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نینش هیواقع در مناطق حاش یورزش يدر مکان ها يشهر یزندگ تیفیک يشاخص ها یابیارز  
  ساکن در منطقه خضر همدان) یورزش يمکان ها ي: اعضاي(مطالعه مورد

  3پروین افشار ،2، اعظم قراباغی1محمد حسین حسینی
  .همدان، همدان ، ایران ت بدنی، دانشگاه ازاد اسالمی واحدکارشناس ارشد تربی

  .کارشناسی جغرافیا، دانشگاه پیام نور واحد فامنین، فامنین ، ایران
  .رانیا ر،یباشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، مال ر،یواحد مال ،یدانشگاه آزاد اسالم

  
      

  :چکیده
رفاه خود و عدم  یتیروبرو هستند که نارضا یاجتماع يها بیو آس ادیاعت ،يکاریساکنان منطقه خضر همدان  با مسائل فقر، ب

 یو عدم آگاه یتوجه یرا به همراه دارد.  ب يافراد و بافت شهر ریسا يبرا يو بروز مشکالت جد یتینارضا نیساکنان و همچن
و  یو نبود امکانات رفاه حیصح يزیزند و بعلت عدم برنامه ر یها دامن م یتیمشکالت و نارضا نیموضوع  به بروز ا نیبه ا
حرکت  یو اجتماع يفرد يها یها و نابسامان بیو آس ادیبه سمت اعت شتریها بخانواده نیان امنطقه، فرزند نیدر ا یحیتفر

ساکن  یورزش يمکان ها ياعضا يشهر یزندگ تیفیک يشاخص ها یابیبا هدف ارز یشیمایپ -یفیپژوهش توص نی. اکنندیم
ها، شاخص  افتهیو بر اساس  spss 23افزار  در منطقه خضر همدان، انجام شده است. با استفاده از پرسشنامه و کاربرد نرم

 اتامکان ،یامکانات فرهنگ ت،یسالمت، امن ،یفرهنگ ییایآموزش، پو ،ياقتصاد ییای: درآمد افراد، بازار کار، بازار مسکن، پويها
 تیفیبر ک یاساس يها رساختیآب استحمام و ز تیفیهوا، ک تیفیسبز، ک يفضا ،یها، خدمات رسان یخرده فروش ،یورزش
با  یو ورزش یحیاز امکانات تفر يو برخوردار 486/0بتا  بیدرآمد افراد با ضر ریمتغ ج،یدارند. بر اساس نتا ریتاث يشهر یزندگ
 تیترب ،يتوانند با مشارکت شهردار یافراد دارد. که م نیا يشهر یزندگ تیفیرا در ارتقا ک ریتاث نیباالتر 462/0بتا  بیضر
و  یاستعدادشناس يواحدها جادیعادالنه امکانات و منابع و بودجه استان، ا عیتوز قیواده ها از طرو خان یمراکز آموزش ،یبدن

  شود. ایپر کردن اوقات فراغت مه رو نظارت ب تیریعادالنه جذب و استخدام و مد يها استیاشتغال مولد و س
  

  ،یررسمیغ يخضر شهر همدان، سکونتگاه هامنطقه  ،يشهر يزیبرنامه ر ،ینینش هیحاش ،يشهر یزندگ تیفی: کيدیواژگان کل
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Evaluation of the quality of urban life in sports venues located in the suburbs 
(Case Study: the sports venues living in Khezr region of Hamadan) 

Mohammad Hossein Hosseini, Azam Gharabaghi 
Master of Physical Education and Sport, Azad University, Hamadan, Iran. 

BA Geography, PNU. Famenin. Iran. 
Young Researchers and Elite Club, Malayer Branch, Islamic Azad University, Malayer, Iran. 

 
 

Abstract : 
      Hamadan Khezr residents are facing with issues of poverty, unemployment, addiction 

and social problems which has caused dissatisfaction and lack of well-being of the 
residents beside serious discontent for other people and urban as well. Ignorance and 
lack of knowledge on the subject, will fuel incidence of the problem and discontent and 
lack of recreational facilities in the area, moves more of the children of the families 
toward addiction and personal and social disorders. This descriptive study aimed to 
assess the quality of life of urban residents in the sports venues of Hamadan Khazar 
area. Using a questionnaire and application software SPSS 23 and based on the 
findings, indicators: income, labor market, housing market, economic dynamism, 
education, cultural dynamics, health, security, facilities, sports facilities, retail stores, 
services, green space, air quality, water quality, bathing and basic infrastructure have 
an impact on the quality of urban life. Based on the results, variable income with beta 
coefficient of 0.486 and enjoyment of recreational and sports facilities with beta 
coefficient of 0.462, has the highest impact on improving the quality of urban life of 
these individuals. Which can in partnership with municipalities, physical education 
offices, schools, and families through a fair distribution of resources and province’s 
budget to create talent survey units, productive employment and recruitment fair 
policies to manage and monitor filling leisure time. 

 
Key words: quality of urban life, marginalization, urban planning, city of Hamadan, 

informal settlements 
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  :مقدمه        
 یغالب زندگ يوهیرا به ش ینیداد و شهرنش شیرا به شدت افزا نیشهرنش تیسهم جمع ستمیدر قرن ب يرشد شهر

 يو اقتصاد یاجتماع يرفاه و توسعه يهاشاخص نیتراز مهم یکیخود  یتیکرد. اگرچه شهر و شهرنش لیتبد
را کاهش  يو اقتصاد یاجتماع مکاناتا ياریبساز  يبرخوردار يسرانه تواندیرشد شتابان آن م شود،یمحسوب م
شود.  انینما يمختلف شهر يهادر عرصه یزندگ تیفیآن به صورت کاهش سطح ک يامدهایپ قیطر نیدهد و از ا

 ،ينامطلوب اقتصاد يامدهایشتابان و نامتعادل شهرها، پ یکیزی). توسعه ف122: 1390 ،ینیو ام ياکبری(عل
 یرسم ریو اسکان غ ینینش هیتوسعه، حاش نیا يامدهایاز آثار و پ یکیاشته است. د ياریبس يو کالبد یاجتماع

 یشهرها، در حواش یدر بدنه اصل یدر متن و زندگ يدر جذب اقتصاد ینوع اسکان، افراد به علت ناتوان نیاست.  در ا
مقدم و  یسان(خرا بندای یاسکان م یررسمیبه صورت غ يدرونشهر يو گاه درون آنها، به شکل روستاها رامونیو پ

مدرن، ضرورت  يدر شهرها یاجتماع زیتما ندیو گسترش روزافزون فرا ی). تحوالت فن 97-117، 1394همکاران، 
که  يابه همراه داشت؛ به گونه یاجتماع يدر قالب توسعه یو عمل ينظر ثیتوسعه را از ح ندیفرا یسازمانده

بود. چرا که  يها تمرکز بر رشد اقتصادوجه قالب آن هح شدند کتوسعه مطر فیدر باب کم و ک یمختلف يکردهایرو
 یستیو از منظر رفاه و بهز شودیدانسته م يرشد اقتصاد يمنابع در راستا جیبس يبرا يزیربرنامه ندیتوسعه فرا

 یزندگ تیفیک 1970 ي. تا دههدیگردیم یشهروندان تلق شتریب یبا خوشبخت يثروت مساو شیافزا یاجتماع
و  يرشد اقتصاد یظهور آثار منف ی. در پشدیدر نظر گرفته م يرشد اقتصاد امدیو پ يماد يهاگارهوف به انمعط

 يامدهایپ عیچون توز یلیکرد و مسا دایپ تریاجتماع یابعاد و پنداشت یزندگ تیفیک داریپا يتوسعه هینظر شیدایپ
توسعه وارد مباحث  یهدف اصل نوانبه ع يجدرا در برگرفت و به طور  ستیز طیو مح یعیرشد، حفظ منابع طب

 يهابر سازه دیبا تأک یاجتماع یزندگ تیفیسرآغاز بحث از ک زین 1990 يو دهه دیگرد یاجتماع يزیربرنامه
  ).10: 1388 ،یمیو کر يبود. (غفار یعدالت اجتماع ،یاجتماع یهمبستگ ،یاجتماع يهیسرما رینظ یاجتماع

  مسئله بیان 2- 1

 سایر از بیشتر بسیار آن در تحول این سرعت و است شهرنشینی گسترش عرصه شهرها، از بسیاري انندم هم همدان
کنند و به کنند با مشکالت بسیار زیادي دست و پنج نرم میهاي شهر زندگی میمردمی که در حاشیه است، مناطق

بیشتر به سمت اعتیاد حرکت  هاههاي شهر، فرزندان این خانوادعلت نبود امکانات رفاهی و تفریحی در حاشیه
باید پذیرفت که جوانان و نوجوانی  .نوعی تفریح این نوع جوانان مواد مخدرهاي صنعتی و امروزي است کنند و بهمی

کنند همانند سایر شهروندان نیاز به امکانات تفریحی دارند و ورزش نیز در این میان نیز که در این مناطق زندگی می
مسئوالن باید به سمتی حرکت کنند که عدالت اجتماعی در تقسیم    ز بهترین تفریحات جوانان باشد وتواند یکی امی

 را همدان شهر خانوارهاي کل درصد 30 حدود نشینان حاشیه .هاي ملی در تمامی مناطق وجود داشته باشدسرمایه
 اساسی، نت غیر رسمی با مسائلاست و این نوع سکو جوان بسیار مناطق این در جمعیت ساخت و گیرند برمی در

همراه است که از یک طرف نارضایتی خود ساکنان و عدم رفاه و  اجتماعی هاي آسیب و اعتیاد و بیکاري فقر، یعنی
آسایش آنان را به همراه دارد و از طرفی دیگر نیز سبب نارضایتی و عدم آسایش و بروز مشکالت جدي براي سایر 

ي می گردد. و مهم تر اینکه بی توجهی و عدم آگاهی کافی به این موضوع  به بروز این افراد و به طور کلی بافت شهر
  مشکالت و نارضایتی ها دامن می زند.
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  پژوهش ضرورت و اهمیّت 3- 1

 شاخص به شهروندان دسترسی و یابی دست بررسی و موجود وضعیت شناخت مستلزم شهر در زندگی کیفیت بهبود

 محیط انداختن به مخاطره نیز و آن گسترش و فقر ایجاد به دلیل سکونتگاهها فی ایناز طر .است شهري توسعه هاي

گذاشته  تأثیر ساکنان زندگی کیفیت بر توجهی شایان به طور مشکل، حل براي سنگین هاي هزینه تحمیل و زیست
 تلقی شهري جامعه انسجام و پایداري براي جدي تهدیدي نواحی، این ساکنان رضایتمندي کاهش با گروه این .اند

 زیست محیطی، از اعم شهر، وجودي ابعاد همه به توجه لزوم و شهري پایدار توسعه مطرح شدن با امروزه .می شوند

سکونتگاه  مشکل مناسب، زندگی کیفیت به دستیابی و شهري پایدار توسعه پایه هاي عنوان به ...و فرهنگی اقتصادي،
می  مطالعه شهرها در را پدیده این کلی تر، دیدي با محققان و است شده جدیدي مطالعاتی فاز وارد رسمی غیر هاي
  ). 1388 دیگران، و قرخلو( کنند

  :اصلی و نوآوري پژوهش هدف 4- 1

 در ساکن ورزشی هاي مکان هدف اصلی این پژوهش بررسی شاخص هاي موثر در کیفیت زندگی شهري اعضاي
 منطقه این در واقع ورزشی هاي باشگاه در که همدان خضر قهمنط شهر همدان  است. انتخاب ساکنان خضر منطقه

  هستند، بعنوان جامعه هدف از نوآوري این پژوهش می باشد. عضو

  پرسش اصلی پژوهش 5- 1

چه عواملی بر کیفیت زندگی شهري ساکنان منطقه خضر همدان که در باشگاه هاي ورزشی واقع در این منطقه عضو 
  هستند، تاثیر دارد؟ 

  و پیشینه پژوهش  نظري وبچارچ - 2

  زندگی شهري کیفیت1- 2

برنامه  سیاسی، سطوح مدیریت و مفهوم کیفیت زندگی چندین دهه است که بسیاري از مسایل اجتماعی، اقتصادي و
ریزي محلی، ملی و بین المللی را تحت تاثیر قرار داده است. با توجه به رشد نقاط شهري و جمعیت نشین در سال 

ع کیفیت زندگی در شهرهاي کشورهاي صنعتی و در حال توسعه به طور روزافزونی مورد توجه قرار هاي اخیر موضو
رشد شهر و شهر نشینی بارزترین ویژگی تحوالت اجتماعی ـ اقتصادي در دوره اخیر است. لذا همزمان  گرفته است.

ی شهري یکی از مهمترین ضرورت با شهري شدن جامعه ایران، تحلیل پیامد هاي آن، از جمله ارزیابی کیفیت زندگ
). از طرف دیگر با توجه به اینکه محاسبه و تخمین 11، 1387رضوانی و منصوریان، هاي مطالعات شهري است (

کیفیت زندگی نیاز به بررسی و تعیین و تبیین یک سري شاخص یا معیار مناسب دارد، در طی سالهاي اخیر استفاده 
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یط زندگی در کشورهاي مختلف اعم از توسعه یافته و در حال توسعه متداول از شاخص ها و معیار هاي کیفیت مح
  ).279: 1378شده است (بحرینی، 

  حاشیه نشینی2- 2

همزاد شهرهاي امروزي است. براساس برآوردهاي اسکان بشر سازمان ملل حدود یک میلیارد نفر از  نشینی حاشیه
به صورت اسکان غیررسمی زندگی می کنند. همچنین  جمعیت جهان اکنون در زاغه ها و حاشیه هاي شهري یا

میلیون نفر از این افراد صاحب سرپناه و خانه شوند. در این  150باید حداقل  2025براساس اهداف هزاره تا سال 
شرایط، اکنون در آغاز قرن بیست و یکم، حدود نیمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی می کنند و شهرنشینی 

دها و تعارض هاي اجتماعی در هر کشوري است؛ چنان که شهر محل تمرکز ثروت و انباشت فقر بستر انواع تضا
 .) 32 -60، 1383(نقدي، است

حاشیه نشینی از آن گونه مفاهیم علوم اجتماعی است که محل مجادله بسیاري دارد، اما در این بررسی هر نقطه 
(مسکن، زیرساخت ها و معابر و خدمات آب و تلفن و  شهري که فاقد استانداردهاي خدمات و زیرساخت هاي شهري

تعریف شد و پدیده اي به نام زاغه نشینی و یا حلبی آباد و غیره در اغلب شهرهاي » حاشیه«فاضالب و ...) باشد، 
  ایران از جمله همدان وجود ندارد.

ه انواع خدمات اجتماعی و کیفیت زندگی در مناطق شهري در مقایسه با سطح زندگی روستاییان بهتر و دسترسی ب
اقتصادي اساسی بیشتر است و این یکی از دالیل گرایش تاریخی روستاییان به سکونت در شهر است، زیرا هجوم 

 .روستاییان به شهر بویژه کالنشهرها براي دستیابی به همین امکانات و برخورداري هاست

ه نشینی از یک سو و رونق اقتصادي شهرها از سوي در شهر، در ایران به مانند سایر کشورها بین مهاجرت و حاشی
دیگر رابطه وجود دارد، به عبارت دیگر هر چه شهر از توان و رونق اقتصادي بیشتري برخوردار باشد جاذبه بیشتري 

  براي مهاجران و در نتیجه شکل گیري مناطق حاشیه و اسکان غیررسمی وجود دارد.

گسترش شهرنشینی است و سرعت این تحول در آن بسیار بیشتر از سایر  همدان هم مانند بسیاري از شهرها، عرصه
در شهر همدان در حال  مناطق است، بویژه آنکه بخش اعظم جمعیت استان در حال استقرار در مرکز استان است.

خانوار 500 نشین به بیش ازخانوار حاشیه  70  هزار نفر رسیده و 200 نشینی به حدودحاضر جمعیت حاشیه
 .)1-9، 1393شده که این جمعیت نیاز به توجه مسئولین دارند( بختیاري هفت لنگ و حسین زاده طالیی، لتبدی

بر مبناي تعریف حاشیه نشینی یا اسکان غیررسمی در شهر همدان این محالت در زمره مناطق اسکان غیررسمی 
 :محسوب می شوند

 .کاران و حصار امامشاه پسند: محله شاه پسند یا اسالم آباد و حصار پیاز (1
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 .منطقه خضر، مجیدآباد و کشتارگاه (2

 .منطقه پشت سیلو (3

 .منطقه حصار حاج شمسعلی (4

 .منطقه نایب احمد و سنگ سفید (5

 .بخش هایی از منطقه منوچهري (6

 .دیزج و کوي ولی عصر (7

 .بخش هایی از شهرك مدنی (8

 ... روستاهاي متصل به شهر مانند قاسم آباد و (9

 .پشت پایانه مینی بوس ها ( 10

  .... بخش هایی از انبار نفت و تپه مصلی و (11

  

 :منشأ حاشیه نشینان همدان برخی گروه هاي اجتماعی به این شرح است3- 2

 مهاجران روستایی (1

 املو خانوارهاي آسیب پذیر یا فروپاشیده بر اثر فوت سرپرست یا اعتیاد و یا ورشکسته بر اثر سایر عو افراد (2

جمعیت روستاهاي ادغام شده در بافت شهري که به دلیل فقدان سطح زندگی استاندارد شهري به حاشیه رانده  (3
می شوند. بیشتر حاشیه نشینان در این شرایط داراي شغل خدماتی و ساختمانی هستند و در مشاغلی چون 

نان خشک و ... اشتغال دارند، ولی کارگري، رفتگري و دست فروشی، کارهاي کشاورزي و ساختمان، جمع آوري 
 .)11، 1386( نقدي،  بیشترین شاغالن مناطق حاشیه نشین را کارگران تشکیل می دهند

سال گذشته همین کمبود آب  40یکی از مهم ترین دالیل مهاجرت روستانشینان استان به مناطق شهري در حداقل 
مهاجرت به شهر ، عدم تامین مسکن و عدم زمین  به طور کلی افزایش جمعیت، !براي زراعت مطمئن بوده است

بیکاري و اشتغال، عدم توسعه مناطق روستایی و  .مناسب از دالیل افزایش حاشیه نشینی به شمار می رود
هایی که به امید رونق کنند. مهاجرتها را ترغیب به مهاجرت میها از عوامل مهمی هستند که خانوادهمحرومیت

شود، اما در بسیاري از موارد ر و در اکثر مواقع از مناطق محروم یا روستاها به شهرها انجام میزندگی و در آمد بیشت
 .شوداین مهاجرت تاثیر عکس دارد و باعث بروز مشکالت جدید می
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هایی که یکی از تاثیرات مهاجرت در شهرها، به خصوص شهرهاي در حال توسعه، رونق حاشیه نشینی است. خانواده
هاي پرهزینه شهرها را ندارند، به حاشیه شهرها روي کم به شهرها مراجعه می کنند و توان اسکان در خانهبا درآمد 

، شوندهایی که بدون مجوز، با حداقل امکانات و بدون رعایت استانداردها ساخته میآورند و با اسکان در خانهمی
 .کنندزندگی خود را آغاز می

ه تنها پایانی بر مشکالت گذشته نیست، بلکه خود شروع معضالت و مشکالت جدید زندگی که در بسیاري از مواقع ن
  .اجتماعی است

 
 اوصاف عمومی مناطق حاشیه نشینی  ٤-٢

 و وجدان و احساس که است آن نامطلوب سیماي نشینی حاشیه جهانی نماد ترین عمده : نامطلوب سیماي- 1   
 و وخمپرپیچ ومعابر گذرگاهها. دهد می را نشان شده فرسوده و شده تخریب ساختمانها آزارد، می را آدمی دیدگان

نشانی، اورژانس و پلیس در مواقع بروز حوادث و کم عرض بوده و معموال راه دسترسی خودروهاي امداد اعم از آتش
  خطرات وجود ندارد.

 واندازه حد در وصیخص و عمومی بهداشت فاقد نشینها حاشیه : سالمتی و عمومی بهداشت سطح بودن پایین - ٢  
م علیه بهداشت عمومی و محیط زیست در چنین مناطقی شایع اقدا و هستند ملی حتی و جهانی استانداردهاي

است. انباشت زباله ها و عدم جمع آوري آنها، جریان فاضالب منازل در کوچه ها و عدم دفع بهداشتی آن، آلودگی 
  هود است.هاي صوتی و آلودگی هوا و غیره در این محالت مش

حاشیه نشینی شغل رسمی براي تامین معاش خود  هاي خانواده اکثر : کافی آمد در و رسمی شغل فقدان   -٣  
ندارند و چون این افراد عموما فاقد مهارت وتخصص و سرمایه گذاري می باشند به مشاغل کاذب و بعضا مجرمانه 

وفروش مواد مخدر و مشروبات الکلی روي می مثل دست فروشی، کوپن فروشی، تکدي گري، زباله دزدي، خرید 
  در صد افراد این مناطق فاقد شغل می باشند. 20آورند. بر حسب آمارهاي موجود حدود 

 کوچک مناطق خاص فرهنگهاي خرده نشین حاشیه مناطق در : کوچک مناطق خاص فرهنگهاي خرده وجود - ٤  
 می شهري فرهنگهاي جذب دیر بسیار فرهنگها این. ودش می مشاهده بودند آن ساکن قبال که خانوارها از یک هر

نیز فقر فرهنگی افراد امکان نفوذ از نظر فرهنگی و اجتماعی را در انها براي اجراي برنامه هاي  و امر این و شوند
  مختلف اجتماعی، چون بهداشت و تنظیم خانواده و غیره مشکل می کند.

یهاي نابرابر فراغت، اوقات کردن پر جهت صحیح برنامه فقدان بیکاري، فقر، اعتیاد، به گرایش عوامل از : اعتیاد - 5   
اقتصادي و اجتماعی و در دسترس بودن مواد مخدر را می توان نام برد معموال در مناطق حاشیه نشین بسیاري از 

خرید و فروش این عوامل قابل رؤیت است و بدان جهت اعتیاد به مواد مخدر در بین جوانان این مناطق و همچنین 
  یابد.مواد افیونی روز به روز افزایش می
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  اجتماعی امنیت تهدید براي هانشینحاشیه تأثیر5- 2

 افراد زیادي تعداد وجود کافی امنیتی نظارت فقدان هستند، جرم ارتکاب مستعد مناطق جزء هانشینحاشیه   
 باعث همه مناطق بعضی جغرافیایی وضعیت و معابر در کافی روشنایی فقدان سواد، پایین سطح بیکار، و نیازمند

ساز وجود داشته باشد این مناطق ین به راحتی در آنجا پناه گیرند و تا زمانی که این عوامل زمینهمجرم شودمی
شوند تا کاري دست و پا نشین با فرهنگ ویژه روزها عازم مرکز شهر میخیز خواهند ماند. جوانان حاشیهبالقوه جرم

با توجه به فقدان تخصص و آموزش کافی، عمدتاً به کار دستفروشی، پهن کردن بساط، سیگار فروشی،کار در  کنند.
میدان تره بار و... می پردازند و به این ترتیب به صورت زائدة فعالیتهاي شهري در می آیند. این مشاغل غیر تخصصی 

نند. به عنوان مثال در یک مطالعه مربوط به و زائد خود به عنوان یک عامل سوق دهنده بسوي جرم عمل می ک
مشاغل افراد معتاد، همۀ افراد نمونه مشاغل کاذب و غیر تخصصی داشتند. از دیگر جرائم مطرح در حاشیه نشین ها 

  وجود دارد منکراتی است که به دلیل بروز بیماریهاي تناسلی و ایدز، اهمیت خاص دارد.

  :جرایم ارتکاب بر زندگی محیط گذار تاثیر جهات ٦- ٢  

 و رسیده اثبات به امر این و. دارد بسزایی تاثیر زندگی محیط و اجتماعی محیط از اعم محیط جرم وقوع در قطعا   
 نتیجه و نظریات و اند داده قرار پذیرش مورد را آن حقوقدانان و شناسان جامعه شناسان، جرم حاضر حال در

  .ثیر گذاري محیط در وقوع جرایم می باشدتا مبین شد شارها آنها از برخی به و شده انجام که تحقیقاتی

      حاشیه گرفتن   شکل از بعد در یا بزهکارانه مجرمانه اعمال  ٧-٢

اند از جمله فقر و نیاز مالی، برشمرده آن براي را عللی شناسان جرم و است  اموال علیه جرایم جمله از سرقت:سرقت  
حسد. بیشتر علل یاد شده را می توان در مناطق حاشیه نشین مشاهده نمود. بیکاري، اعتیاد، انتقامجویی و کینه و 

نمایند. در مناطق حاشیه نشین در بیشتر موارد این افراد در محلهاي مرفه نشین، یا متوسط شهر اقدام به سرقت می
فاقد خدمات سرقت برق، آب و گاز و تلفن نیز شایع است. چون این مناطق خصوصا در مراحل اول شکل گیري آن 

فوق هستند به نحوي از انحاء و با انجام سیم کشی ها و لوله کشی هاي پنهانی اقدام به سرقت آب، برق، گاز و تلفن 
  از نزدیکترین محل ممکن ( اعم از مسکونی، صنعتی، تجاري و خدماتی) می نمایند

 غیرت شدن دار جریحه اموال، صیلتح و سودجویی دیرینه، اختالفات و خصومت فرهنگها، خرده تعارض: عمد قتل   
علل وقوع قتل می باشد. این علل و عوامل به روشنی در مناطق حاشیه اي  جمله از اعتیاد و اتفاقی نزاعهاي و آبرو و

قابل رویت می باشد. بیشتر قتلهاي اتفاق افتاده یا در این مناطق صورت می گیرد یا توسط کسانی که در این مناطق 
  ه وقوع می پیوندد.زندگی کرده اند ب

ي می باشد چون ساکنین این مناطق معموال مهاجرین از ا حاشیه مناطق در شایع جرایم از: جمعی دسته هاي نزاع   
روستاها و ایلها می باشند و معموال در یک محل و در نزدیک هم سکنی می گزینند و در مواقعی به سبب درگیري 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  94گنبدکاووس بهمن                   تندرستی  ء اي و ارتقااولین همایش ملی علوم ورزشی نوین،ورزش حرفه
 

٩ 
 

 

ان نزاعهاي دسته جمعی شدیدي که معموال منجر به کشته و زحمی هاي جزئی حادث شده بین دونفر و حتی کودک
  شدن عده اي از منازعه کنندگان می شود، رخ می دهد.

 هر«: است داشته مقرر چنین اسالمی مجازات قانون 688 ماده: زیست محیط آلودگی و عمومی بهداشت علیه تهدید  
 آشامیدنی آب توزیع یا آشامیدنی آب کردن آلوده قبیل از شود شناخته عمومی بهداشت علیه تهدید که اقدامی
فضوالت انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه، زباله در خیابان  غیربهداشتی دفع آلوده،

هاي فاضالب براي مصارف کشاورزي ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضالب خام یا پس آب تصفیه خانه
وع می باشد و مرتکبین چنانچه مطابق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتري نباشند به حبس تا یکسال ممن

 کشی کانال و کشی جدول شده، رها در مناطق حاشیه نشینی، فاضالب منازل در کوچه ها». محکوم خواهند شد 
 شهري خدمات. است جریان در ها کوچه سطح در آبها  این و ندارد وجود کثیف آبهاي این هدایت جهت مناسبی

ه در داخل شهرها وجود دارد در این مناطق دیده نمی شود و در برخی ک  شکلی آن به زباله دفع و آوري جمع مثل
از منازل احشام نگهداري می شود و فضوالت آن در منزل و محله منتشر می شود. کشتارهاي غیرمجاز و غیر 

این موارد از مصادیق جرم تهدید علیه بهداشت عمومی و محیط  گیرد و همهبهداشتی در این مناطق صورت می
باشد که قابل تعقیب کیفري هستند. همچنین تخلفات بهداشتی که در اماکن عمومی مناطق حاشیه اي زیست می

  مثل مغازه ها و نیز آلودگی هاي صوتی و آلودگی هوا که در این مناطق مشهود است نیز از همین نوع می باشد.

در این مناطق به راحتی امکان پذیر است و  مخدر مواد توزیع: الکلی مشروبات و مخدر مواد فروش و خرید و یاداعت    
 آگاهی و علمی فقر به لحاظ و. دارند مناطق آن  آن هم ناشی از احساس امنیتی است که توزیع کنندگان این مواد در

 استعمال به میل غیره و روحی فشارهاي برخی از یمقطع یافتن رهایی جهت و وسیع بیکاري و مناطق این ساکنین
این مناطق بیشتر می باشد. برخی از جوانان بیکار و حتی نوجوانان شغل و حرفه خود را خرید  در مخدر مواد

 راه این از و دهند می   قرار متقاضیان اختیار در را آن از استفاده وسایل و مکان یا و اند داده قرار مخدر مواد فروش و
  .)1383آیند (برزگر،  می نائل سود کسب به

 غیر مناطق ساکنان زندگی کیفیت بر مؤثر عوامل ) در پژوهشی با عنوان بررسی1394رفیعی مهر و زیاري(

 است و اقتصادي هاي متغیر به مربوط کل، تأثیر همدان)، آورده اند که بیشترین حصار محلۀ :موردي مطالعه(رسمی

 و شد تأیید زندگی کیفیت بر تأثیرگذار مؤلفۀ مؤثرترین به عنوان اقتصادي متغیرهاي اهمیت بر مبنی فرضیه آن ها
  .شد داده تشخیص ساکنان نیاز مهمترین به عنوان ورزشی و تفریحی امکانات

 طور به. کند می تاکید باشد، می محیطی و اجتماعی، اقتصادي، ابعاد شامل که زندگی کیفیت ابعاد بر )،1-2(شکل
 عدم سطوح روانشناسی، ابعاد فیزیکی، ابعاد. شود می بندي دسته گروه 6 چهارچوب در ندگیز کیفیت کلی

 تقسیم شاخص زیر چند به خود ابعاد این از یک هر که تمایلی، یا اشتیاقی ابعاد و محیط اجتماعی، روابط وابستگی،
 که هستند زندگی کیفیت اصلی پایه سه گیرنده بر در اقتصادي و اجتماعی محیطی، ابعاد حال عین در. شود می

  )24: 1389، مالیی فرجی. (هستند پایداري و زندگی قابلیت زمینه یا بستر دهنده نشان
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  )24: 1389، مالیی . مدل مفهومی پژوهش: شاخص هاي موثر در کیفیت زندگی شهري(فرجی1- 2شکل 

  پژوهش روش- 3

 همدان، شهر در حاشیه نشینی درباره 1390سال  يآمارها و سرشماري ها نتایج از بهره گیري ضمن بررسی این در

 و عمقی مصاحبه هاي مشاهده، روش از همچنین .استفاده کرده ایم پیمایش طریق از داده ها جمع آوري روش از
اعضاي  از بود عبارت بررسی مورد جامعه پژوهش این در .است شده استفاده نیز کیفی اطالعات جمع آوري براي آزاد

 خضر ، منطقه1390که که در همانجا نیز سکونت دارند. بر اساس آمار سال  همدان شهر نطقه خضرم اماکن ورزشی
منطقه خضر .  کنندمی زندگی توانمندسازي منطقه در آنها نفر هزار 33 تعداد که دارد جمعیت نفر هزار 90 از بیش

و ورزشگاه چندمنظوره دولتی خضر  باشگاه ورزشی خصوصی به نام هاي فدك، شهید زنگنه، یزدان و رضایی 4داراي 
 نفر  340کوکران  فرمول از استفاده با بررسی مورد نمونه نفر  عضو دارند حجم 3000هست که در مجموع نزدیک به 

 با برابر کرونباخ آلفاي آزمون از استفاده با ها پرسشنامه پایایی .گرفتند قرار مصاحبه مورد که گردید تعیین مرد و زن

  انجام شد.  23SPSS  نرم افزار طریق از ها داده تحلیل و تجزیه و دش تأیید 84/0

  ها یافته - 4

  اعضاي اماکن ورزشی ساکن در منطقه خضر شهري زندگی کیفیت هاي شاخص بررسی1- 4

در این پژوهش متغیر وابسته کیفیت زندگی شهري است و متغیر مستقل شاخص هایی است که بر این متغیر 
یرهاي مستقل عبارتند از: درآمد افراد، بازار کار، بازار مسکن، پویایی اقتصادي، آموزش، پویایی تاثیرگذارند این متغ

فرهنگی، سالمت، امنیت، امکانات فرهنگی، امکانات ورزشی، خرده فروشی ها، خدمات رسانی، فضاي سبز، کیفیت 
یز با توجه به این متغیرها در هوا، کیفیت آب استحمام و زیرساخت هاي اساسی است که در سواالت پرسشنامه ن

 بین داد که نشان متغیرها بین همبستگی ، ضریب 1-4مصاحبه با افراد مورد استفاده قرار گرفتند. بر اساس جدول 
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تعدیل شده  تعیین ضریبو  دارد وجود قوي همبستگی پژوهش، وابسته در این متغیر و مستقل هاي متغیر مجموعۀ
 17 به وابسته در منطقه خضر، زندگی کیفیت از رضایت میزان تغییرات کل زا درصد 72که  دهد می نشان نیز

  .شده اند انتخاب این پژوهش براي پیش بینی شده به نحو صحیحی متغیرهاي بنابراین، است؛ پژوهش شاخص

  ، میزان پایایی کلّ سؤاالت پرسشنامه و ضریب همبستگی1-4جدول

  

  

  

  مستقل هاي متغیر استاندارد رگرسیونی ، ضریب2-4جدول

  سطح معناداري  t آماره  شده بتا استاندارد ضرایب  متغیر مستقل
  000/0  31/12  486/0  افراد درآمد
  000/0  622/9  388/0  کار بازار

  000/0  - 422/8  -296/0  مسکن بازار
  000/0  720/9  385/0  اقتصادي پویایی

  000/0  11/10  396/0  آموزش
  000/0  856/9  386/0  فرهنگی پویایی

  000/0  426/6  286/0  سالمت
  000/0  913/9  360/0  امنیت

  000/0  68/11  462/0  فرهنگی امکانات
  000/0  43/11  462/0  ورزشی امکانات

  000/0  980/9  157/0  ها فروشی خرده
  000/0  - 522/8  - 293/0  رسانی خدمات
  000/0  980/9  369/0  سبز فضاي

  000/0  233/11  401/0  هوا کیفیت
  000/0  - 500/4  - 193/0  استحمام آب کیفیت

  136/0  138/1  - 032/0  اساسی هاي زیرساخت
  

زندگی شهري ساکنان منطقه  نشان می دهد که تمامی متغیرهاي مستقل بر کیفیت  2-4نتایج حاصل از جدول 
رزشی نیز هستند، تاثیر دارد. و این تاثیر معنادار است. متغیر درآمد افراد با ضریب بتا خضر که عضو باشگاه هاي و

 یک افزایش به ازاي که معناست بدان این و باالترین تاثیر را بر رضایت زندگی شهري افراد منطقه خضر دارد 486/0

 این .یافت خواهد افزایش استاندارد حرافان  486/0به مقدار  زندگی کیفیت درآمد افراد، متغیر در استاندارد انحراف

در صورتی که افراد از میزان درآمد خود رضایت داشته باشند در مقایسه با بقیه متغیرها،  که می دهد نشان ضریب
رضایت بیشتري از زندگی شهري خواهند داشت . از طرف دیگر برخورداري از امکانات تفریحی و ورزشی با ضریب بتا 

  تعداد آیتم ها  باخآلفاي کرون  همبستگی ضریب مقدار  تعیین ضریب

720/0 860/0 84/0 42  
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ا ضریبی برابر با ضریب درآمد افراد دارند، بنابراین رضایت از وجود امکانات ورزشی و تفریحی و نیز تقریب 462/0
زیرساخت هاي اساسی نیز ضریب بتا برابر با  فرهنگی نیز تاثیر مهمی در باال بردن کیفیت زندگی شهري افراد دارد.

از نظر پاسخگویان ورزشکار ساکن در منطقه  دارد که نشان می دهد این متغیر در مقایسه با سایر متغیرها، -032/0
  خضر، تاثیر قابل توجهی در ارتقا کیفیت زندگی شهري در این منطقه ندارد.

  گیري نتیجه و بحث- 5

 پویایی مسکن، بازار کار، بازار افراد، در پاسخ به پرسش اصلی پژوهش، بر اساس یافته ها، شاخص هایی چون: درآمد
 خدمات ها، فروشی خرده ورزشی، امکانات فرهنگی، امکانات امنیت، سالمت، هنگی،فر پویایی آموزش، اقتصادي،

اساسی بر کیفیت زندگی شهري ساکنان عضو  هاي زیرساخت و استحمام آب کیفیت هوا، کیفیت سبز، فضاي رسانی،
شد که سه  باشگاه هاي منطقه خضر که در این منطقه نیز ساکن هستند، تاثیر دارد و با تحلیل یافته ها مشخص

شاخص درآمد افراد، وجود امکانات ورزشی و تفریحی و وجود امکانات فرهنگی باالترین تاثیر را در ارتقا کیفیت 
زندگی شهري این افراد دارند بنابراین ضروري است که در برنامه ها و سیاست هاي توانمندسازي در جهت ارتقا 

وجه ویژه اي شود . همانطور که در پژوهش(رفیعی و مهر کیفیت زندگی شهري در این منطقه به این سه شاخص ت
 پارکها، قبیل از امکانات توزیعی عدالت به که سرگرمی و تفریحی امکانات از رضایت ) نیز آمده است1394زیاري ، 

است، تاثیر بسزایی در ارتقا کیفیت زندگی شهري دارد. از  مربوط شهر سطح در ...و فرهنگسراها ورزشی، هاي فضا
اساسی تاثیر چندانی در کیفیت زندگی شهري نداشته است،  هاي فی از نظر پاسخ دهندگان، شاخص زیرساختطر

که این موضوع ممکن است به دلیل توجه اندکی باشد که این افراد به موضوع ها و شاخص هاي عمقی و دخیل در 
ها کمترین اهمیت و اولویت را مسئله کیفیت زندگی شهري دارند در هر صورت این شاخص نسبت به سایر شاخص 

داشته است. بنابراین در اولویت بندي اهمیت شاخص ها و بخصوص در تخصیص بودجه و زمان و منابع براي ارتقا 
کیفیت زندگی شهري باید به این اولویت ها توجه کرد. از آنجایی که بیشتر ساکنان منطقه خضر که عضو باشگاه 

را نوجوانان و جوانان تشکیل می دهند، کسب درآمد و اطمینان خاطر از آینده هاي ورزشی این منطقه نیز هستند، 
براي تامین نیازهاي خود و خانواده از یک طرف و وجود امکانات تفریحی و ورزشی از سویی دیگر از دغدغه هاي 

توزیع عادالنه امکانات اصلی این اقشار می باشد که از جمله راهکارها براي پاسخگویی به این دغدغه افراد می توان به 
و منابع مادي و بودجه استان و همچنین استقرار واحدهاي استعداد شناسی و کاربردي ساختن آن ها و ایجاد 

 اشتغال مولد و پویا و همچنین ایجاد سیاست هاي عادالنه در جذب و استخدام این جوانان، مدیریت و نظارت بر پر

سالم با مشارکت شهرداري و تربیت بدنی  تفریحات و شده تعیین پیش از و بمناس ریزي برنامه با فراغت اوقات کردن
  و مراکز آموزشی و خانواده ها اشاره کرد.

  
   منابع:

  .تهران تهران، دانشگاه چاپ و انتشارات مؤسسۀ ،شهري فضاهاي تحلیل ،) 1391( حسین، بحرینی،- 1
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  36 شماره. اجتماعی رفاه فصلنامه. ایران در شهري زندگی کیفیت). 1390( مهدي امینی، و اسماعیل اکبري، علی- 7

. اجتماعی تحقیقات و مطالعات فصلنامه. رانای در زندگی کیفیت مطالعه روند)  1388( علیرضا کریمی و غالمرضا غفاري،- 8
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 بابلسر، موردي شهر آن، بهبود براي ریزي برنامه و شهري زندگی کیفیت هاي شاخص تحلیل ،)1389( امین مالیی، فرجی- 9
  .تهران دانشگاه شهري، ریزي برنامه و جغرافیا رشته ارشد کارشناسی نامه پایان
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