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 ها شهری در حصار حاشیه

 نشینان شهر کابل مطالعۀ رضایت از زندگی در بین حاشیه

 2، علی توانا1اسداله نقدی 

 19/07/1399تاريخ پذيرش:   25/01/1399تاريخ دريافت: 

 چکیده 
ها گرفتار شده و حدود هفتاد درصد جمعیت شهر در این  کابل شهری است در چنبرۀ حاشیه

های  دنبال شغل جا شدگان )مهاجران( روستاها را رها کرده و به یکنند. ب محالت زندگی می

و فقر گسترده زمینه را برای  های قومی باشند؛ بافت متراکم، تنوع پایگاه خدماتی در شهر می

ها مهیا ساخته و تأثیر مستقیم بر کیفیت زندگی، رضایت از زندگی و توسعۀ  بروز انواع آسیب

انداز روشنی برای مدیریت  الی )شهرداری( در شهر کابل، چشمگذارد. شارو پایدار شهری می

نشینی شهر نیست. در شهر کابل،  تنهائی نیز  قادر به حل معضل حاشیه نشینی ندارد و به حاشیه

خورد. در این پژوهش از  نشینی نیز به چشم می نشینی گاه در اشکال خاصی چون کوه حاشیه

ترین مشکل  نفر بوده است. جدی 301روش پیمایش استفاده شده و حجم نمونه 

ایجاد اشتغال و دسترسی به خدمات اولیۀ شهری است. بیش از   نشینان مسئلۀ  امنیت، حاشیه

دانند. پاسخگویان به تطبیق یکسان  درصد مردم وضعیت امنیت محلۀ خود را نامناسب می 90

ر و مانعی برای قانون باور ندارند. احساس محرومیت و تبعیض بر رضایت از زندگی مؤث

شود تا مردم مشارکت شهری کمتر داشته  توسعۀ پایدار شهر کابل است. این امور باعث می

ها در شهر کابل جمعی نیست و بیشتر درون  باشند و شهر را خانۀ مشترک خود ندانند. تعلق

ها و هم مدیریت شهری  گروهی و قومی است. ساختار شهری کابل هم از بعد زیر ساخت

نشینی مضاعف در شهر کابل،  دهد که با نوعی حاشیه ت. نتایج پژوهش نشان میفقیر اس

های قومی و شهروندی در حیات شهری کابل به چشم  مواجه هستیم و تفاوت و تبعیض

خورد. قومیت، پایگاه اجتماعی و محرومیت نسبی بر میزان رضایت از زندگی شهری  می

نشینان، در  ضایت از زندگی شهری در بین حاشیهکلی، میانگین ر صورت تأثیرگذار هستند و به

سطح پایین قرار دارد. توسعۀ پایدار شهری مستلزم جلب مشارکت شهروندان و ساکنان 

 محالت حاشیه است

نشینی، رضایت از زندگی شهری، رضایت از خدمات شاروالی،  حاشیهواژگان کلیدی: 

 محرومیت نسبی، کابل.

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
.
 Naghdi@basu.ac.irسینا )نویسنده مسئول(:   بوعلی شناسی شهری و توسعه، دانشگاه دانشیار جامعه 1

2
 کابل Corpsشناسی.مؤسسه  کارشناس ارشد جامعه .
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 مقدمه و بیان مسئله

در مرحلۀ انتقال سریع به شهری شدن قرار دارد. کشوری با انواعی از مسائل و افغانستان 

های بسیار است. باتوجه به آخرین سرشماری،  ها و دارایی حال، توانمندی مصائب، و درعین

دهند و شهرنشینی نیز در حال رشد است. از  بیشتر جمعیت افغانستان را نوجوانان تشکیل می

ها   باعث شده است تا بیش از هفتاد درصد شهرهای افغانستان را حاشیه ریزی طرفی، نبود برنامه

نشین را در  عنوان پایتخت و بزرگترین شهر افغانستان، بیشترین حاشیه تشکیل دهد و کابل، به

یابی به  خود جای دهد. تنوع فرهنگی و قومی با توجه به پایتخت بودن و مکانی برای دست

زید بر مورد توجه واقع شدن شهر کابل شده است که همۀ اینها، فرصت و امکانات بیشتر نیز م

نشینان، را به یک امر ضروری                                                         مطالعۀ میزان رضایت شهروندان از زندگی شهری، خصوصا  حاشیه

ای یکی از اهداف مهم  دیگر، بهبود کیفیت زندگی در هر جامعه کند. ازسوی تبدیل می

تا شهروندان رضایتمندی بیشتری از آنها داشته ها سعی دارند  دولت  های عمومی است. سیاست

نحوی ارزیابی  باشند. سنجش و بررسی میزان رضایت شهروندان از خدمات و زندگی شهری، به

ای در تحلیل وضع  های کاربردی نقش قابل توجه ها و چنین پژوهش است از این سیاست

های آینده و جلوگیری از  یریز های بعدی به منظور ارتقای سطح کیفی، برنامه موجود، تصمیم

که تحقیقات زیادی در شهر کابل در زمینۀ مسائل  ها دارد. ازآنجایی تکرار نواقص در دیگر مکان

نشینی انجام نشده است، این پژوهش در نوع خود بدیع بوده و تا حد ممکن، سعی  شهر و حاشیه

نیان کابل است را مورد نشی کنندۀ وضعیت زندگی حاشیه هایی که بیان ها و تئوری دارد شاخص

 مطالعه قرار دهد.

هایی برای  کار آمدن دولت جدید، امیدواری بعد از فروپاشی نظام طالبان در افغانستان و روی

های  بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی شهرها، ازجمله کابل، برای مردم ایجاد شد. جنگ ویرانی

د. بسیاری از کسانی که مهاجرت کرده بودند بار آورد و فقر و بیکاری را گسترش دا زیادی را به

ها و                                                                        گیری حکومت جدید دوباره به کشور و شهرها، مخصوصا  پایتخت، بازگشتند. داده با شکل

های  سالی کاری، خشک ها به دلیل بی های اخیر، روستایی دهند که در سال ها نشان می سرشماری

های بانک جهانی،  براساس گزارشدرپی و وضعیت بد زندگی به شهرها مهاجرت کردند.  پی

در سال »دهند که  مرکز ثبت و احوال جمعیت افغانستان و آخرین تحقیق منتشر شده نشان می
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نفر یک نفر  2، از هر 2060نفر و  تا سال  4از هر  2014نفر یک نفر در سال  20، از هر 1950

اهند شد و روند رشد جمعیت افغانستان شهرنشین خو 50ترتیب % این شهرنشین خواهد شد. به

: 2015)وضعیت شهرهای افغانستان، « دهد. افزایش را نشان می 4شهرهای افغانستان نیز هرسال %

(. این رشد بیشتر از همۀ شهرهای افغانستان در کابل بارز است و این شهر رشد سریعی را 27

ته و این رقم کند. براساس این تحقیق، شهر کابل ده درصد در دهۀ گذشته رشد داش تجربه می

 بلخ و قندهار( خوانده شده است.  هفت برابر شهرهای دیگر ) هرات،

شوند و براساس تحقیق  عنوان محالت اسکان غیررسمی شناخته می سایت به 54در کابل، 

(UNHABITAT )86 می   درصد سکنه شهری در افغانستان فاقد یکی یا بیشتر این شاخص

. مواد و مصالح با دوام در 3الصحه بهبود یافته،  حفظ .2. دسترسی به  آب سالم، 1باشند: 

. امنیت مالکیت )گزارش وضعیت شهرهای افغانستان، 5. فضای مناسب زندگی و 4سازی،  خانه

ای اخیر( محل اسکان و میزبان، شمار روز افزون  شهرهای )افغانستان در ساله  (.104: 2015

 .باشند سرپناه مناسب و فرصت کاری بهتر میافرادی هستند که در جستجوی یافتن محل امن و 

رو هستند؛ از وضعیت بد  نشینان در تمام گوشه و کنار دنیا، با مشکالت جدی روبه حاشیه 

رسانی  بهداشت و نبود اشتغال گرفته تا ترک تحصیل به دلیل وضعیت اقتصادی و نبود خدمات

عدم »کنند.  را خلق میدهند و مشکالت جدیدی  دست هم می به دولتی. همۀ اینها دست

های  کامروایی معوق و... از ویژگی  نداشتن روحیۀ تعلق شهروندی،  احساس تبعیض،  مشارکت،

(. بسیاری از این 4: 1392)نقدی، « نشینان و تهیدستان شهری است اصلی شخصیتی حاشیه

نی نشی های خاص حاشیه توان در شهر کابل نیز سراغ گرفت و شرایط ویژگی مشکالت را می

 کابل را هم باید به آنها افزود.

در  چند سال اخیر، مسئلۀ رضایت از زندگی و خدمات شهری باعث ایجاد مطالبات و 

ترین  اعتراضاتی ازسوی شهروندان شهر کابل شده است. باید توجه کرد که رضایت یکی از مهم

بر  های ما دارد، از طرف دیگر، تأثیر مباحث زندگی شهری و نقش اساسی در کنش

                                                     های شهری و مدیریتی، خصوصا  در رسیدن به توسعۀ پایدار.  ریزی گذاری، برنامه سیاست

مسئلۀ رضایت و سنجش آن   نشینی با فقر و کیفیت پایین زندگی همراه است، که حاشیه ازآنجایی

(. حکومت 1394شود )عنابستانی و همکاران،  ها مهم قلمداد می برای مطالعات مرتبط با حاشیه
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میالدی، اعالم کرد فراهم آوردن مسکن برای جمعیت شهری رو به  2016ستان در سال افغان

آید و بانک جهانی نیز از چگونگی آن ابراز نگرانی کرده  حساب می افزایش یک چالش مهم به

برنامه اولویت » هایی نظیر های مهم شهری، برنامه است. حکومت افغانستان با توجه به چالش

کمک مالی  در منطقۀ خواجه رواش کابل و امثال آن را به «سازی رگ خانهپروژه بز» و« شهری

گیر جمعیت شهری افغانستان،  المللی بر دست گرفته است اما با توجه به رشد چشم نهادهای بین

 .های بیشتر  و مدیریت شهری روزآمدی است این کشور نیازمند برنامه

به چند شهر بزرگ این کشور مانند کابل، جا شدگان( داخلی افغانستان  بیشتر مهاجران )بی

آورند و این درحالی است که جمعیت ساکن این شهرها  هرات، قندهار و مزار شریف روی می

توان از امکانات  حاضر، بیشتر از ظرفیت و امکانات شهری موجود است. برای نمونه، می درحال

یجاد شده است، حال آنکه بیش هزار سکنه ) باشنده( ا 700های شهر کابل که برای  و زیرساخت

کابل پنجمین شهر دنیا با رشد سریع کنند.  از شش میلیون تن در این شهر زندگی می

میالدی، به بیش از  شش میلیون  2001میلیون در سال  ونیم  باشد. از یک می جمعیت

درصد باشندگان آن در محالت غیر رسمی و ساحات غیر  70حاضر رسیده که بیش از  درحال

های  شهر کابل به دلیل ویژگی .کنند های غیررسمی( زندگی می یاری )حاشیه و سکونتگاهمع

های بیشتر، تمرکز امکانات رفاهی و...( مقصد مهاجرین از  بودن، فرصت خاص خود )پایتخت 

هاست. این رشد  یابی و رسیدن به این امکانات و فرصت هر گوشه و کنار افغانستان برای دست

نشینی گسترده است. رضایت شهروندان از زندگی شهری نقش و تأثیر  حاشیهشهری به همراه 

ریزی شهری، توسعۀ پایدار، مطالبات و مدیریت شهری دارد. بنابراین  بسزای در برنامه

دنبال شناخت  نشینی چالش اصلی برای توسعۀ شهری آینده در کابل است. این مطالعه به حاشیه

 نشینان در شهر کابل است. شاخص و رضایت حاشیه نشینی و شرایط، وضع موجود حاشیه

 پیشینۀ تجربی

نفر در نه والیت انجام داده است  4444( از 1396بان شفافیت افغانستان ) ای که دیده نظرسنجی

درصد کسب رضایت مردم و سه درصد بهبود نسبت به  47هد که شهرداری کابل با  نشان می

ناحیۀ شهر کابل  22رده قرار دارد.  در این پیمایش، که در سال قبل اما ، بعد از گردیز در آخرین 
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های دو، چهار و یازده و  انجام شده، بیشترین رضایتمندی مردم از خدمات شهرداری در ناحیه

ودوم به ثبت رسیده است.  ویک و بیست های هجده، بیست کمترین رضایتمندی در ناحیه

های  سازی ایستگاه ها، فراهم زبالهآوری  های مورد نظر در این نظرسنجی؛ جمع شاخص

ها، تأمین دسترسی به اطالعات، تقویت  های شهری و حفظ و مراقبت از زیرساخت اتوبوس

های  سازی فرصت ده بودن و فراهم ها، حساب ها از سوی شهرداری گیری اشتراک عامه در تصمیم

دهد که مشارکت  می داری بوده است. این نظرسنجی نشان مؤثر برای شکایات به مسائل حکومت

های حکمرانی  دهی و بررسی شکایات ازجمله شاخص مردم، دسترسی به اطالعات، حساب

های  این  های افغانستان آنها را فراموش کرده است. همچنین براساس یافته است که شهرداری

مندی مردم  هایی همچون جنسیت، میزان درآمد و قومیت نیز در میزان رضایت گزارش، شاخص

مند شدند، ولی  درصد از خدمات شهری بهره 32یرگذار بوده است؛ چنانچه زنان  با آنکه تنها تأث

باالیی داشتند رضایت بیشتر و   مندی را ابراز داشتند. کسانی که سن بیشترین میزان رضایت

کسانی که سن کمتر، رضایت کمتری از خدمات شهری  ابراز داشتند. با توجه به قومیت 

ها  درصد و تاجیک 64ها  درصد، ازبک 42ها  درصد، پشتون 41ها  هم، هزارهدهندگان  پاسخ

ها  ها و ازبک ها کمترین رضایتمندی و تاجیک ها و پشتون باالتر  از همه بوده، بنابراین هزاره

اند درخصوص شاخص میزان مراجعۀ آنها به شاروالی  بیشترین رضایتمندی را از خود نشان داده

 درصد بوده است.  43ها  صد و تاجیکدر 26ها  نیز هزاره

( انجام و به مشکالت و UNHABITATپژوهش دیگر توسط اسکان بشر سازمان ملل )

ترین  معضالت شهرنشینی در افغانستان و وضعیت شهرهای افغانستان پرداخته است. مهم

مشکالت شهری افغانستان را دسترسی نداشتن به منابع آب سالم، بهداشت، مصالح و مواد 

فضای نامناسب زندگی و نبود امنیت مالکیت دانسته است.   ها، سازی ساختمانی مقاوم در خانه

دهد که با رفتن نیروهای خارجی وضعیت شهرنشینان رو به وخامت  همچنین گزارش نشان می

نشینان  ای مشخص به حاشیه گراییده و نرخ بیکاری نیز افزایش یافته است. در این گزارش، اشاره

 کلی، وضعیت زندگی مردم شهرنشین نامناسب گزارش شده است.  صورت ت ولی بهنشده اس

کند که از  می  اشاره« غیررسمی»های  ( نیز به رشد شهرک1396در تحقیق میر و عیسی )

  ها، مدیریت فاضالب و زباله  های شهری همچون سیستم آبرسانی، ترین زیرساخت ابتدایی
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کار نامناسب برای مردان و زنان   های بازی و محل یندسترسی آسان جوانان به مکاتب و زم

برخوردار نیستند. این تحقیق با مرور اسناد و مطالعات پیشین در زمینۀ مدیریت شهری از 

های کلیدی این تحقیق نبود مرز  واحدهای کوچک تا به سطح شاروالی انجام شده است. یافته

رهای اداری محدود، طرح  پالیسی ملی مشخص بین واحدهای کاری و برنامۀ ملی است. ساختا

 کنند.  ها را برای راهکار پیشنهاد می گذاری بلندمدت و اصالح این اداره شهری، سرمایه

های غیر رسمی  گاه تأثیر برنامۀ ارتقای سکونت» ( در تحقیقی که بر2016نظیر و همکاران )

ها  دهد که گسترش خانه شان میخانه انجام دادند، ن 94منطقۀ افشار و مصاحبه با  «در شهر کابل

                               ها که اگر قبال  یک منزله )اتاق(  در منطقۀ افشار باعث رشد و تشویق اقتصاد محلی، بهسازی خانه

 80                                                                                     بودند، دو تا چهار منزله شدند، تأثیر بر بهبود خدمات دسترسی در منطقه، قبال  کرایه تاکسی 

 10ای به  دقیقه 20  اهش یافته و فاصلۀافغانی ک 50افغانی بوده و  با گسترش و رشد منطقه به 

های کنار  که خانه دقیقه رسیده است. این رشد بیشترازهمه در اقتصاد محلی انعکاس یافته، طوری

                                                                                  جاده معموال  منزل اول خویش را دکان ساختند. رضایت و درک از تغییر در محله نیز افزایش 

ها بیشتر به دلیل کمبود  . نارضایتیدرصد ناراضی 9درصد راضی بودند و  91که  یافته، طوری

بازی و پارک بود. پیشنهاد این تحقیق این بوده است که توجه به  فضاهای عمومی مثل زمین

وضعیت فرهنگی و فضایی این منطقه بیشتر شود و فضاهای عمومی که از ملزومات زندگی 

 شهری است، ساخته شود و گسترش یابد.

شهر  نشینان کالن میزان رضایتمندی حاشیه» در مورد ( در تحقیقی که1396آذر و اسکلو )

 384( با روش پیمایشی و اسنادی روی 1392-1378از عملکرد شهرداری در سه دوره ) «تبریز

نشین  دهد که بیشترین میزان رضایتمندی ساکنین محالت حاشیه نفر انجام داده است نشان می

نشین بوده و کمترین  ابر محالت حاشیهمربوط به عملکرد شهرداری در بهبود وضع دسترسی مع

میزان رضایتمندی آنان از عملکرد شهرداری نیز مربوط به عدم استفادۀ شهرداری از منابع در 

نشین بوده است که  دسترس در جهت بهبود شرایط محل زندگی ساکنین محالت حاشیه

تبریز از شورای  نشین شهر کلی، براساس این مطالعات میدانی ساکنین محالت حاشیه صورت به

 اسالمی شهر و شهرداری این شهر کمتر از حد متوسط رضایت دارند. 
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با جامعۀ  «نشینان شهر همدان رضایتمندی حاشیه»( در تحقیق 1386نقدی و صادقی )

اند که این بررسی و  خانوار ساکن در محالت حاشیۀ شهر همدان، انجام داده 550آماری 

کلی، میزان رضایت در این مناطق در حد مطلوبی نیست.  طور دهد که به های آن نشان می داده

ترین دلیل نارضایتی در درجۀ نخست، وضعیت بد کالبدی محله است )که شهروندان  مهم

روزمره با آن درگیر هستند( سپس کمبود امکانات و بیکاری. سه آرزوی مهم پاسخگویان این 

تعبیر مازلوئی، اینها  ه، شغل و سالمتی و بهاند از داشتن خان تحقیق همه در یک راستا و عبارت

های اساسی، تهیۀ  روند. پیشنهاد تحقیق تأکید بر بهبود زیرساخت شمار می از نیازهای اساسی به

های توانمندسازی  مسکن و سرپناه حداقلی و سپس برقراری نظم و امنیت در قالب طرح

های  های مجموعه ۀ برنامهساکنین این محالت است و مشارکت جدی مردم باید در سرلوح

 مدیریت شهری قرار گیرد.

، نشان «کیفیت زندگی در محالت حاشیۀ شهر ساوه»( در مطالعۀ 1394نقدی و همکاران )

اند که این شهر طی سه دهۀ گذشته، شاهد رشد چشمگیر محالت و حجم جمعیت حاشیه  داده

محله رسیده  25بررسی به  محله سکونتگاه غیررسمی طی دورۀ مورد 5که  طوری بوده است به

مندی از خدمات  تر است و رضایت داری پایین است. کیفیت زندگی در حاشیه به شکل معنی

های خاص خود با  نشینیان نیز به روش حال، حاشیه شهری چندان باال نیست و درعین

 کنند. های شهری بازی می سیاست

از شهرداری با  «ندان کایسریمیزان رضایت شهرو»( تحقیقی را که در مورد 2012)1     آکگ ل

ونقل و  دهد که بیشترین نارضایتی در بخش حمل نفر در ترکیه انجام داده و نشان می 292حجم 

کمترین در بخش خدمات اجتماعی است. همچنین توقعات شهروندان باالتر از خدماتی است که 

یت نداشته ولی متغیر دهد. در این تحقیق، متغییر سن چندان تأثیری در رضا شهرداری ارائه می

 وضعیت تأهل، جنسیت در بخش صحت و محیط زیست تأثیرگذار بودند. 

گیری کیفیت زندگی شهری و رضایت محله، منطقۀ  اندازه»( در 2010اوکتای و روستملیا )

همسایگان نزدیک و  نشان دادند که در مقایسه با رضایت فرد از خانه، « مورد مطالعۀ فاماگوستا

که  تر است. درحالی رضایت از کیفیت کلی زندگی شهری در فاماگوستا پایین  ها،های آن ویژگی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1
. Akgul 
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درصد از کیفیت زندگی  21طورکلی، از محلۀ خود راضی بودند، فقط                            تقریبا  دو سوم از نمونه به

 (.  1396راضی بودند )حیدرخانی و همکاران، 

تقل درخصوص توان ادعا کرد که تاکنون تحقیق مشخص و مس بندی می در یک جمع

شناسی صورت نگرفته است و اندک مطالعات صورت  نشینان شهر کابل از دید جامعه حاشیه

بان شفافیت، اسکان بشر و نظیر... بیشتر درخصوص وضعیت کلی شهرها و نه  گرفته مانند دیده

خصوص در  کابل، بوده است. تحقیق حاضر فتح بابی خواهد بود برای  نشینیان، به حاشیه

ها سهم زیادی از عرصۀ شهر و نسبت بزرگی از  بعدی درخصوص شهری که حاشیه مطالعات

 جمعیت آن را به خود اختصاص داده است.

 چارچوب نظری 

بر رشد و  های هزاره سوم است. عالوه نشینی یکی از معضالت جهان امروزی و از چالش حاشیه

ها نیز هستیم. از  اشیه                                                         گسترش شهرها، خصوصا  در کشورهای در حال توسعه، شاهد گسترش ح

اند، تا  صورت علمی و آکادمیک به این مسئله پرداخته شناسان مکتب شیکاگو، که به زمان جامعه

اگرچه اتفاق  نشینی و اسکان غیررسمی در صدر مسائل شهری باقی مانده است. امروز حاشیه

ا گروه اجتماعی( که توان ادعا کرد: هرنقطۀ شهری )ی نظر در تعریف نیست، اما برای اختصار می

ها و معابر، خدمات  های شهری )مسکن، زیرساخت خدمات و زیرساخت  فاقد استانداردها،

ونقل شهری، سبک و کیفیت  حمل  سرانۀ فضای سبز،  شهری مانند آب و فاضالب و تلفن،

 (. 1386، 1392زندگی...( باشد حاشیه است )نقدی، 

های اجتماعی بنابر سطح درآمد و توان مالی  وهدهد گر در مدلی که مکتب شیکاگو ارائه می

شود که بر پایۀ قدرت  گزینند و بیشتر شامل اجتماعات مختلفی می ای از شهر سکونت می در الیه

های مختلف براساس فرهنگ، زبان  اند. در داخل هر منطقه، ناحیه رقابتشان در شهر، شکل گرفته

اند. با رشد شهر، ساکنان مناطق از راه فرایند  زیست تقسیم شده و نژاد به اجتماعات طبیعی هم

شوند. نمونۀ این فرایند در شیکاگو، سکونت مهاجران در مناطق  جا می هجوم و توالی جابه

سوی  یعنی تحرک به« رو به بیرون»و « رو به باال»انتقالی فقیرنشین و سپس تحرک تدریجی 

 (. 32: 1394وند،  مناطق بهتر بود )نورعلی
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تأثیر تصورات اکولوژیکی از شهر بودند و شهر را  شدت تحت گو و مفسران آن بهمکتب شیکا

هایی نظیر رقابت،  دیدند که موجودات زنده درون آن همراه پروسه مانند یک اکوسیستم می

(.  اما این هاروی 17: 1392؛ نقدی، 1390کنند )نقدی،  همکاری، سازش و توافق... زیست می

یگر، یعنی عدالت شهری، نیز مورد بررسی قرار داد. به باور هاروی، بود که شهر را از منظر د

های مختلف اجتماعی، در اشکال شهرنشینی معاصر منعکس  تغییر توزیع درآمد میان گروه

(. تغییر مکان یک فعالیت اقتصادی در شهر، به معنای تغییر در 335: 1379شود )هاروی،  می

های سکونت  کان مسکن نیز به معنای تغییر در فرصتهای اشتغال است. همچنین تغییر م فرصت

 (.  51است )همان: 

براساس دیدگاه اندیشمندان مکتب شیکاگو، تئوری اقتصاد سیاسی شهر مانند هاروی رشد 

شود که بیشتر  های شهری می گیری ناحیه نشینی و مهاجرت به شهر، باعث شکل شتابان حاشیه

های زندگی  دلیل، نابرابری همین نها رقم خوردند. بهبراساس سطح درآمد و وضعیت اقتصادی آ

های موجود در شهرها و محرومیت  آید. این نابرابری وجود می های مختلف به در میان دایره

ها با  گاه های غیررسمی اگرچه برای نسل اول مهاجران ساکن این سکونت ساکنان سکونتگاه

های مرکزی شهری  ندگی در روستا یا محلهتوجه به بهبود هرچند اندک در مقایسه با شرایط ز

تر شدن شکاف اجتماعی برداشت  چندان آزاردهنده نبوده، اما نسل دوم و وسوم با توجه به عمیق

عنوان یک ساکنان شهر انتظار برخورداری از                                            متفاوتی از شرایط دارند. معموال  نسل جدید به

های  ن است؛ برای همین درخواستشرایط زیست مناسب را دارند که شهر از تأمین آن ناتوا

های بعدی، با وجود تبعیض و نابرابری، همواره زمینۀ بروز اغتشاشات شهری را فراهم  نسل

(. رالف دارندوف دربارۀ 31: 1388، به نقل از ایراندوست، 268الف: 1382آورند )صرافی،  می

ترین  ود دارد که محرومدارد که موافقت کافی وج های اجتماعی بیان می منشأ نخستین نارضایتی

                                                                      ها را دارند. منشأ آگاهی از این محرومیت عموما  افراد پیرامونی یا کسانی  افراد بدترین احساس

، به نقل از هزار جریبی و 69: 1393بینند )باوندپور،  هستند که آنها را برای مقایسه مناسب می

 (.126: 1394فعلی، 

ب توان بین آرزوها و وضعیت موجود تعریف اینگلهارت احساس رضایت از زندگی را بازتا

یابد، به فرد احساس رضایت باال  که وضعیت فرد با آرزوها و توقعاتش تطبیق می کند. زمانی می
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احساس نارضایتی و   شود، که فرد در یافتن این تطابق دچار مشکل می دهد، زمانی دست می

: 1386ماند )برزگر،  اس در او باقی میکه به تطابق نرسد، این احس کند و تا زمانی ناخشنودی می

 (. 1394 ، به نقل از باقری و همکاران، 69

رضایت از زندگی ارتباط مستقیم با کیفیت زندگی دارد. درواقع، کیفیت زندگی رضایت را 

تأثیر  دهد. هرچند کیفیت زندگی مفهومی پیچیده و چند بعدی است که تحت تأثیر قرار می تحت

های فردی و اجتماعی قرار دارد و از این رو معانی  ن و مکان و ارزشهایی چون زما مؤلفه

عنوان قابلیت  های مختلف بر آن مترتب است. برخی آن را به گوناگونی برای افراد و گروه

عنوان رفاه  ای برای میزان جذابیت و برخی به عنوان اندازه پذیری یک ناحیه، برخی دیگر به زیست

اند )اپلی و  شادکامی، رضایتمندی و مواردی از این دست تعبیر کرده عمومی، بهزیستی اجتماعی،

(. بسیاری از دانشمدان علوم 1396به نقل از حیدرخانی و همکاران،  288-292: 2008منون، 

توان گفت  دانند؛ بنابراین، می های کیفیت زندگی می شهری، کیفیت محیط شهری را یکی از مؤلفه

شود که بخشی از  زندگی است و شامل تمام فاکتورهایی می قسمتی از کیفیت کیفیت محیط 

به نقل از  عیوضلو و  2: 1386 دهند )رفیعیان و دیگران،  ها را تشکیل می رضایتمندی انسان

نشینان به دلیل حاشیه واقع شدن که بیشتر  دیگر، در بین حاشیه (. ازسوی1395همکاران، 

ی مناسبی ندارند، نارضایتی بیشتری وجود دارد. مهاجرین و/یا کسانی هستند که وضعیت اقتصاد

                                          های قومی و مهاجرین، خصوصا  نسل دوم، رضایت  در تحقیق دیگری نشان دادند که اقلیت

که آنها با مشکالتی که نسل اول داشتند، کمتر مواجه  کمتری از زندگی شهری دارند. درحالی

( 2016و همکارانش  1ر کنند )کنایزکنند خود را با هنجارهای حاکم سازگا شوند و کوشش می می

کنند نه  مرجع یا همتایان گروه اکثریت مقایسه می  به دلیل اینکه نسل دوم شرایط خود را با گروه

3؛ مید توم،2008و همکاران،  2با کشور مبدأ یا شرایط گذشته والدینشان )هلت
 2014  .) 

جا  ندان دارد. آنچه در همهابعاد رضایت از زندگی متفاوت و بستگی به سطح توقعات شهرو

های رضایت از زندگی شهری در بعد عینی و ذهنی را  ترین مؤلفه مشترک است و یکی از مهم

گردد  شود، رضایت از مسکن است که به سابقۀ سکونت، نوع تملک و کیفیت آن برمی شامل می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
1
. Knies et al 

2
. Heath et al 

3
. Metoem  
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مبلمان شهری توان خدمات بهداشتی و سالمتی شهری، کیفیت  ( که به آن می1388)ایراندوست، 

و در نظر گرفتن فضاهایی برای ورزش و تندرستی  را نیز افزود که در افزایش شاخص کیفیت 

(. مدل مفهومی 68: 1394زندگی شهری و رضایت شهروندان تأثیر قابل توجهی دارد )یزدانی، 

ۀ نشینی، سرمای صورت کلی، با توجه به مفاهیم و متغیرهای مورد بررسی؛ حاشیه این تحقیق به

 باشد. اجتماعی، رضایت از زندگی شهری، قومیت و محرومیت نسبی  به شرح نمودار زیر می

 
 : مدل مفهومی و تحلیلی تحقیق1نمودار شمارۀ 

 هافرضیه

 نشینان بر میزان رضایت آنها از زندگی شهری تأثیر دارد. قومیت حاشیه -

 د.نشینان بر رضایت از زندگی آنها تأثیر دار سابقۀ سکونت حاشیه -

 ها  بر رضایت از زندگی آنها تأثیر دارد.  نشین تملک مسکن حاشیه -

 نشینان بر رضایت از زندگی آنها تأثیر دارد. احساس محرومیت حاشیه -

 نشینان بر رضایت آنها از زندگی تأثیر دارد. پایگاه اجتماعی حاشیه -

 ها  از زندگی تأثیر دارد. نشین محرومیت نسبی بر رضایت حاشیه -

 نشینان بر رضایت آنها از زندگی شهری تأثیر دارد.  شیهمشارکت حا -
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 روش تحقیق

باشد. جامعۀ  تحلیلی می_لحاظ روش، توصیفی لحاظ هدف، کاربردی و به  پژوهش حاضر به

سال ساکن در سه ناحیۀ شاروالی )ناحیه یازدهم، دوازدهم و  20آماری تحقیق شهروندان باالی 

 4، جمعیت شهر کابل 2018براساس سرشماری سال  سیزدهم( و یک ناحیۀ فرعی هفده است.

نشینان وجود  که آمار دقیقی از حاشیه نفر گزارش شده است و ازآنجای 165هزار و  141ملیون و 

نشین اعالم کرده است. بنابراین،  درصد شهر کابل را حاشیه 70ندارد، اما وزارت شهرسازی 

نفر  320نشین،  درصد حاشیه 70نظر گرفتن حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و با در 

گیری تصادفی سیستماتیک  ای و سپس نمونه گیری خوشه دست آمد. نخست از روش نمونه به

گیری  نشین مشخص، و در مرحلۀ بعد، با استفاده از نمونه های حاشیه استفاده شده، در ابتدا، محله

خاب شدند. متغیرهای تحقیق با استفاده ها انت ها براساس توزیع خانه تصادفی سیستماتیک، نمونه

نامه                            تحقیق شناسایی و بعدا  پرسش  ای و اسنادی، چارچوب نظری و پیشینۀ از مطالعات کتابخانه

آزمون روی  نامه(، ازطریق پیش گیری تحقیق )پرسش طراحی و قابلیت اعتماد یا پایایی ابزار اندازه

به دست آمد که  0.78های مورد نظر  نفر انجام گرفت. آلفای کرونباخ برای مقیاس 30

نامه نیز به  دهندۀ قابلیت باالیی از اعتماد و اطمینان ابزار مورد تحقیق بود. روایی پرسش نشان

نامه  ها از طریق پرسش نظران صورت گرفته است. اطالعات و داده روش صوری و تأیید صاحب

سی بسیاری در عمل رخ داد شنا های روش و مشاهدات میدانی گردآوری شده است. محدودیت

هایی برای  گیرانه در مورد مصاحبه با زنان و دختران یا حتی مزاحمت های سخت ازجمله سنت

های  پرسشگران در برخی محالت، امتناع از پاسخگویی و ناامنی عمومی و تفاوت و تعارض

ده نشده و ها برگردان نامه قومی و سایر عوامل که گاه سبب شد در مواردی تعدادی از پرسش

نامۀ اولیه   پرسش 320نامه را دوباره توزیع کرده و از  محقق به اجبار در بعضی ساحات پرسش

 نامۀ معتبر و غیرمخدوش برگردانده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پرسش  301در نهایت 

 ها يافته

عداد پاسخگویان نفری، بیشتر ت 301های توصیفی این تحقیق نشان داد که از حجم نمونه  یافته

دهند که از این  درصد از پاسخگویان را تشکیل می 40.2درصد( هستند و زنان  59.8مردان )
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درصد مجرد بودند. بیشتر پاسخگویان سواد باالتر از خواندن  31.2درصد متأهل و  68.8جمع، 

رصد د 38.2که  و نوشتن داشتند و فراوانی تحصیالت دارای لیسانس از همه بیشتر است طوری

درصد را  3شود. کمترین حد فراوانی مربوط به تحصیالت باالتر از لیسانس بودندکه  را شامل می

 29.9درصد پشتون،  29.9،  درصد هزاره 30.22شود. قومیت پاسخگویان به ترتیب،  شامل می

دهد  شود. توزیع فراوانی متغیر درآمد نشان می درصد اوزبیک را شامل می 10درصد تاجیک و 

دهد سطح معیشت و درآمد  هزار افغانی درآمد دارند که نشان می 10تا  5یشتر افراد بین که ب

درصد از پاسخگویان  61.5های زندگی در شهر کابل خیلی کم است با اینکه  باتوجه به هزینه

های                           دهندگان اکثرا  دارای خانه دهد که پاسخ شاغل بودند. فراوانی متغیر مالکیت منزل نشان می

شود. برحسب گروه سنی پاسخگویان  درصد را شامل می 57.1اند و این رقم  که خریدههستند 

سال بود.  81تا  18که ردۀ سنی از  شود درحالی درصد را شامل می 35.5بیشتر جوانان بودند که 

 ترین دالیل مهاجرت به کابل، امکانات و تسهیالت شهری و کار ذکر شده است. مهم

خدمات شاروالی، مشارکت شهری، رضایت از زندگی، سرمایۀ  های رضایت از بررسی گویه

دهد که بیشتر مردم از خدمات شهری رضایت کمتری  اجتماعی و محرومیت نسبی نشان می

کنند و سرمایۀ اجتماعی درون گروهی باالی دارند  دارند، قوانین شهری را کمتر رعایت می

قانون در شهر کابل وجود ندارد و عدالتی و تطبیق یکسان  کنند که بی همچنین احساس می

 30.5دهد که  وضعیت زندگی آنها چنانچه که توقع داشتند نیست. میانگین این وضعیت نشان می

ورزند،  درصد در امور شهری مشارکت می 27.9درصد مردم از خدمات شاروالی رضایت دارند، 

عرض محرومیت کنند که در م درصد احساس می 50درصد از زندگی راضی هستند و  41.98

 واقع هستند.

های مورد نظر، میزان  بر شاخص یکی از سؤاالت که از پاسخگویان پرسیده شده بود عالوه

 11نفر ) 33ها از نمونۀ مورد نظر،  رضایت آنها از زندگی در شهر کابل بود. براساس یافته

رصد( راضی د 33.6نفر ) 101درصد( از پاسخگویان گفته بودند که خیلی زیاد راضی هستند، 

درصد( خیلی  5.3نفر ) 16درصد( کم و  8.6نفر ) 26درصد( تاحدودی،  41.5نفر ) 125بودند، 

توان گفت که سطح رضایت از زندگی در  دهندگان می کم راضی بودند. باتوجه به پاسخ، پاسخ
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ها، در  شهر کابل متوسط به باالست و تعداد افرادی که رضایت کمتری دارند، نسبت به راضی

 داقل قرار دارند.ح

جغرافیای این تحقیق شامل سه ناحیه )یازدهم، دوازدهم و سیزدهم( و یک منطقه )پشت 

نشینان را  های اصلی شهر کابل است و بیشترین حاشیه شود که درواقع، حاشیه کوتل( را شامل می

، از زندگی آنها  نشینی و محل نیز در خود جای داده است. با توجه به وضعیت زندگی حاشیه

 37.2نفر ) 112دهندگان پرسیده شد که چرا این این منطقه را برای زندگی انتخاب کردید.  پاسخ

درصد( بودن آشنا و اقوام را دلیل  28.2نفر ) 85درصد( ارزان بودن را دلیل اصلی گفتند، 

 نفر به دلیل امنیت منطقۀ مورد نظر را 24نفر نزدیکی به شهر و  71انتخاب خود ذکر کردند، 

ها و بودن آشنا  دلیل ارزان بودن مکان نشینان به ها در تأیید اینکه حاشیه اند. این یافته انتخاب کرده

 کند.  کنند، است و آن را تأیید می های را برای زندگی انتخاب می و اقوام، چنین مکان

ن زیر، نشینان بر میزان رضایت از خدمات شاروالی تأثیر دارد. با توجه به آزمو قومیت حاشیه

دهد که  را نشان می 0.212است و اینجا  0.05ها بیشتر از  دهد که برابری واریانس لون نشان می

دار وجود ندارد و باید از آزمون تعقیبی  ها اختالف معنی توان نتیجه گرفت بین واریانس گروه می

دهد که  ن میشود. نتایج این آزمون نشا استفاده گردد که در اینجا از آزمون شفه استفاده می

( -816/6توان گفت که تفاوت میانگین ) است. باتوجه به این نتایج می 0.000معناداری در حد 

باشد )یعنی این دو قوم از نظر رضایت از خدمات شاروالی باهم  دار می معنی  با پشتون  بین هزاره

ن تاجیک و ( رضایت از خدمات شاروالی  بی477/4تفاوت دارند(، همچنین  تفاوت میانگین )

پشتون نیز معنادار است. اختالف میانگین رضایت از خدمات شهری در بین اقوام به این شکل 

 . 30.66و اوزبیک ها  29.82ها  ؛ تاجیک34.30ها  ؛ پشتون27.48ها  است: هزاره

درصد از خدمات شاروالی رضایت  30.53نشین شهر کابل  کلی، شهروندان حاشیه صورت به 

توان چنین  دهد و کمتر از حد متوسط است. پس می دار خیلی کم را نشان میدارند که این مق

 نشین شهر کابل از خدمات شهری رضایت ندارند.  نتیجه گرفت که بیشتر شهروندان حاشیه
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 : رضايت از خدمات شاروالی )شهرداری( و قومیت1جدول شمارۀ 

 رضايت از خدمات شاروالی )شهرداری( و قومیت

 نمیانگی تعداد 
انحراف 

 معیار

خطای 
 استاندارد

%برای 95فاصله اطمینان 
 بیشترين کمترين میانگین

 کرانه باال کرانه پايین

 51.00 14.00 28.7716 26.1955 0.64835 6.18486 27.4835 91 هزاره

 49.00 21.00 35.8039 32.7961 0.75690 7.18058 34.3000 90 پشتون

 46.00 14.00 31.2623 28.3822 0.72473 6.87542 29.8222 90 تاجیک

 43.00 18.00 33.2802 28.0531 1.27787 6.99918 30.6667 30 اوزبیک

 51.00 14.00 31.3621 29.7143 0.41868 7.26379 30.5382 301 مجموع

 F(3,297) =1.508, P = .212 آزمون لون برای برابری واریانسها

 F(3,297)= 15.723, P= .000 آزمون آنالیز واریانس

توان گفت که میزان رضایت از خدمات شهری در بین شهروندان  ها می براساس این یافته

                                                                           نشین شهر کابل برحسب قومیت متفاوت است و معموال  قومی بیشتر رضایت دارند که در  حاشیه

ها به خدمات شهری نیز تا  کنند یعنی اینکه دسترسی آن مکان های بهتری زندگی می مکان

ی بهتر از مناطق است که رضایت کمتری دارند و یک گروه قومی در آن ساکن هستند که حدود

 ها کمترین رضایت از خدمات شاروالی دارند.  در اینجا هزاره

دهد که سابقۀ سکونت و تملک مسکن در رضایت از زندگی  ها نشان می همچنین داده

 شهری تأثیر دارد. 
 زندگی : تملک مسکن و رضايت از2جدول شمارۀ 

 آماره توصیفی تملک مسکن و رضایت از زندگی

 میانگین تعداد 
انحراف 
 معیار

خطای 
 استاندارد

% برای 95فاصله اطمینان 
 بیشترین کمترین میانگین

 کرانه باال کرانه پایین

 52.00 34.00 42.9123 40.5614 0.58678 4.43012 41.7368 57 ارثی

 53.00 22.00 43.5115 41.6281 0.47707 6.25677 42.5698 172 خریداری

 51.00 26.00 42.6886 37.7558 1.19987 6.23472 40.2222 27 گروی

 57.00 24.00 43.2447 38.9330 1.06970 7.17579 41.0889 45 ای کرایه

 57.00 22.00 42.6747 41.2854 0.35300 6.12424 41.9801 301 مجموع

 F(3,297) =2.754, P = .043 سهاآزمون لون برای برابری واریان

 F(3,297)= 1.631, P= .182 آزمون آنالیز واریانس
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های متفاوت در زمینۀ اینکه آیا نحوۀ تملک مسکن در ضایت از زندگی تأثیر دارد یا  تحقیق

ای، گرویی  دهند که چگونگی تملک مسکن مثل کرایه نه، انجام گرفته و بعضی از آنها نشان می

دهد که نحوۀ تملک  ده در رضایت از زندگی تأثیر دارد ولی این تحقیق نشان مییا خریداری ش

 مسکن تأثیری در رضایت از زندگی ندارد.

 : آزمون لون سابقۀ سکونت و رضايت از زندگی3جدول شمارۀ 

 آزمون لون سابقه سکونت و رضایت از زندگی

 معناداری گروه هادرجه آزادی داخل  درجه آزادی بین گروه ها مقدار آماره لون

3.291 3 297 0.021 

 : آنالیز واريانس آنوای سابقۀ سکونت و رضايت از زندگی4جدول شمارۀ 

 آنوا سابقۀ سکونت و رضایت از زندگی

 معیار تصمیم آمارهF میانگین مربعات خطا درجه آزادی مجموع مربعات خطا 

 0.019 3.369 123.433 3 370.299 ها بین گروه

   36.638 297 10881.581 ها داخل گروه

    300 11251.880 کل

دار  دهد که آنوا معنی همچنین در آزمون سابقۀ سکونت و رضایت از زندگی نیز نشان می

توان چنین نتیجه گرفت که  طول مدت زندگی در محلۀ تأثیری در رضایت از  نیست، لذا می

 زندگی ندارد.

 تأثیر دارد.احساس محرومیت بر رضایت از زندگی شهری 

.( 260دهد. مقدار ضریب همبستگی بین متغیرها ) جدول زیر خالصۀ مدل را نشان می

دهد بین متغیر مستقل و وابسته تحقیق همبستگی ضعیفی وجود دارد و  باشد که نشان می می

 کند. بینی می . از واریانس رضایت از زندگی را پیش065همچنین متغیر مستقل 
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 مدل آزمون احساس محرومیت و رضايت از زندگی: خالصۀ 5جدول شمارۀ 

 مدل
ضريب 

 همبستگی
 ضريب تعیین

ضريب همبستگی 

 تعديل شده

انحراف 

 معیاربرآورد
 دوربین واتسون

1 0.260 0.068 0.065 5.92281 1.928 

 : آزمون واريانس آزمون احساس محرومیت و رضايت از زندگی6جدول شمارۀ 

 ایت از زندگیاحساس محرومیت و رض -آزمون آنوا

Model 
مجموع مربعات 

 خطا

درجه 

 آزادی

میانگین مربعات 

 خطا
Fآماره 

معیار 

 تصمیم

1 

 0.000 21.752 763.068 1 763.068 رگرسیون

   35.080 299 10488.813 باقیمانده

    300 11251.880 کل

است که قدرت به این مفهوم  0.000داری آن  آنالیز واریانس رگرسیون در جدول آنوا و معنی

درصد به باالست. و با توجه به معنادار 95پیشگویی معادلۀ رگرسیون همچنان با احتمال بیشتر از 

توان نتیجه گرفت که مدل  می 0.01در سطح خطای کوچکتر از  f(21.752بودن مقدار آزمون )

ا رگرسیونی تحقیق مدل خوبی بوده و متغیر مستقل قادر است تغییرات رضایت از زندگی ر

توان نتیجه گرفت که احساس  است می 1.9تبیین کند. از آنجاکه آمارۀ دوربین واتسون 

ها نیز  محرومیت بر رضایت از زندگی تأثیرگذار است. با توجه به چارچوب نظری تحقیق، یافته

در تأیید این امر است و به هر میزان که افراد احساس کنند در معرض محرومیت واقع هستند، 

گذارد و  ی نیز دارند و این مسئله در دراز مدت بر زندگی آنها تأثیر منفی میرضایت کمتر

 ساز بروز انواع نارضایتی است.  زمینه
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 : آزمون رگرسیون محرومیت نسبی و رضايت از زندگی8جدول شمارۀ 

Model 

ضریب رگرسیون استاندارد 

 نشده

ضریب رگرسیونی استاندارد 

 معیارتصمیم آماره T شده

Bتانداردغیراس Std. Error Beta 

1 

(Constant) 52.805 2.346  22.510 0.000 

محرومیت 

 نسبی
216.- 0.046 260.- 

664 .4 

- 
0.000 

                                                                                  چون در اینجا یک متغیر مستقل داریم، عمال  امکان مقایسۀ سهم نسبی متغیرها در مدل وجود 

انحراف  -.260عث تغییر ندارد. تغییر یک انحراف استاندارد در متغیر محرومیت نسبی با

گوییم  شود اما در ضریب رگرسیون استاندارد نشده می استاندارد در متغیر رضایت از زندگی می

متغیر رضایت از زندگی  -.216که تغییر یک واحد در متغیر محرومیت نسبی باعث تغییر 

دهد، در این  میو سطح معناداری اهمیت نسبی هر متغیر مستقل در مدل را نشان  tشود. آماره  می

باشد بنابراین ضریب  می 0.01شده است که کوچکتر از مقدار  0.000فرضیه مقدار معناداری 

 معنادار است. 0.01رگرسیونی متغیر محرومیت نسبی در سطح خطای کوچکتر از

 پايگاه اجتماعی از طريق محرومیت نسبی بر رضايت اثر دارد.

باشد  .( می248ار ضریب همبستگی بین  متغیرها )دهد. مقد جدول زیر خالصۀ مدل را نشان می

دهد بین متغیرهای مستقل و وابستۀ تحقیق همبستگی ضعیفی وجود دارد و همچنین  که نشان می

 کند. بینی می .از واریانس رضایت از زندگی را پیش062متغیر مستقل 

 : آزمون دوربین واتسون  احساس محرومیت و رضايت از زندگی9جدول شمارۀ 

 لمد
ضریب 

 همبستگی
 ضریب تعیین

ضریب همبستگی 

 تعدیل شده
 انحراف معیار برآورد

آماره دوربین 

 واتسون

1 0.248 0.062 0.055 6.07891 1.970 
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 احساس محرومیت و رضايت از زندگی F: آماره 10جدول شمارۀ 

 معیارتصمیم آمارهF میانگین مربعات خطا درجه آزادی مجموع مربعات خطا مدل

1 

 0.000 0.082 335.594 2 671.187 رسیونرگ

   36.953 276 10199.078 باقی مانده

    278 10870.265 کل

به این مفهوم است که قدرت  0.000داری آن  آنالیز واریانس رگرسیون در جدول آنوا و معنی

معنادار درصد به باالست. با توجه به  95پیشگویی معادلۀ رگرسیون همچنان با احتمال بیشتر از 

توان نتیجه گرفت که مدل  می 0.01در سطح خطای کوچکتر از  f(9.082بودن مقدار آزمون )

رگرسیونی تحقیق مدل خوبی بوده و متغیر مستقل قادر است تغییرات رضایت از زندگی را 

 تبیین کند.

 : رگرسیون احساس محرومیت و رضايت از زندگی11جدول شمارۀ 

 مدل
 ضريب استانداردشده اردضرايب رگسیون غیراستاند

tمعیار تصمیم آماره 
B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 52.559 2.472  21.264 0.000 

 0.000 6.953 0.176 0.000 0.119 پایگاه اجتماعی

 0.000 -4.261 -0.249 0.049 -0.280 محرومیت نسبی

. بر روی رضایت 176ضریب اقتصادی با _دهد که متغیر پایگاه اجتماعی این جدول نشان می

اقتصادی روی رضایت از زندگی _از زندگی تأثیر گذاشته است که تأثیر پایگاه اجتماعی

صورت مستقیم بوده یعنی با افزایش سطح پایگاه اجتماعی اقتصادی، میزان رضایت از  زندگی  به

 -0.249تأثیر  یابد. بعد از آن متغیر محرومیت نسبی با ضریب با توجه به ضریب آن افزایش می

 باشد.  صورت منفی و معکوس می بر رضایت از زندگی به

خاطر ضرایب مثبت بر  اقتصادی به-توان گفت که متغیر پایگاه احتماعی در مجموع، می

خاطر ضریب منفی تأثیر  رضایت از زندگی شهری تأثیر فزاینده دارد و متغیر محرومیت نسبی به

 کاهنده دارد.
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 از خدمات شاروالی )شهرداری(مشارکت شهری و رضايت 

آیا مشارکت شهری تأثیری در رضایت از خدمات شهری دارد یا نه که در نتیجه مشخص شد در 

این جمعیت نمونه، رابطۀ معناداری بین مشارکت شهری و رضایت از خدمات شاروالی وجود 

اهی پایین در مسائل توان به فاصلۀ بین دولت و مردم، فساد و آگ ندارد. از دالیل تأثیرنداشتن می

 شهری و شهروندی اشاره کرد.

 : آزمون همبستگی بین مشارکت شهری و رضايت از خدمات شاروالی12جدول شمارۀ 

 مشارکت شهری 
رضايت از خدمات 

 شهرداری

 مشارکت شهری

  1 ضریب همبستگی پیرسون

   سطح معناداری

  301 تعداد

 رضایت از خدمات شهرداری

 1 -0.053 رسونضریب همبستگی پی

  0.356 سطح معناداری

 301 301 تعداد

 گیری بحث و نتیجه

المللی  های هزارۀ سوم جهان معرفی شده است. آمار نهادهای بین نشینی یکی از چالش حاشیه

درصد افزایش دارد که این میران،  5دهد که رشد جمعیت شهری در افغانستان ساالنه  نشان می

ها و افرادی که به تازگی به  باشد. خانواده متوسط کشورهای منطقه می نزدیک به دو برابر سطح

اند که  کننده و همچنان کسانی جاشدگان داخلی، مهاجران عودت اند شامل بی شهر آمده 

های خدماتی در مناطق شهری  دنبال شغل های زراعتی را در روستاها رها کرده و به فعالیت

ده که این میزان افزایش شهرنشینی در این کشور تا یک نسل بینی کر باشند. بانک جهانی پیش می

میلیون نفر دیگر نیز به 15، حدود 2060کند و با ادامۀ این روند، تا سال  دیگر ادامه پیدا می

سال دیگر نیمی از جعمیت 40شود در نتیجه،  تا  های افغانستان افزوده می جمعیت شهرنشین

انداز  شاروالی )شهرداری( در شهر کابل چشم شتافغانستان در شهرها سکونت خواهند دا
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نشینی شهر  تنهایی نیز  قادر به حل معضل حاشیه نشینی ندارد و به روشنی برای مدیریت حاشیه

 خورد. نشینی نیز به چشم می نشینی گاه در اشکال خاصی چون کوه نیست، در شهر کابل، حاشیه

جمله جنگ طوالنی مدت، عدم توسعۀ زیر کیفیت زندگی در افغانستان به دالیل گوناگون از 

ای و خارجی تحمیل شده پایین  های داخلی  و منازعات منطقه ساخت و فقر گسترده و آشوب

است و به همین دلیل رضایت از زندگی شهری در فرایند رشد و گسترش شهرنشینی سریع و 

ر مطالعات در مناطق های تحقیق همسو با دیگ شتابان کمتر از هنجارهای شهرنشینی است. یافته

(، کمیر و عیسی 1396بان شفافیت افغانستان ) حاشیۀ افغانستان و جهان ازجمله پیمایش دیده

دهد که در بسیاری از  ( نشان می2016( نظیر و همکاران )1394( نقدی و همکاران )1396)

دم موارد رضایت از زندگی شهری در حد متوسط رو به پایین قرار دارد و این امر سبب ع

نشینان در زندگی شهری و احساس عدم تعلق و این امر در جای خود بر  مشارکت حاشیه

ریزی و مدیریت  زندگی مردم و توسعۀ شهر کابل تأثیرگذار است و بازدارندگی آن در برنامه

های تأثیرگذار بر رضایت از زندگی شهری، که در این تحقیق بررسی  شود. مؤلفه شهری دیده می

ل قومیت، محرومیت نسبی، مشارکت شهری، سابقه سکونت و نوعیت تملک اند، شام شده

مسکن و پایگاه اجتماعی است. در متغیر قومیت و تأثیر آن بر رضایت از خدمات شاروالی بین 

نشینان و رضایت از زندگی  اقوام تفاوت میانگین معناداری وجود دارد. اما بین قومیت حاشیه

نشینان تأثیری در رضایت از زندگی آنها  یعنی اینکه قومیت حاشیه ای معنادار وجود ندارد، رابطه

که در رضایت از خدمات شاروالی تأثیرگذار است. شاید این بدین دلیل باشد که  ندارد درحالی

های دولتی و نهادهای اقتصادی در دست گروه قومی خاص قرار دارد و آنها از  بیشتر اداره

ها،  کوچه 1                                          قوام برخوردار هستند. مثال  منطقۀ ارزان قیمتهای بیشتری نسبت به دیگر ا مزیت

تواند  است و این می 2معابر و سطح زندگی مردم آن به لحاظ عینی به مراتب بهتر از دشت برچی

 در رضایت از زندگی تأثیرگذار باشد. 

دار شدن از  دهند که تملک  زمین و مسکن و خانه نشان می مطالعات متعدد در مناطق حاشیه 

( و مالکیت در رضایت از زندگی تأثیر 1391نشینان است )نقدی و زارع، آرزوهای اصلی حاشیه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــ
 نشین است. ای که اکثریت آن پشتون . منطقه 1

 نشین است. ای که اکثریت آن هزاره . منطقه 2
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دهد که این مهم تأثیری در رضایت از زندگی آنها ندارد.  های این تحقیق نشان می دارد، ولی یافته

د، کنن ای زندگی می ای، خریداری شده و/یا کرایه های اجاره دیگر، کسانی که در خانه عبارت به

نوع مالکیت منزل آنها تأثیری در رضایت ندارد. همچنین سابقۀ سکونت نیز تأثیری در رضایت 

از زندگی آنها ندارد. شاید بعنوان دلیل بتوان گفت مهاجرت از روستا به شهر  در مقیاس وسیع و 

نرخ باالی سکونت غیررسمی در شهر کابل و سیال بودن اسکان مهاجران و تبدیل شدن کابل به 

کالن، باعث شده است تا کمتر فرهنگ و مناسبات شهری مدرن در آن شکل « روستا شهر»یک 

بگیرد و افراد برحسب پیشینۀ زندگی روستایی و قبلی، در شهر نیز همان سبک زندگی 

 والیتی را  ادامه و بازتولید کنند._قومی

گرچه بین متغیر دار در کشور افغانستان ا با توجه به تبعیض و منازعات مستمر و دامنه

 0.65احساس محرومیت و رضایت از زندگی همبستگی ضعیفی وجود دارد و متغیر مستقل تنها 

کند اما سطح معناداری، معنادار بودن را  بینی می درصد از واریانس رضایت از زندگی را پیش

 دهد این نشانگر آن است که احساس محرومیت در رضایت از زندگی تأثیرگذار است نشان می

و به همان میزان که افراد احساس محرومیت بیشتری داشته باشند، رضایت کمتری از زندگی 

تطبیق نشدن یکسان قانون   عدالتی، دهد که بی های این شاخص نیز نشان می دارند. فراوانی گویه

                   دهد و مسلما  تأثیر  و احساس تبعیض به دلیل قومیت، میزان باالیی از نارضایتی را نشان می

یم بر رضایت از زندگی شهری دارد که در طوالنی مدت، باعث ایجاد فاصله بین دولت و مستق

 شود.  های منفی به همدیگر می اعتمادی و نگرش وجود آمدن بی های قومی و به مردم، گروه

اقتصادی _از دیگر متغیرهای که در رضایت از زندگی شهری تأثیر دارد پایگاه اجتماعی

درصد بر رضایت از زندگی تأثیر گذاشته و با  0.176قتصادی با ضریب ا_است. پایگاه اجتماعی

اقتصادی، میزان رضایت از زندگی با توجه به ضریب آن نیز _افزایش سطح پایگاه اجتماعی

صورت  بر رضایت از ندگی به -249یابد. محرومیت نسبی به خاطر ضریب منفی  افزایش می

گردد که پایگاه اجتماعی  قیق در این مورد تأیید میگذارد و فرضیۀ تح منفی و معکوس تأثیر می

 از طریق محرومیت نسبی بر رضایت از زندگی تأثیرگذار است. 

های زندگی شهری همراه با تنوع  رشد سریع شهر کابل بدون همراهی رشد و بهبود شاخص

محالت های گسترده و غلبه نسبت جمعیت  ها، مهاجرت و تکثر قومی همراه با انواعی از تعارض
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غیررسمی شهر به بافت اصلی و نیز مناقشات چندین ساله همگی سبب شده کیفیت زندگی در 

شهری بازتولید گردد. -های غیررسمی نوعی زندگی روستا کل شهر کابل، پایین و در سکونتگاه

کنندۀ  های تعیین های قومی متفاوت است که مؤلفه میزان رضایت از زندگی شهری در بین گروه

توان در محرومیت نسبی، سرمایۀ اجتماعی و رضایت از خدمات شهری  وت را میاین تفا

نشینان از خدمات شهری کمتر از  دهد که میزان رضایت حاشیه ها نشان می دانست. همچنین یافته

حد متوسط است و در بسیاری از مواردی به خدمات اولیه دسترسی ندارند که این در 

چنانچه بسیاری از شهروندان گفتند هنوز منطقۀ آنها دسترسی  های آنها اشاره شده است، خواست

 های آسفالت شده و فضای سبز ندارند.  به آب آشامیدنی سالم، جاده

ایجاد اشتغال و دسترسی به   نشینان کابل مسئلۀ تأمین امنیت، ترین مشکل حاشیه جدی

اند که وضعیت  ردهدرصد پاسخگویان اعالم ک 90                                     خدمات اولیه شهری است. تقریبا  بیش از 

توانند از یک مکان به مکان دیگر  راحتی نمی امنیتی منطقۀ آنها خوب نیست و در هنگام شب به

نشینی و اسکان غیررسمی  اند. حاشیه بروند و حتی در معرض دزدی و زورگیری نیز واقع شده

مشخص شد جای جهان یعنی همراه بودن با فقر، محرومیت و تبعیض. در مطالعۀ حاضر،  در همه

عدالتی خیلی زیاد است.  نشینان به تطبیق یکسان قانون باور ندارند و معتقدند بی که بیشتر حاشیه

حال، محرومیت و عدم دسترسی  امید مردم به آینده و درعین  اما آنچه پررنگ و جالب توجه بود،

یی که گفتند از جا  به بسیاری از خدمات شهری رضایت از محل سکونتشان بود که بسیاری

 که مشکالت زیادی در منطقۀ آنها وجود دارد.  کنیم، رضایت داریم درحالی زندگی می

باور نداشتن به تطبیق یکسان قانون، احساس محرومیت، تبعیض و تأثیر آن بر رضایت از 

                                                                         تواند تبعات منفی در توسعه، خصوصا  توسعۀ پایدار شهری، داشته باشد. این امر  زندگی می

مردم مشارکت کمتری در امور شهری بگیرند و شهر را خانۀ مشترک خود  شود تا باعث می

نشینان شهر کابل این  های غیررسمی و حاشیه توان گفت یکی از مسائل سکونتگاه ندانند. می

 ها جمعی نیست و بیشتر درون گروهی و قومی و خاص گرایانه است.  است که تعلق
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 پی نوشت:

** از دکتر اسماعیل باللی دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا به سبب مشورت های سودمند 

 بخصوص در بخش روش در طول انجام تحقیق، تدوین و انتشار این مقاله بسیار سپاسگزاری می کنیم.

 پیوست:

 *** تصاويری از حاشیه های شهر کابل

 

  

 ی از کیفیت  معابر و کسب و کارها: نمائ1تصوير شمارۀ 

 
 : نمايی از موقعیت استقرار در دامنه های بسیار شیب دار2تصوير شمارۀ 


