینی قرار دارد .بنابراین فرضیۀ اول در این پژوهش
تأیید میشود.

آزمون فرضیۀ دوم
در این جا میخواهیم بدانیم که کدام قلمرو از شاخص های کیفیت زندگی تأثیر بیشتری را بر میزان رضایتمندی
مهاجران افغان از زندگیشان دارد ،که هدف آزمایش فرضیۀ دوم میباشد.
با توجه به نوع فرضیه ،از رگرسیون خطی چند متغیره استفاده میشود .رگرسیون خطی چند متغیره روشی است
برای تحلیل مشارکت جمعی و فردی دو یا چند متغیر مستقل در تغییرات متغیر وابسته ،یکی از پیش فرضهای
رگرسیون خطی این است که توزیع داده های متغیر وابسته نرمال یا تقریباً نزدیک به نرمال باشد .برای آزمون نرمال
بودن متغیر از روش  Kolmogorov-Smirnovاستفاده شد .جدول شماره  13نمایش دهندۀ آنالیز توزیع نرمال در
روش  Kolmogorov-Smirnovاست و نتیجهای که از روش آزمون  Kolmogorov-Smirnovبه دست آمده است
نشان میدهد نتایج نرمال است.
جدول شماره  .13آزمون نرمال بودن دادهها با روش Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
kool
90
2.54
.390
.105
.065
-.105
.105
.000

N
Mean

a,b

Normal Parameters

Std. Deviation
Most Extreme Differences
Absolute
Positive
Negative
Test Statistic
)Asymp. Sig. (2-tailed
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

منبع :یافتههای پژوهش

در مرحلۀ بعد ما با بهرهگیری از مدل رگرسیون چندگانه مشخص کردهایم که بین شاخصهای فرهنگی-
اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی -محیطی و زیست محیطی و میانگین کیفیت زندگی رابطۀ معناداری وجود دارد .ضریب
 R2تصحیح شده نشان دهندۀ رابطه  85%بوده است .به عبارتی جدول شماره  14حکایت از پایین بودن کیفیت
زندگی را دارد که  85%آن ناشی از شاخصهای فرهنگی -اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی -محیطی و زیست محیطی
است.
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جدول شماره  .14آمارههای تحلیل رگرسیون شاخصهای تحقیق و کیفیت زندگی
ضریب همبستگی چندگانه

ضریب تبیین

ضریب تبیین تعدیل شده

خطای معیار

0/851

0/926

0/858

0/150

منبع :یافتههای پژوهش

جدول شماره  15معنادار بودن شاخصهای فرهنگی -اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی -محیطی و زیست محیطی را
در زمینۀ کیفیت زندگی شهری در سطح  99درصد نشان میدهد.
جدول شماره  .15آمارههای متغیرهای وارد بر مدل رگرسیونی
ضریب غیر استاندارد

ضریب استاندارد

نام متغیر

B

Bخطای

β

مقدار ثابت

0/381

0/098

-

1/898

اجتماعی -فرهنگی

0/823

0/744

0/893

3/517

0/001

اقتصادی

0/821

0/737

0/833

3/497

0/000

کالبدی -محیطی

0/632

0/522

0/753

2/107

0/000

زیست محیطی

0/721

0/599

0/552

2/477

0/000

t

sig

0/000
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در رابطه با اهمیت و نقش متغیرهای مستقل در پیشگویی معادلۀ رگرسیون باید از مقادیر  βاستفاده کرد .از آن
جا که مقادیر  βاستاندارد شده اس ،بنابراین از طریق آنها میتوان دربارۀ اهمیت نسبی متغیرها قضاوت کرد .بزرگ
بودن مقدار  βنشاندهندۀ اهمیت نسبی و نقش آن در پیشگویی متغیر وابسته است .بنابراین در این جا میتوان
قضاوت کرد که هر یک از متغیرهای معنادار چه سهمی از پیشگویی متغیر وابسته یعنی کیفیت زندگی شهری را بر
عهده دارد.
با توجه به مقدار  βبرای متغیر اجتماعی -فرهنگی که در این تحلیل برابر با  0/893است که نتیجهگیری میشود
که این متغیر بیشترین تأثیر را بر سطح کیفیت زندگی مهاجران افغان دارد و بنابراین فرضیه مورد تأیید قرار میگیرد.
در زمینۀ شاخصهای اجتماعی -فرهنگی ،زیر شاخصهای کیفیت سالمت و بهداشت و تفریح و اوقات فراغت
سبب معنادار بودن رابطۀ کیفیت زندگی بوده و عوامل فرهنگی را شدت بخشیده است.

نتیجهگیری
کیفیت زندگی ،مفهومی پیچیده و چند بعدی است که تحت تأثیر مؤلفههایی چون زمان و مکان ،ارزشهای
فردی و اجتماعی قرار دارد ،و از این رو معانی گوناگونی برای افراد و گروههای مختلف بر آن مترتب است .برخی
آن را به عنوان قابلیت زیستپذیری یک ناحیه ،برخی دیگر به عنوان اندازهای برای میزان جذابیت و برخی به عنوان
رفاه عمومی ،بهزیستی اجتماعی ،شادکامی ،رضایتمندی و مواردی از این دست تعبیر کردهاند .بنابراین کیفیت زندگی،
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واژه ای پیچیده در ارتباط با شرایط و وضعیت جمعیت ،در یک ناحیه است .جامعۀ تحت مطالعه در این پژوهش از
جوامع خاص حاضر در کشور ایران ،یعنی مهاجران افغان است که در ادوارهای گذشته در ایران و شهرهای مختلف
آن زندگی کردهاند .پاسخدهندگان به پرسشنامههای این پژوهش به لحاظ سنی در طیف  14 -70سال بودهاند.
بنابراین در جمعآوری میدانی از ردههای مختلف سنی نمونهگیری شده است که بیشترین افراد مربوط به گروه سنی
 14 -24سال با  46/7درصد بودهاند .تجزیه و تحلیل پرسشنامه نشان میدهد که سطح تحصیالت بیشتر پاسخگویان
با  76/7زیر دیپلم و در حد خواندن و نوشتن است ،که از این آمار چنین بر میآید سطح سواد مهاجران افغان بسیار
پایین است که همین نیز مانع بزرگی در کنار دیگر موارد مرتبط با زندگی مهاجران افغان است .از لحاظ وضعیت
اشتغال نیز بیشتر مهاجران افغان با آمار  %33/3دانشآموز یا دانشجو هستند که نشاندهندۀ جهشی است برای پایین
آوردن درصد بی سوادی در بین مهاجران افغان .دربارۀ توصیفات آماری با استفاده از آزمون  tتک نمونهای مشخص
شد که به طور کلی کیفیت زندگی شهری از دید جامعۀ مورد مطالعه در سطح پایینی ارزیابی میشود.
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