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رویکرد  با  ورزشی  اماکن  طراحی  و  ساخت  استاندارد  مدل  یک  طراحی  پژوهش  این  هدف 
طرح های ترکیبی بود. روش پژوهش ترکیبی اکتشافی دو مرحله ای از نوع ابزارسازی بود. روش 
پژوهش کیفی، مطالعة موردی کیفی و مشارکت کنندگان بالقوه شامل23 نفر از متخصصان عضو 
هیئت علمي و مدیران اماکن ورزشی بودند. در بخش کمی روش پژوهش توصیفی- پیمایشی 
بود. جامعة آماری این پژوهش شامل کلیة مدیران اماکن ورزشی کشور که با توجه به مشخص 
نفر  تعداد 384  نامشخص  های  در جامعه  کوکران  فرمول  به  توجه  با  و  آماری  نبودن جامعة 
محقق ساخته  مقیاس  کمی،  بخش  در  استفاده  مورد  ابزار  شد.  آماری مشخص  نمونة  به عنوان 
بر اساس شبکة مضامین بخش کیفی بود. برای بررسی روایی صوری از نظر ده تن از اساتید 
مدیریت ورزشی بهره گرفته شد و برای روایی محتوایی سؤال های پرسش نامه از مدل الوشه 
استفاده شد که روایی محتوایی تأیید شد. همچنین روایی همگرا، پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ 
مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و مدل معادالت ساختاری 
برای بررسی برازش مدل پژوهش استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که مقدار T مربوطه هر 
عامل تأثیر معناداری را دارند و تمامی چارچوب مدل استاندارد ساخت و طراحی اماکن ورزشی 
مورد تأیید قرار گرفت. همچنین عوامل اقتصادی با تأثیر 0/689 مهم ترین عامل در چارچوب 
مدل می باشد. بنابراین با توجه به ضرورت طراحی یک مدل استاندارد ساخت و طراحی اماکن 

ورزشی، توصیه می شود که مباحث مربوط به عوامل اقتصادی مورد توجه مسؤلین قرار گیرد.
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1 مقدمه
اماکن ورزشی از اساسی ترین بخش سخت افزاری در حوزة تربیت بدنی و ورزش و جزء مهمی از تأسیسات 
سازمان های انسانی به شمار می روند و طراحی بهینه برای آن ها از وظایف مهم برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان 
شهری است. طراحی فعالیتی است که استعدادهای فضایی و غیرفضایی یک سرزمین را شناسایی کرده، 
امکان انتخاب مکان مناسب برای کاربری های خاص را فراهم می آورد )سلیمی، 2012، 37(. طراحی اماکن 
ورزشی تالش اندیشمندانه و خالقانه ای است که از تفکر شروع و به ارائه محصولی زیبا، کارآمد و اصیل ختم 
می شود. هنگامی که یک مهندس معمار، به ساختن مکانی می اندیشد و قبل از طراحی ابعاد و موقعیت زمین، 
شرایط بومی و اقلیمی و امکانات فنی را بررسی می کند، به نیازهای فردی و جمعی افراد استفاده کننده آن 
مکان توجه کرده، شرایط آسایش روحی و جسمی، فعالیت های فردی و نیازهای اجتماعی و فرهنگی آن 
ها را در نظر می گیرد و برای ایجاد یک فضای مانوس، زیبا، کارآمد و ایمن، راه حل و طرح مناسبی تصور، 
ترسیم و عرضه می کند، در واقع او اقدام به طراحی برای ساخت یک مکان می کند )زیرکی، 2018، 25(. 
خلق زیبایی و آفرینش در هر زمینه ای میراث انسان های نواندیش، خالق و مبتکر است. یکی از زمینه هایی 
که بشر امروز توانسته است در آن هنر خود را نمایان کند ساخت اماکن و فضاهای ورزشی هماهنگ با جلوه 
های طبیعت است،  ورزشگاه هایی که در کنار زیبایی از همه قواعد مهندسی در بخش های متفاوتی همچون 
مکان یابی، توسعه پایدار شهری، ایمنی، زیبایی شناسی و حتی محوطه سازي های بیرونی بهره مند هستند 
)دمپسی، 2012، 90(. در سه دهة اخیر همگام با گسترش ورزش در عرصه های گوناگون همگانی، قهرمانی 
و حرفه ای، کشورهای میزبان مسابقات بزرگ ورزشی با هم رقابت می کنند تا با ایجاد فضاهای ورزشی نوین، 
ضمن برگزاری آن رویداد عظیم با بهترین کیفیت، با جذب توریست ورزشی به اقتصاد خود کمک کنند 
)زرگر، 2018، 45(. در همین زمینه می توان به کشور چین، به عنوان میزبان بازی های المپیک سال 2008 
اشاره کرد که در ساخت زیباترین اماکن ورزشی از جمله آشیانه پرندگان توانسته است خالق یکی از عجایب 
روزگار خود شود )زو، 2019، 41(. جدای از ساخت مکان های ورزشی زیبا مانند سالن 12 هزار نفری و 
استخر سرپوشیده که در مجموعه ورزشی آزادی تهران به مناسبت برگزاری بازی های آسیایی تهران در سال 
1353 ساخته شده است، بیشتر اماکن ورزشی ایجاد شده در سی سال گذشته به شکل سوله یا انبارهای 

کوچک و بزرگ و بدون ظرافت های زیبایی تاسیس شده اند )رضوی، 2014، 31(. 
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2 پیشینه پژوهش
بهره گیری از هنر معماری در ساخت  ورزشگاه ها که شبانه روز محل مراجعه ی اقشار مختلف مردم هستند، 
از ویژگی های جوامع مترقی و متمدن شمرده می شوند، بی توجهی به نیازهای عمومی در ساخت اماکن 
ورزشی، ضمن اینکه اتالف سرمایه ی ملی محسوب می شود، موجب زیان جامعه است و جبران آن آسان 

نخواهد بود )مدقالچی، 2018، 74(. 
زو بیان کرد که چین در 60 سال گذشته بیش از 1400 ساختمان در کشورهای در حال توسعه احداث کرده 
است که بسیاری از آن ها استادیوم است. همچنین فراهم کردن مکان فیزیکی برای فعالیت های ورزشی و 
ایجاد شبکه برای توسعه اقتصادی و فرهنگی و سیاسی باعث افزایش روابط بین چین و کشورهای دریافت 

کننده این خدمات شده است )زو، 2019، 42(. 
رضوی در پژوهش خود بیان کرد در محوطه سازي بیرونی اماکن و فضاهاي ورزشی شهري مهم و تأثیر است. 
نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که اگرچه دیدگاه هاي ارائه شده در زمینة این موضوع در بسیاري از 
موارد واجد جنبه هایی مشترك بوده اند، اما با تثبیت اهمیت نقش هاي کالبدي، اجتماعی، فعالیتی و معنایی 
محوطه هاي بیرونی اماکن و فضاهاي ورزشی در قالب یک نوع فضاي عمومی، تأکید بسیار بر رویکردهاي 
تأمین امنیت، ایجاد فضاهاي مناسب و کافی، امکان انجام فعالیت هاي متنوع و ایجاد سرزندگی و مفرح بودن 
در اینگونه فضاهاست )رضوی، 2014، 33(. امروزه محققان از طراحی و توسعه اماکن ورزشی به عنوان ابزاری 

قدرتمند در جهت توسعه شهری و مقوله های علمی استفاده می کنند.
مدقالچی )2018( در پژوهشی با عنوان معیارهای طراحی مجموعه آموزشی ورزشی به این نتیجه رسید که 

عوامل در دو شاخه مکان یابی )مطلوبیت، ظرفیت، سازگاری، آسایش، وابستگی، کارایی، ایمنی و سالمتی( و 
طراحی مجموعه آموزشی ورزشی )انسجام و جامعیت، انعطاف پذیری، تنوع پذیری، نفوذپذیری، جه تگیری، 

آینده نگری، ایمنی و سالمتی، پایداری، نمادپردازی، ارتباط با طبیعت( شناسایی شد. 
منتی )2018( در پژوهشی با عنوان تأثیر طراحی و عناصر آن بر رضایتمندی مشتریان و کیفیت ادراك شده 
اماکن ورزشی در استان های غرب کشور)کرمانشاه، کردستان، همدان، ایالم و لرستان( به این نتیجه رسیدن 
که بین طراحی اماکن و عناصر آن بر رضایتمندی مشتریان اماکن ورزشی غرب کشور استانهای )ایالم، 
همدان، لرستان وکرمانشاه( رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد بین طراحی 

اماکن و عناصر آن بر کیفیت ادراك شده اماکن ورزشی غرب کشور رابطه معنی داری وجود دارد. 
رضوی )2014( در پژوهشی با عنوان بررسی معیارهای محوطه سازي بیرونی در طراحی و ساخت اماکن 
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ورزشی شهری به این نتیجه رسید از دیدگاه استادان شهرسازي )گرایش طراحی شهر( سراسر کشور، تمامی 
شاخصهاي محوطه سازي بیرونی مورد بررسی در این پژوهش که شامل ابعاد کالبدي، اجتماعی، فعالیتی و 
معنایی است، در محوطه سازي بیرونی اماکن و فضاهاي ورزشی شهري مهم و تأثیر گذارند. نتایج حاصل از این 
مطالعه نشان میدهد که اگرچه دیدگاه هاي ارائه شده در زمینة این موضوع در بسیاري از موارد واجد جنبه 
هایی مشترك بوده اند، اما با تثبیت اهمیت نقش هاي کالبدي، اجتماعی، فعالیتی و معنایی محوطه هاي 
بیرونی اماکن و فضاهاي ورزشی در قالب یک نوع فضاي عمومی، تأکید بسیار بر رویکردهاي تأمین امنیت، 
ایجاد فضاهاي مناسب و کافی، امکان انجام فعالیت هاي متنوع و ایجاد سرزندگی و مفرح بودن در این گونه 

فضاهاست. 
زو و همکاران در سال )2019( در پژوهش خود به بررسی چگونگی استفاده چین از طراحی استادیوم ها 
به عنوان وسیله دیپلماتیک برای نشان دادن فرهنگ و اقتصاد و خود در ملل کمتر توسعه یافته می پردازد. 
فراهم کردن مکان فیزیکی برای فعالیت های ورزشی و ایجاد شبکه برای توسعه اقتصادی و فرهنگی و سیاسی 

باعث افزایش روابط بین چین و کشورهای دریافت کننده این خدمات شده است. 
ریزکی و همکاران در سال )2018( به بررسی طراحی و توسعه و اندازه گیری میزان تابش نور و وضعیت تابش 
در استادیوم اصلی اندونزی پرداختند و عملکرد نورپردازی و تابش خیره کننده در اطراف زمین را تعیین کردند. 
آن ها در این پژوهش دریافتند که نورپردازی زمین ورزشگاه اثر مهمی در طراحی و توسعه زمین ورزشگاه 
فوتبال دارد و اندازه گیری ها با استفاده از دستورالعمل فیفا و تکنیک های جدید در فناوری روشنایی مانند 

استفاده از تصاویر عکسبرداری از دامنه دینامیکی باال انجام شده است. 
زرگر و عالقمندان در سال )2018( در پژوهش خود بیان کردند که در طراحی موضاعات چندرشته ای به یک 
تیم نیاز است تا از اولین مراحل طراحی همکاری کنند به ویژه در پروژه های بزرگ، که یکی از پروژه های 
مهم در مقیاس بزرگ استادیوم است زیرا دارای پیچیدگی عملکردی است و معماران به دنبال بهبود طراحی 

و دسترسی و ایمنی برای همه گروه های مردم در ورزشگاه هستند. 
پوگیو و ورسکیج )2009( در منتطقه گراگلیاسکو شهر تورین با توجه به میزان آلودگی خاك منطقه، سعی در 
یافتن بهترین فضاها برای ساخت پارك ها و فضاهای تفریحی کردند. آن ها در پژوهش حاضر عالوه بر توجه 
به مسائل مربوط به ویژگی های خاك منطقه و توجه دقیق به آلودگی خاك با فلزات سنگین، معیار تراکم 
جمعیت را نیز در پژوهش خود مورد توجه قرار داده و مکان یابی ساخت پارك های جدید را بر پایه میزان 

تراکم جمعیت موجود در منطقه و توجه به عدم آلودگی موجود در خاك انجام دادند. 
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جاگودا )2008( در مقاله ای با عنوان “ساخت امکانات ورزشی به عنوان یک مدل طراحی شهری مثبت در 
شهرهای آنتاریو فاصله اماکن ورزشی و دسترسی به آن ها را در بهره وری اماکن ورزشی با اهمیت تلقی 

می کند. 
آه و جانگ )2007( برای مکان یابی فضاهای سبز و تفریحی در شهر سئول، بر پراکنش مناسب فضاهای 
سبز تفریحی و عدالت در توزیع آن ها تاکید کردند. آن ها در این پژوهش معیارهای رعایت حریم( فاصله از 
کاربری های موجود فعلی)، توجه به وجود خدمات شهری در منطقه، توجه به نسبت جمعیت با ظرفیت پارك 
و توجه به نسبت مساحت منطقه به مساحت پارك را در اولویت مکان یابی خود قرار داده بودند، به طوری که 
در منطقه مورد مطالعه به شناخت فضاهای خالی پرداختند و بر طبق همین معیار، مکان های مناسب برای 

ساخت فضاهای سبز جدید را معرفی کردند. 
گرگورب و همکاران )2006( نشان داد طراحي محیط و ساخت و سازهاي مناسب موجب ایمني و جذابیت 
بیشتر پیاده روها، افزایش میزان پیاده روي افراد و نیز افزایش درصد مشارکت در فعالیت هاي حرکتي مي 
شود. این طرح ها به ایجاد روشنایي مناسب در پیاده روها، زیرساخت هاي مناسب، پیوستگي و امنیت بیشتر 
پیاده روها و مسیر های دسترسي، کاهش ترافیک محیطي، ایجاد محل عبور عابران پیاده در خیابان ها و 

افزایش بعد زیبایي شناختي مسیرها و پیاده روها و طراحي و ساخت مسیرهاي وِیژه دوچرخه مربوط است.
اگر بخواهیم با امکانات محدود و مشخص، بهترین و هماهنگ ترین نتیجه را حاصل کنیم باید برای رسیدن به 
هدف خود طرح جامع داشته باشیم. طرح جامع یک نگرش کالن به مسائل است که خطوط اصلی را مشخص 
می کند و تقریبا به جزییات امور وارد نمی شود. در طرح جامع مشخص می شود که هر قسمت از پروژه چقدر 
اهمیت دارد و چه سهمی از امکانات باید به آن اختصاص داده شود. به عنوان مثال برای ساخت یک مجموعه 
ساختمانی مانند مجموعه های فرهنگی، آموزشی یا ورزشی، اولین قدم تهیه طرح جامع است. با داشتن طرح 
جامع به روشنی مشخص می شود که به عنوان مثال اگر بخواهیم فضایی را وسیع تر انتخاب کنیم، ناچاریم 
فضاهای دیگر را محدودتر کنیم و اگر این امر هماهنگی فضاها را بر هم زند از انجام آن منصرف می شویم. لذا 
طرح جامع به ما کمک می کند تا با آگاهی هر چه بیشتر از بسیاری زیاده خواهی ها چشم پوشی کنیم. اما اگر 
برای ساخت و ساز خود طرح جامعی نداشته باشیم معموال برای هر قسمت بیشترین و بهترین منابع را در 
نظر خواهیم گرفت. لیکن چون امکانات محدود است مجموعه ای ناهمگون حاصل خواهد شد که چون معموال 
ابتدا به رو بناها توجه می شود، وقتی که به امور اساسی و زیر بنایی می رسیم، متوجه می شویم که امکانات 
کافی باقی نمانده است. بدون طرح جامع ممکن است نتوان از تخصیص منابع به امور کم اهمیت خودداری 
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کرد. اما داشتن طرح جامع این آگاهی را ایجاد می کند که در ازای چشم پوشی از بعضی موارد به موارد مهم 
تر پرداخته شده و لذا قبول محدودیت ها قابل تحمل تر خواهد شد. طراحی خوب می تواند به خلق مکان های 
زنده و پر شور، با شخصیت شاخص و متمایز، محیط ها و فضاهای عمومی امن و دسترس پذیر که استفاده از 
آن ها مطبوع و دارای مقیاس انسانی باشند و مکان هایی که به علت قوه تخیل و حساسیت طراحان شان الهام 
بخش هستند، کمک کند. عوامل بسیاری حاصل فرایند طراحی و نوع مکان هایی را که به وجود می آوریم، 
تعیین می کنند و بر آن ها تأثیر دارند. طراحی موفق نیازمند درك کامل شرایطی است که تحت آن شرایط 
تصمیمات الزم اخذ می شوند و کار توسعه فضاها انجام می گیرد. بنابراین محقق بر آن شد تا اقدام به طراحی 
یک مدل استاندارد ساخت و طراحی اماکن ورزشی روباز در ایران نماید و از این طریق به ایجاد این منبع 
مهم در امر طراحی ساخت و توسعه اماکن ورزشی روباز در ایران مطابق با استانداردهای روز دنیا اقدام نماید.

3 روش پژوهش
با توجه اینکه هدف پژوهش حاضر مطالعه عمیق مدل استاندارد ساخت و طراحی اماکن ورزشی روباز کشور 
است، طرح آن از طرح های ترکیبی است و روش آن، با توجه به اینکه از قبل الگویی وجود نداشته و پژوهشگر 
درصدد کشف این الگو بوده است، از مدلهای ترکیبی اکتشافی متوالی)کیفی - کمی( است و چون در پی 
ساخت ابزاری )کرسول و پالنکالرك، 2007( برای سنجش چارچوب مدل توسعه اماکن ورزشی بر اساس 
داده های بخش کیفی است، از نوع اکتشافی متوالی- ابزار سازی است. از این رو ابتدا روش شناسی و تحلیل 
بخش کیفی و سپس روش شناسی و تحلیل بخش کمی پژوهش به تفکیک ارائه می شود و در بخش نتیجه 

گیری، نتایج به دست آمده در هر دو بخش با هم ادغام و ارائه خواهد شد.

شکل 1: فرآیند تحقیق ترکیبي اکتشافي متوالي از نوع ابزارسازي )اقتباس از کرسول و پالنکالرک، 2007(
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روش پژوهش در بخش کیفی مطالعه موردی کیفی است و مشارکت کنندگان پژوهش متخصصان عضو 
هیات علمي و مدیران اماکن ورزشی هستند. با بهره گیری از روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک اشباع 
نظری، آگاهی دهندگان کلیدی (شامل23 نفر از متخصصان عضو هیات علمي و مدیران اماکن ورزشی) برای 
شناسایی چارچوب مدل توسعه اماکن ورزشی انتخاب شده اند و با آنها مصاحبه به عمل آمده است .ابزار 
مورد استفاده برای شناسایی عوامل مدل استاندارد ساخت و طراحی اماکن ورزشی و ارائه و تدوین چارچوب 
مدل، مصاحبه نیمه ساختمند( با گروه های کانونی)و مطالعه اسناد بوده است. برای تامین روایی و پایایی 
مطالعه از روش ارزیابی لینوکلن و گوبا استفاده شد. بدین منظور چهار معیار بدین منظور چهار معیار اعتبار 
)باورپذیری(، انتقال پذیری، اطمینان پذیری و تأییدپذیری برای ارزیابی در نظر گرفته شد و برای دستیابی 

به هریک از این معیارها، اقدامات زیر انجام گرفت: 
اعتبارپذیری: معادل روایی در پژوهش های کّمی است. بدین منظور، پرسش ها را اساتید راهنما و مشاور 

تأیید کردند که میزان موثق بودن داده های پژوهش را به حد قابل قبولی افزایش داده است.
انتقال پذیری: جایگزین اعتبار بیرونی در پژوهش های کّمی است. برای این منظور یافته های پژوهشی توسط 

دو متخصص طراحی و توسعه اماکن ورزشی که در پژوهش مشارکت نداشتند، مورد بررسی قرار گرفتند.
اطمینان پذیری: معادل پایایی در پژوهش کّمی است و به منظور ایجاد اطمینان پذیری، جزئیات پژوهش و 

یادداشت برداری ها ثبت و ضبط شد.
تأییدپذیری: به معنای پرهیز از سوگیری است. بدین منظور تمامی مراحل به دقت ثبت و ضبط شده و همه 

مستندات به صورت پیوست در اختیار و تأیید اساتید قرار گرفته است.
تجزیه و تحلیل اطالعات با روش تحلیل مضمون و تشکیل شبکة مضامین انجام گرفت. برای اعتباریابی 
داده های به دست آمده از روش همسوسازی داده ها )بررسی میزان تناسب اطالعات مستخرج از 1. مبانی 
نظری و اصول زیر بنایی مربوط به چارچوب مدل توسعه اماکن ورزشی و 2. پژوهش های انجام شده در 
مدل توسعه اماکن ورزشی 3. مضامین مستخرج از مصاحبه با افراد کانونی و به عبارت دیگر آگاهی دهندگان 

کلیدی( استفاده شده است.
برای اخذ مجوز مورد نیاز برای انجام دادن مصاحبه با افراد کانونی، اقداماتی صورت گرفت که در این بخش 
پس از جلب همکاری صاحب نظران کلیدی برای مصاحبه و جلب اعتماد آنان رای دادن اطالعات الزم، 
از  آمده  به دست  و تحلیل داده های  و اطالعات الزم گردآوری شده است. تجزیه  در زمان مقرر مراجعه 

مصاحبه های انجام شده، با روش تحلیل مضمون انجام گرفته است.
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4 یافته های تحقیق

4-1 یافته های بخش کیفی
با استفاده از روش تحلیل مضمون ابتدا مصاحبه های ضبط شده به صورت مکتوب درآمده سپس با یادداشت 
های برداشته شده طی جلسات مصاحبه ها تکمیل شده است. پس از آن با مطالعه دقیق متون، ابتدا برای هر 
یک از مصاحبه های تهیه شده، همه ایده های مستقل در قالب مضامین پایه شناسایی شده و به هر کدام یک 
کد اختصاص داده شده است. این کار برای هر کدام از مصاحبه ها، انجام شده و در صورت وجود بخش هایی 
با مضامین مشابه در متن مصاحبه های قبلی، از همان کدهای قبلی، به عنوان نشانگر آنها استفاده شده است. 
سپس بر اساس مضامین پایه شناسایی شده در کل پژوهش، دسته بندی کلی تری انجام شده که منجر به 
شناسایی مضامین سازمان دهنده )عوامل مربوط به زیست محیطی، عوامل مربوط به اجتماعی، عوامل مربوط 
به اقتصادی، عوامل مربوط به فرهنگی، عوامل مربوط به حقوقی – قانونی، عوامل مربوط به سیاسی، عوامل 
مربوط به نظارتی و عوامل مربوط به اداری( و در واقع عوامل و چارچوب مدل استاندارد ساخت و طراحی 
اماکن ورزشی شده است. در پایان مضامین فراگیر چارچوب مدل استاندارد ساخت و طراحی اماکن ورزشی 

با طبقه بندی مضامین سازمان دهنده ایجاد شده است.

جدول 1: مظامین مربوط به چارچوب مدل استاندارد ساخت و طراحی اماکن ورزشی

مظامین پایهمظامین سازمان دهندهرمظامین فراگی

توسعه اماکن ورزشي

اجتماعيورزشي؛ اهداف محیط فناوري؛ احساس تعلق؛ الگوي زیستي؛ خدمات عوامل مربوط به زیست محیطي

اجتماعيانساني؛ سرمایه اجتماعي؛ تعامالت اجتماعي؛ اعتماد سرمایه عوامل مربوط به اجتماعي

 صاديمالي؛ ثبات اقتو واضع بودن سود و مسائل گذاران؛ شفافیت سرمایه مالي؛ وجود توسعه عوامل مربوط به اقتصادي

به نوآوريارتباطي؛ گرایش هاي نیازها؛ شبکه با آگاهي؛ تطابق عوامل مربوط به فرهنگي

عوامل مربوط به سیاسي
ي؛ دولتحذف یارانه ها خود؛ عدم دولت به تعهدات دولت هاي قبل از مدیریت؛ پایندي ثبات در 

دولت در فاز توسعه اماکنحمایت 
چشم انداز کارياجرا؛ داشتن برنامه ریزي و فني؛ قدرت تسلط بر مباحث عوامل مربوط به نظارتي

به منابعمقررات؛ حمایت دولت؛ تسهیالت بانکي؛ دسترسي شفافیت در قوانین و ي قانون –عوامل مربوط به حقوقي 

عوامل مربوط به اداري
مجوزها؛ همکاري بروکراسي اداري جهت احذ مجوزها؛ کاهش هماهنگي جهت احذ وام ها و 
تسهیالت بین سازمان هاصنعت؛ هماهنگي دانشگاه و 
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بر اساس تحلیل های انجام شده، شبکه مضامین چارچوب مدل استاندارد ساخت و طراحی اماکن ورزشی 
در شکل 2 نمایش داده شده است.

به منظور ارائه و تدوین الگو چارچوب مدل استاندارد ساخت و طراحی اماکن ورزشی، در گام نخست مبانی 
نظر،  مورد  چارچوب  تدوین  برای  الزم  اطالعات  و  یررسی شد  ورزشی  اماکن  در حوزه  ارائه شده  نظری 

گردآوری شد. سپس پژوهش های انجام شده در حوزه توسعه اماکن ورزشی مطالعه و در نهایت با آگاهی 
دهندگان کلیدی مصاحبه ای انجام شد.پس از تدوین الگو چارچوب مدل استاندارد ساخت و طراحی اماکن 
ورزشی به منظور اعتباریابی چارچوب کیفی تدوین شده در مرحله کمی، چارچوب تدوین شده در قالب یک 
مقیاس طراحی شد. این مقیاس شامل 35 گویه و 8 زیر مقیاس، تشکیل شد. پرسش نامه بر اساس مقیاس 

5 ارزشی لیکرت تنظیم شده و شامل 5 طیف )خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد( می باشد
در بخش کمی از روش پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی و روش اجرا به صورت میدانی است. هدف از 
انجام این مرحله، تدوین الگو چارچوب مدل استاندارد ساخت و طراحی اماکن ورزشی در مرحله کیفی بوده 
است. جامعه آماری این پژوهش شامل شامل تمامی مدیران اماکن ورزشی کشور که با توجه به مشخص 
نبودن جامعه آماری و با توجه به فرمول کوکران در جامعه های نامشخص تعداد 384 نفر به عنوان نمونه 

شکل 2: شبکه های مضامین
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آماری مشخص شد. نحوه گردآوری داده ها به صورتی بود که محققین به صورت آنالین پرسشنامه را طراحی 
و از طریق شبکه اجتماعی اقدام به جمع  آوری پرسشنامه ها نمود. برای بررسی روایی صوری از نظر ده تن از 
اساتید مدیریت ورزشی بهره گرفته شد و برای روایی محتوایی سؤال های پرسش نامه از مدل الشه استفاده 
شد )cvr= /78( و روایی محتوایی تأیید شد. همچنین روایی همگرا در جدول 2 ارائه شده است. برقراری 
روایی همگرا و مطلوب مدل حاکی از اعتبار مناسب ابزار اندازه گیری در جامعه مورد مطالعه دارد. تحلیل 
نتایج این مطالعه به روش معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزار Amos 20 و SPSS20 انجام شده است. 

همانطور که در جدول 2 مشخص است همه متغیر ها از پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ باالی 0/7؛ میانگین 
واریانس استخراج شده باالی 0/5 را کسب نموده اند. می توان پایایی و روایی همگرای پژوهش حاضر را تأیید 
نمود. پایایی ترکیبی و میانگین واریانس استخراج شده الگو چارچوب مدل استاندارد ساخت و طراحی اماکن 

ورزشی با توجه به اینکه بصورت مدل سلسله مراتبی آورده شده است به صورت دستی محاسبه شده است.

4-2 یافته های بخش کمی پژوهش
جهت بررسی ساختار عاملی، چارچوب مدل استاندارد ساخت و طراحی اماکن ورزشی روباز کشور از روش 
تحلیل مسیر استفاده شد. پس از محاسبه مقدار T مربوطه هر عامل مشخص شد که تمامی چارچوب مدل 
استاندارد ساخت و طراحی اماکن ورزشی روباز کشور تأثیر معناداری را دارند. شکل 1 مدل آماری پژوهش 

حاضر را به نمایش گذاشته است.

جدول2. پایایی و روایی همگرایی

 متغیرهاي پژوهش میانگین واریانس استخراج شده پایایي ترکیبي الفاي کرونباخ
 عوامل مربوط به زیست محیطي 81/0 89/0 77/0
 عوامل مربوط به اجتماعي 86/0 79/0 79/0
 عوامل مربوط به اقتصادي 88/0 81/0 81/0
  قانوني–عوامل مربوط به حقوقي 77/0 73/0 73/0

 عوامل مربوط به فرهنگي 79/0 /76 75/0 
 عوامل مربوط به سیاسي 81/0 86/0 79/0
 عوامل مربوط به نظارتي 73/0 88/0 81/0
 عوامل مربوط به اداري /76 77/0 73/0
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همان طور که جدول 4 نشان می دهد عوامل اقتصادی با تأثیر 0/689 مهم ترین عامل در چارچوب مدل استاندارد 
ساخت و طراحی اماکن ورزشی رو باز کشور می باشد. نتایج همچنین نشان داد که براساس شاخص های برازندگی 

)جدول 4 و نمودار شماره یک( نیز مشخص شد که مدل پژوهش مدل مناسبی می باشد.

 جدول 3. اثرات متغیرها بر مدل توسعه اماکن ورزشی روباز کشور 

جدول 4: شاخص های برازش مدل

AMOS شکل3: مدال نهایی استخراج شده از نرم افزار

 

 اثر کلي اثر غیر مستقیم اثر مستقیم سطح معنا داري مقدار آماره تي متغیرها
 520/0 ندارد 520/0 001/0 231/17 عوامل مربوط به زیست محیطي 

 510/0 ندارد 510/0 001/0 432/14 عوامل مربوط به اجتماعي
 689/0 ندارد 689/0 001/0 652/16 عوامل مربوط به اقتصادي
 601/0 ندارد 601/0 001/0 88/15  قانوني–عوامل مربوط به حقوقي 
 432/0 ندارد 432/0 001/0 564/11 عوامل مربوط به فرهنگي
 654/0 ندارد 654/0 001/0 765/15 عوامل مربوط به سیاسي
 599/0 ندارد 599/0 001/0 231/15 عوامل مربوط به نظارتي
 478/0 ندارد 478/0 001/0 542/14 عوامل مربوط به اداري

 
Chi-square

(2X)
dfdf/2XRSME

ACFIGFIAGFINFL

132.343642.0670.0040.9230.9200.9250.924میزان

...................مالك
 کوچک تر
از صفر 
نباشد

 کمتر از
3

کمتر از 
0.05

 بیشتر از
0.90

بیشتر از 
0.90

بیشتر از 
0.90

بیشتر از 
0.90

برازش برازش مطلوبرتفسی
مطلوب

برازش 
مطلوب

برازش 
مطلوب

برازش 
مطلوب

برازش 
مطلوب

برازش 
مطلوب

برازش 
مطلوب
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5 بحث و نتیجه گیری
براي دستیابي به محیط مناسب شهري عمل در سه حوزه برنامه ریزي، طراحي و تجهیز ضروري است. بنابراین، 
مسئوالن به عنوان مهمترین متصدي ورزش، عالوه بر عهده دار بودن مسائل مربوط به پشتیباني مالي، مدیریت و 
راهبري صحیح و علمي این گونه برنامه ها نیز است تاسیسات و اماکن ورزشي به طور روز افزون در حال گسترش 
هستند و به دلیل گستردگي فعالیت هاي خود از قبیل برگزاري مسابقات و تمرینات ورزشي و روي آوردن تعداد 
زیادي از تماشاچیان و ورزشکاران به سمت آنها، بر فضاي شهر و کاربري هاي تجاري و مسکوني اطراف خود تاثیر 
مي گذارند. برخي از این تاثیرات شامل اثرات اقتصادي و اجتماعي اماکن ورزشي بر محیط اطراف خود است که 
یکي از عوامل افزایش توسعه اماکن و تاسیسات ورزشي، شناخت همین اثرات بر فضاي شهري است)چالیرو، 
2019(. کیفیت و طراحی مناسب اماکن و فضاهای ورزشی بر برنامه های آموزش رشته های ورزشی، انجام 
تمرینات، برگزاری مسابقات، تربیت استعدادهای ورزشی در سطح جامعه و حضور موفق آنان در کسب مقام های 
منطقه ای، ملی و بین المللی در بعد قهرمانی، جذب بیشتر مخاطبان و بهره گیران از فعالیت ها و خدمات ورزشی 
بسیار تأثیر گذار خواهد بود. بنابراین ساخت اماکن و فضاهای ورزشی باید مطابق شرایط و استانداردهایی باشد 
که در آن تمام موارد در زمینه های مختلف مانند قوانین و مقررات رشته های ورزشی، ایمنی و اصول معماری و 
مهندسی در ساخت و تجهیز، رعایت گردد)یانگ کیم،2017( بررسی مدل مضامین نشان داد که دسته بندی کلی 
تری انجام شده که منجر به شناسایی مضامین سازمان دهنده )عوامل مربوط به زیست محیطی، عوامل مربوط 
به اجتماعی، عوامل مربوط به اقتصادی، عوامل مربوط به فرهنگی، عوامل مربوط به حقوقی- قانونی، عوامل مربوط 
به سیاسی، عوامل مربوط به نظارتی و عوامل مربوط به اداری (و در واقع عوامل و چارچوب مدل ساخت و توسعه 

اماکن ورزشی کشور شده است. یافته های پژوهش با یافته های تیمیر)2010(، تورنتو )2011(، ژانگ )2009( 
همخوان می باشد. تیمیر)2010( در پژوهشی با عنوان سنجش توسعه پایدار در نواحی شهری با استفاده از تکنیک 
های برنامه ریزی، توسعه پایدار نواحی شهری را به عنوان یکی از اهداف اساسی در جغرافیا، در جستجوی تقویت 
ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست- محیطی و کالبدی شهرها دانسته اند. توسعه اماکن شهری، فرآیندی 
پویا و بی وقفه در پاسخ به تغییر فشارهای اقتصادی،زیست محیطی و اجتماعی است )تورنتو، 2011(. استفاده از 
شاخص های توسعه اماکن شهری در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، کالبدی، بهداشتی و آموزشی می تواند 
معیاری مناسب هم برای تعیین جایگاه نواحی و هم در جهت مشکالت و نارسایی های آنها برای نیل به رفاه 
اقتصادی و سالمت اجتماعی و فرهنگی ساکنین جهت رسیدن به توسعه شهری باشد)ژانگ، 2009(. بنابراین 
بررسی و شناخت پتانسیل ها و موانع پایداری محیطی هر شهر و ارائه راهکارهای توسعه مناسب آن ضروری است. 
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زو و همکاران در سال )2019( در پژوهش خود بیان کردند که چین در 60 سال گذشته بیش از 1400 ساختمان 
در کشورهای در حال توسعه احداث کرده است که بسیاری از آن ها استادیوم است. این مطالعه به بررسی چگونگی 
استفاده چین از طراحی استادیوم ها به عنوان وسیله دیپلماتیک برای نشان دادن فرهنگ و اقتصاد و خود در ملل 
کمتر توسعه یافته می پردازد. فراهم کردن مکان فیزیکی برای فعالیت های ورزشی و ایجاد شبکه برای توسعه 
اقتصادی و فرهنگی و سیاسی باعث افزایش روابط بین چین و کشورهای دریافت کننده این خدمات شده است. 
دمپسی )2012( در بررسی پایداری اجتماعی و عوامل فرهنگی مربوط به مسکن در شهرهای انگلستان، شاخص 
هایی همچون قوانین و امکانات، و عوامل اقتصادی تأثیر گذار می باشد. امروزه محققان از طراحی و توسعه اماکن 
ورزشی به عنوان ابزاری قدرتمند در جهت توسعه شهری و مقوله های علمی استفاده می کنند. در این پژوهش 
جهت بررسی ساختار عاملی، چارچوب مدل ساخت و توسعه اماکن ورزشی روباز کشور از روش تحلیل مسیر 
استفاده شد. پس از محاسبه مقدار T مربوطه هر عامل مشخص شد که تمامی چارچوب مدل ساخت و طراحی 
اماکن ورزشی روباز کشور تأثیر معناداری را دارند. همچنین عوامل اقتصادی با تأثیر 0/689 مهم ترین عامل در 
چارچوب مدل ساخت و توسعه اماکن ورزشی روباز کشور می باشد. نتایج نشان داد که براساس شاخص های 
برازندگی نیز مشخص شد که مدل پژوهش مدل مناسبی می باشد. ضرورت ساماندهی مکانی کاربري هاي ورزشی 
امري مسلم و غیر قابل اجتناب به نظر می رسد. این یافته همسو با پژوهشات ملکی)2011(، تورنتو )2011(، 
اقتصادی می باشد.  اماکن ورزشی عوامل  از مهمترین عوامل توسعه  ژانگ )2009( می باشد. بدون شک یکی 
بنابراین اگر بخواهیم با امکانات محدود و مشخص، بهترین و هماهنگ ترین نتیجه را حاصل کنیم باید برای 
رسیدن به هدف خود طرح جامع داشته باشیم. طرح جامع یک نگرش کالن به مسائل است که خطوط اصلی را 
مشخص می کند و تقریبا به جزییات امور وارد نمی شود. در طرح جامع مشخص می شود که هر قسمت از پروژه 
چقدر اهمیت دارد و چه سهمی از امکانات باید به آن اختصاص داده شود. به عنوان مثال برای ساخت یک مجموعه 
ساختمانی مانند مجموعه های فرهنگی، آموزشی یا ورزشی، اولین قدم تهیه طرح جامع است. با داشتن طرح 
جامع به روشنی مشخص می شود که به عنوان مثال اگر بخواهیم فضایی را وسیع تر انتخاب کنیم، ناچاریم فضاهای 
دیگر را محدودتر کنیم و اگر این امر هماهنگی فضاها را بر هم زند از انجام آن منصرف می شویم لذا طرح جامع 
به ما کمک می کند تا با آگاهی هر چه بیشتر از بسیاری زیاده خواهی ها چشم پوشی کنیم. اما اگر برای ساخت 
و ساز خود طرح جامعی نداشته باشیم معموال برای هر قسمت بیشترین و بهترین منابع را در نظر خواهیم گرفت 
لیکن چون امکانات محدود است مجموعه ای ناهمگون حاصل خواهد شد که چون معموال ابتدا به رو بناها توجه 
می شود، وقتی که به امور اساسی و زیر بنایی می رسیم متوجه می شویم که امکانات کافی باقی نمانده است. بدون 
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طرح جامع ممکن است نتوان از تخصیص منابع به امور کم اهمیت خودداری کرد اما داشتن طرح جامع این 
لذا قبول  و  پرداخته شده  تر  به موارد مهم  از بعضی موارد  ازای چشم پوشی  ایجاد می کند که در  را  آگاهی 
محدودیت ها قابل تحمل تر خواهد شد طراحی خوب می تواند به خلق مکان های زنده و پر شور، با شخصیت 
شاخص و متمایز، محیط ها و فضاهای عمومی امن و دسترس پذیر که استفاده از آن ها مطبوع و دارای مقیاس 
انسانی باشند و مکان هایی که به علت قوه تخیل و حساسیت طراحان شان الهام بخش هستند، کمک کند. عوامل 
بسیاری حاصل فرایند طراحی و نوع مکان هایی را که به وجود می آوریم، تعیین می کنند و بر آن ها تأثیر دارند. 
طراحی موفق نیازمند درك کامل شرایطی است که تحت آن شرایط تصمیمات الزم اخذ می شوند و کار توسعه 
فضاها انجام می گیرد. بنابراین مکان یابی بهینه، کارایی فضاهاي ورزشی را به حداکثر می رساند و خدمات بهتري 
را براي استفاده کنندگان با هزینه هاي ممکن ارایه می نماید. در همین زمینه پیشنهاد می شود: در مرحله مکان 
گزینی، به مسئله امکانات موجود در خصوص خدمات شهري و در راس آن توجه به وجود تسهیالت و شبکه هاي 
ارتباطی مانند راه ها، خیابان ها و وسایل حمل و نقل عمومی جهت دسترسی آسان اقشار مختلف مردم توجه 
خاص و ویژه گردد. همچنین با توجه به آنکه اماکن و فضاهاي ورزشی به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر روي 
بستري به نام زمین بنا می شود، داشتن شناخت مناسب از این بستر و اطالع از ویژگی هاي آن، در زمان مکان 
گزینی اینگونه فضاها ضروري به نظر می رسد. بنابراین پیشنهاد می شود در راستاي بهره گیري از نقاط مثبت 
ویژگی هاي خاص زمین و همچنین چاره اندیشی در رابطه با نقاط منفی موجود در بستر فیزیکی پروژه مطالعات 
جامعی صورت پذیرد. همچنین باید توجه شود که در مرحله مکان گزینی اماکن ورزشی، فضاهایی که با توجه به 
جمعیت تحت پوشش و ظرفیت اماکن ورزشی قادر به پوشش کامل و متناسب با جمعیت و ظرفیت هستند در 
مقابل فضاهایی که از پوشش عملکردي محدودي برخوردارند و یا داراي همپوشی هستند، داراي اولویت باالتري 
جهت انتخاب مکان قرار خواهند گرفت. همچنین ارزیابی سازگاري و ناسازگاري کاربري ها، مساله پیچیده اي 
است و نیاز به بهره گیري از نظرات کارشناسان مختلف دارد. پوگیو و ورسکیج )2009( در منتطقه گراگلیاسکو 
شهر تورین با توجه به میزان آلودگی خاك منطقه، سعی در یافتن بهترین فضاها برای توسعه پارك ها و فضاهای 
تفریحی کردند. آن ها در پژوهش حاضر عالوه بر توجه به مسائل مربوط به عوامل اقتصادی و سیاسی، معیار تراکم 
جمعیت را نیز در پژوهش خود مورد توجه قرار داده و پی بردند که قوانین مالی و اداری و چشم انداز می تواند 
تأثیر گذار باشد برای توسعه پارك ها و فضا های. جاگودا )2008( در مقاله ای با عنوان "ساخت امکانات ورزشی 
به عنوان یک مدل طراحی شهری مثبت در شهرهای آنتاریو فاصله اماکن ورزشی و دسترسی به آن ها را در بهره 
وری اماکن ورزشی با اهمیت تلقی می کند. گرگورب و همکاران )2006( نشان داد توسعه و طراحي محیط 
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مناسب موجب ایمني و جذابیت بیشتر پیاده روها، افزایش میزان پیاده روي افراد و نیز افزایش درصد مشارکت 
در فعالیت هاي حرکتي مي شود. این طرح ها به ایجاد روشنایي مناسب در پیاده روها، زیرساخت هاي مناسب، 
پیوستگي و امنیت بیشتر پیاده روها و مسیر های دسترسي، کاهش ترافیک محیطي، ایجاد محل عبور عابران 
پیاده در خیابان ها و افزایش بعد زیبایي شناختي مسیرها و پیاده روها و طراحي و ساخت مسیرهاي ِویژه دوچرخه 
مربوط است. بنابراین برای تحقق این مسئله می بایست در هر پروژه عمرانی ورزشی، عوامل و متغیرهای اساسی 
تأثیر گذار در امر توسعه و ساخت مورد توجه سازندگان این نوع اماکن قرار گیرد. از آنجا که نقش ساخت محیط 
هاي مناسب براي فعالیت هاي بدني و نیز اماکن و مجموعه ها ي ورزشي دیدگاهي بین رشته ای است، همکاریی 
متخصصان سالمت عمومي، تربیت بدنی، برنامه ریزان شهري و سیستم حمل و نقل الزم است. با توجه به جدید 
بودن این حیطة تحقیقاتي، نیاز است که تحقیقات در این زمینه حمایت شود، به ویژه تحقیقات طولي که مي 

تواند باعث ایجاد روابط علّي شود و به کامل تر کردن مدل هاي مفهومي کمک کند.
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