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 چکیده
هاي ورزشی در ی و شناسایی عوامل مؤثر بر تحقق سرانهورزشي فضاهاۀ نیبه عیتوزمنظور تحقق به مناسبي الگوپژوهش حاضر ارائۀ 

تحلیلی است. شناسایی عوامل مؤثر با  –ها، توصیفی ادهاي و از حیث متغیر تحلیل دتوسعه –شهر تهران بود. این پژوهش از نوع کاربردي 

نتایج نشان  وتحلیل شد.تجزیه Mic Mac و  SPSS افزار ها با استفاده از نرماي دلفی و دادهاستفاده از پرسشنامۀ تکنیک چندمرحله

افزار میک داد که چهار عامل مهم در تحقق الگوي بهینۀ توزیع فضاهاي ورزشی با استفاده از تکنیک دلفی شناسایی و با استفاده از نرم

مالی،  –گذاري، اقتصاديیاستهاي سریزي شامل حوزهن عوامل در چهار حوزة برنامهبندي شد. در نهایت ایعامل کلیدي دسته 12مک در 

گذاري با باالترین امتیاز بیشترین تأثیرگذاري را داراست، در مرحلۀ  بعد فضایی و فرهنگی پیشنهاد شده است. حوزة سیاست –کالبدي
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 مقدمه

 در دیبای است که خدماتترین ی از مهمورزشي فضاها

 عیتوزی داشته باشند که همگونمتوازن و  عیتوزسطح شهر 

 داریپای به اهداف توسعۀ ابیدستی در جهت گاممناسب آنها 

ي از اریبس در یکنون مشکالت ترینمهم از  ).1است (

 يفضاها نامناسب استقرار پراکنش ناهمگون و شهرها،

 کهي نحوبه است؛ يشهر هايکاربري ریسا انیم در یورزش

 آنها به ی نداشتندسترس علتبه جامعه افراد از ياریبس

 استفاده مطلوب صورتبه یورزشهاي مکان از توانندنمی

 یابیمکان نۀیزم در تیریمد و ریزيبرنامه به آنها حل و کنند

 دیجد يالگو در دارد. ازین یورزش يفضاهای سامانده و

 کیتفک جمله از نیزم يکاربر یمبان ي،شهر هايطرح

 تیتثب ی،مصنوع و يکالبد ماتیتقس هاي عمدةکاربري

 با است. شده روروبه یاساس تحوالت با  ...و هاکاربري

 مثل يشهر ریزيبرنامه در دیجد يهادگاهید شیدایپ

 ،طیمح سازيسالم ی،اجتماع رفاه گسترش ،داریپا توسعۀ

 و یابیمکان موضوع  ...و يشهر یزندگ تیفیکي اعتال

 تحول زین يشهر خدمات و یورزش يفضاها یسامانده

 ).2،3است ( افتهی یفیک

طور عام و در کالنشهر تهران ي کشور بهشهرهادر 

به  شدههیتهی لیتفضهاي جامع و طور خاص در طرحبه

هاي داده شده و سرانه تیاهمي حدودی تا ورزشي کاربر

 نیا قیتحقي در آنها نسبتاً خوب است، اما مسئلۀ شنهادیپ

ي در مناطق کالنشهر شنهادیپهاي سرانه نیااست که چرا 

ي کاربري شنهادیپی مکان عیتوز ایآاست؟  افتهینتحقق 

یی بوده است؟ فضای و اجتماعي عدالت مبنای بر ورزش

ی بر مبن ایآی موجود ورزشي فضاهای به دسترس نیهمچن

 نیای به دسترسیی بوده است؟ فضای و اجتماععدالت 

 ).4،5؟ (استي مناسب شهر تیجمعي کل برافضاها 

هاي جامعه و ی از طرحمقدماتبا توجه به مطالعۀ 

ۀ هاي توسعطرح  نیاي در شنهادیپسرانۀ  زانیمی، لیتفض

همواره  ي بزرگ از جمله کالنشهر تهرانشهرهاي در شهر

، برخورد یورزشهاي کاربري مانندغیرانتفاعی  يفضاهابا 

یابی، هاي مکانبه شاخص یتوجهبی. سته ادشن یمناسب

برخورد کردن از  یانفعالو  یاجتماععدالت  تیرعاعدم 

عدم  ي در کنارشهرتوسعۀ  هايدر طرح هاضعف جمله

بازي ، بورسيشهر تیریمد، ضعف یقانونهاي حمایت

دست به دست هم  یحقوق، مسائل و مشکالت نیزم

و  یخدمات يفضاها اغلبشوند که و موجب می دهندمی

 رینظ یانتفاع يهايبه نفع کاربر یورزش يفضاها ویژهبه

و  افتهی رییو امثال آنها تغ ي، تجاریمسکون يهايکاربر

 ).6،7( ابندی کاهش ینوعبه

 تواندیم يشهر نیزم يکاربر حیو صح نهیبه صیتخص

و...)  یکیتراف ،ی(خدمات يل و مشکالت شهرئاز مسا ياریبس

 یکیزیف ةو انداز با توجه به رتبه صیتخص نیرا حل کند. ا

شهر  هکه هرچيطوربه دارد، ییبسزا تیشهرها، اهم

مورد  يها و فضاهاکاربري صیتخص تیتر باشد، وضعبزرگ

توان ها میبا نگاه به این طرح د.شوتر میپیچیده يشهر ازین

ی ورزشهاي سو، سرعت رشد کاربري کاز ی نتیجه گرفت که

ویژه کالنشهر تهران به رانیاي شهرهابه نسبت رشد 

 ازیني مورد هاتیموقعو  هامساحتمتناسب نبوده و به 

ي سو). از 8ی مبذول نشده است (کافی توجه ورزشاماکن 

 يشهرخدمات و امکانات  نامناسب عیتوز و تراکمبحث  گرید

را به هم زده  یعموم يفضاها با یهاي مسکونتعادل کاربري

، از جمله یهاي خدماتسرانه امر در اغلب نیکه ا است

 نیاو  افتهی يشتریب نمود يشهر و سبز ی، آموزشیورزش

ي حادترویژه کالنشهر تهران شکل موضوع در کالنشهرها به

 ).9(به خود گرفته است 

ي فضاهاو سرانۀ  نهیبه عیتوزرو ضرورت درك ازاین

یی الگوی به ابیدستتر از آن ی در شهر تهران و مهمورزش

ي در شهر تهران، عامل امر نیچنمنظور تحقق متوازن به

 بیترغي، شهري داریپاي و ریپذستیز شیافزای در اتیح
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 تینهایی و در فضاها نیچناز  شتریبمردم به استفادة 

 .استسالمت جامعه مطرح 

یی فضااي به توسعۀ ) در مقاله2014( 1گابر کازمن

ي پرداخت و مرکزي اروپای در شهرهاي ورزش التیتسه

بزرگ با گذشت  اسیمقی با ورزشدهد که اماکن نشان می

یابی اند، اما مکانیابی شدههاي شهر مکاندر لبه شتریبزمان 

به سمت داخل شهرها حرکت  شتریباماکن امروزه  نیا

 ترکوچک روزروزبهی ورزشاماکن  نیهمچنکند. می

ی شهر حرکت داخلي مرکزشوند و به سمت مراکز می

) به 1392ی و همکاران (نیدحسیسي نوروز). 10کنند (می

 ستمیبا استفاده از س یورزش يفضاها یمکان لیتحل

 ۀمطالع(مطلوب  و ارائۀ مدل) GISیی (ایاطالعات جغراف

، قیتحق نیا) پرداختند. در شهر تهران کی ۀ: منطقيمورد

شدند و  یمکان لیتهران تحل کیمنطقۀ  یورزش يفضاها

 ي. براشدند یمنطقه بررس نیدر ا یورزش يفضاها تمامی

طول و ( یمکان تی، موقعیورزش يفضاها یمکان یبررس

آن  قیسپس با تلف .فضاها گرفته شد نیا یی)ایعرض جغراف

 ياستانداردها زیموجود و ن یاراض يکاربر يهابا نقشه

 يفضاها یمکان لیتحل از منابع مختلف، به شدهيآورجمع

هدف  يتهران پرداخته شد و در راستا کیمنطقۀ  یورزش

 دیجد ياحداث فضاهاي هاي مناسب برامکان قیتحق

 ).11( ، مشخص شدندیورزش

شهر  اسکویگراگل)، در منطقۀ 2009( 2چیرسکو  ویپوگ

ی در سعی خاك منطقه، آلودگ زانیمبا توجه به  نیتور

ي فضاهاي ساخت پارك ها و برافضاها  نیبهتر افتنی

ی خاك آلودگ زانیمبر توجه به ی کردند. آنها عالوهحیتفر

، نیسنگی خاك با فلزات آلودگبه  قیدقمنطقه و توجه 

در پژوهش خود مورد توجه قرار  زینرا  تیجمعتراکم  اریمع

 تراکم زانیمیۀ پارا بر  دیجدیابی ساخت داده و مکان

                                                           
1. Gábor KOZMA 
2. Poggio & Vrscaj 

ی در خاك آلودگموجود در منطقه و توجه به عدم  تیجمع

 ).12انجام دادند (

 یمکان لیمنظور تحلبه) 2008( پوتوارگا و همکاران

ها پاركی به دسترسی و ارتباط ورزش -یحیتفر يهاپارك

 افزارو نرم ییایجغراف يهابا وزن مطلوب کودکان از نقشه

GIS جهینت نیا خود به قیاستفاده کردند. آنها در تحق 

است  لومتریک 8تا 1ها، ها از پاركکه فاصلۀ خانواده دندیرس

 یورزش -یحیتفري ها، آنها را به پاركیدسترس نیکه ا

وزن نامطلوب کودکان  شیو سبب افزا کندیمحدود م

 ).13( شودیم

ی ورزشي ایجغراف) در کتابی با عنوان 2002( 3جان بل

فضاها در  نیاي ایجغرافی و ورزشي فضاهابه ابعاد مختلف 

اي با عنوان پرداخته است. در فصل جداگانه انگلستانکشور 

ی ورزشي فضاهایابی انواع به مکان»  یابیورزش و مکان«

، تراکم طیمح طیشرادر انگلستان پرداخته و با توجه به 

مندي مردم به نوع ورزش به عالقه زانیمو  تیجمع

ي تئوربا توجه به  یورزشي فضاهایابی مطلوب مکان

پرداخته است و با  انگلستانکشور  دري مرکزي هامکان

مناسب استقرار  طیشرا، فاصله و... تیجمعتوجه به تراکم 

مشخص کرده  انگلستانرا در سراسر  هاورزشاز انواع  کهری

یی و جاجابهی انواع ورزش و  پژوهندهیآبه  نیهمچناست. 

ي استقرار ارهایمع راتییتغیابی دوبارة آنها با توجه به مکان

 لیتحلی و بررس جینتا). 14ورزش در کشور پرداخته است (

ی نشان ورزشي فضاهاگرفته در مورد مطالعات صورت

ي فضاهایابی مطالعات به مکان نیا شتریب که دهدیم

ه ي کاترین مسئلهاند. مهمی در سطح شهر پرداختهورزش

و عوامل  نفعانيذبه  کمترمورد توجه قرار نگرفته، توجه 

 شهر است. در سطحاماکن  نیامؤثر در تحقق کاربري 

ی شهر ورزش يفضاها یبررس پژوهش حاضر در نیبنابرا

3 . John Bale  
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 يسازگار ،عیتوزنحوة  ۀنیزم در به مشکالت تیعناتهران با 

منظور یی بهالگوارائۀ  ، بههایینارسا و کمبودها ،تیمطلوب و

. با توجه به مطالب شودیمپرداخته  ۀ آنهانیبه عیتوزبه  لین

ي دیکلیی عوامل شناسای پدر  قیتحق نیا، شدهارائه

ي الگوی و ارائۀ ورزشهاي در عدم تحقق سرانه رگذاریتأث

ی دهمیتعممنظور ی بهورزشي هايکاربري تحقق برا نهیبه

 شهرهاست. ریسابه 

 
 قیتحقروش 

پژوهش و هدف، از نوع  يریگاز لحاظ جهت قیتحق نیا

نظارت بر  زانیاز نظر مو   ياتوسعه -يکاربرد يهاپژوهش

است. از نظر  یلیتحل -یفیها، توصداده لیو تحل رهایمتغ

، از قیپژوهش با توجه به موضوع تحق نیدر ا یشناسروش

 ي). برا15استفاده شده است ( ختهیآم قیروش تحق

ی، طیمح يهاتیاز واقع یاطالعات و آگاه يگردآور

ي نقشهی شامل دانیو م ياکتابخانه يهایمطالعات و بررس

ي روعنوان مرکز خدمات بر ی شهر تهران بهورزشي فضاها

ي شهری اراضي کاربری شهر تهران، نقشۀ دسترسشبکۀ 

ی، مسکوني کاربرویژه گانۀ کالنشهر تهران به 22مناطق 

ي مربوط به مرز مناطق شهر تهران و ایجغرافي هاهداد

ي ساختار لیتحلی و دلفي روش اپرسشنامهي هاداده

ها از ابزاره مرتبط از داده لیوتحلهیتجز يبرا. عمل آمدبه

 .استفاده شد MICMAC و SPSSجمله 

 شناسایی عوامل مؤثر بر تحقق توسعۀ فضاهاي ورزشی

ران از گانۀ کالنشهر ته 22یگاه مناطق جای از آگاهبا 

ی مشکالتی که با ورزشي فضاهایع توزیت توسعه و وضعنظر 

ین فضاها ای عوامل مؤثر در تحقق بررسمواجهند، ضرورت 

شود که با یش مطرح میپیش از بدر کالنشهر تهران 

ان و متخصص) و اخذ نظرهاي 16ی (دلفیک تکنیري کارگبه

 ینۀ زمیی در اجرای و دانشگاه نظرانصاحب

ریزي شهري و مدیریت ورزشی در کالنشهر تهران برنامه

به  هاپرسشنامهی پس از ارائۀ دلفمشخص شد. در دور اول 

پرسشنامه برگشت داده شد. در گام  28نفر از خبرگان  30

یم تتوسط  هاپرسشنامهیل تحلویهتجزی و بررساول پس از 

یدي کلمورد از عوامل  125حدود  مجموعی در دلف

ي موارد ذکرشده سازخالصهد. در گام دوم با استخراج ش

مورد یادشده در سؤاالت باز را در  125ی موفق شد دلفیم ت

بندي کند. در جدول مورد، خالصه و جمع 49مجموع در 

ی تکرار در نظرهاي فراوانیشترین بیب ترتین موارد بها 1

پرسشنامه که  28ین اساس از اخبرگان ارائه شده است. بر 

یم تپرسشنامه به  24ان در دور سوم ارسال شد، ي خبرگبرا

یت کردن پراهمی برگشت داده شد که بر این اساس، دلف

ین زمیرة ذخي، شهرهاي یۀ طرحتهی در ورزشي فضاها

ی، ورزشي فضاهایجاد اي براي شهریند توسعۀ فرای در کاف

ی) فرهنگی و آموزشیر فضاها (سااز  چندمنظورهاستفادة 

ي فضاهایع توزی، توجه به مکان ورزشهاي یتفعالي برا

 ینقوانیب تصوها، یاز جامعه در طرحن براساسی ورزش

یجاد در ا یو خارج یداخل گذاريیهاز جذب سرما یتحما

ی در سطح خرد و کالن، توجه به ورزشي فضاها

یاس شهر (واحد مقی در ورزشي فضاهایع توز مراتبسلسله

نهادها و  ینب یو هماهنگ ییهمسویه و...) و ناحمحله، 

ترین یتپراهمدر شهر تهران  ورزش یمتول يهاسازمان

ی تلقی ورزشي فضاهاینۀ بهي الگویدي در تحقق کلعوامل 

 اند.شده
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 یدلفیج حاصل از دور سوم نتا. 1جدول 

 کلیدي در تحقق الگوي بهینۀ فضاهاي ورزشی ترین عواملاصلی فیرد
رتبه در 
 دور دوم

 نیانگیم
 دور سوم

 6,1 18 یورزشي فضاها شیافزاي برااعتبارات الزم از طرف دولت  صیتخص 1
 6,7 15 یورزشي فضاها شیافزاي براي شهرداري سواعتبارات الزم از  صیتخص 2
 7,7 9 ریپاگدست و  نیقوانی با حذف ورزشي فضاها جادیای در خصوصمشارکت بخش  3
 8,2 6 یورزشي فضاهای سوددهاز  نانیاطم شیافزای با خصوصمشارکت بخش  4
 8,2 6 يشهرداراز طرف دولت و  نیزمي هانهیهز نیتأمی با ورزشي فضاهاي احداث برای خصوصمشارکت بخش  5
 8,7 3 هاجامعه در طرح ازین براساسی ورزشي فضاها عیتوزتوجه به مکان  6
 8,2 6 یورزشي فضاها جادیاي برااعتبار الزم   نیتأمي و  شنهادیپي هامکانۀ نیهزتوجه به  7
 7,5 11 یورزش هايدر طرح یهماهنگو  یکپارچگی به  شتریبتوجه  8
 7,3 12 ی در طرح جامعورزشي فضاهاشده شنهادیپهاي به سرانه شتریبو توجه  دیتأک 9
 7,8 8 گریدي هايکاربری به ورزشي فضاهاي کاربر رییتغ عدمی و لیتفصي طرح شنهادیپي هايکاربر تیرعا 10
 8,7 3 یورزشي فضاهاي توسعه و گسترش براي راهبردسند  نیتدو 11
 8,7 3 يشهرهاي یۀ طرحتهی در ورزشي فضاهاکردن  تیپراهم 12
 8,5 4 در شهر تهران ورزش یمتول يهاسازماننهادها و  نیب یهماهنگو  ییهمسو 13

 8,3 5 اعتبارات کامل آنها - نیتأم ةو نحو یازسنجین، الزمانجام مطالعات  با یورزشي هاپروژهاحداث  بیتصو 14

 8,3 5 خرد و کالن سطحی در ورزشي فضاها جادیادر  یخارجو  یداخل يگذارهیسرمااز جذب  تیحما نیقوان بیتصو 15

 7,7 9 فضاها نیا جادیای در اجتماعی با توجه به طبقات ورزشي فضاهاي هاکنندهمصرفبه  شتریبتوجه  16

 8,0 7 فضاها نیا جادیای با توجه به سن و جنس در ورزشي فضاهاي هاکنندهمصرفبه  شتریبتوجه  17

 8,5 4 یورزشهاي یۀ طرحتهی در ورزشي فضاها کنندهمصرفی از جامعۀ مینمشارکت دادن زنان به عنوان  18

 7,7 9 در ورزش یصنف يهاتشکلو  یردولتیغ يهاسازمان جیتروو  تیحما يسازوکارها نیتدو 19

 7,2 13 بانوان يبرا مستقل یورزش يفضاهااز امکانات و  يرخوردار  شیافزا 20

 7,8 8 یورزش يهاتیفعال جیترواماکن و  ۀدر توسع یخصوصبخش  يگذارهیسرما يبرا ي الزمهازهیانگ باال بردن 21

 7,7 9 فضاها نیاي احداث برای در انتخاب مکان  ورزشي فضاهاي هاکنندهمصرفی دسترستوجه به  22

 7,7 9 یابیي مکانارهایمعبا درنظر گرفتن  هايکاربر ریسای با ورزشي فضاهاي سازگارتوجه به  23

 7,8 8 و...) هیناحشهر (واحد محله،  اسیمقی در ورزشي فضاها عیتوز مراتبسلسلهتوجه به  24

 4,3 24 ی در سطح شهرورزشي فضاها کنندهمصرف وآمدرفتۀ نیهزتوجه به  25

 9,0 1 یورزشي فضاها جادیاي براي شهرتوسعۀ  ندیفرای در کاف نیزمة ریذخ 26

 8,8 2 یورزشي هاتیفعالي برای) فرهنگی و آموزشفضاها( ریسااز  چندمنظورهاستفادة  27

28 
با  ي شهرمرکزدر مناطق  خصوصبهی در سطح شهر (ورزش يفضاها ۀتنزل سرانکاهش و   نگیتوریمان

 ي)شهرمناطق  نیا تیجمع شیافزاتوجه به 
7 8,0 

29 
و توجه در  دختران يبراویژه به هاتیفعالجهت انجام  یورزش يفضاها ی تناسببررسمطالعه و 

 یآتي هايزیربرنامه
6 4,8 

 7,7 9 موجود یورزش زاتیتجه وبودن فضا  راستانداردیغ ای یفرسودگ نگیتوریمانی و بررس 30

 8,0 7 تراکم جمعیتی و تقاضا براي طرح 31

 4,9 21 ورزش يبراکردن  نهیهزروزمره و عادت به  یزندگبه ورزش در  ازینفرهنگ  جیترو 32

 8,3 5 یورزشي فضاها تیاهمي بر شهر نمسئوالة ژیوي توجه برای جمعي هارسانهاستفاده از  33
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 کلیدي در تحقق الگوي بهینۀ فضاهاي ورزشی ترین عواملاصلی فیرد
رتبه در 
 دور دوم

 نیانگیم
 دور سوم

 5,2 20 یورزشي فضاهای به دسترسدر شهروندان در  ازینی و احساس سالمتي برابه ورزش  ازینفرهنگ  جیترو 34

 8,2 6 یملی و برنامۀ کالن تیریمدورزش در نظام  گاهیجانامناسب بودن  35

 7,3 12 و اماکن موجود زاتیتجهناکارا از امکانات و  ةاستفادی  ابیعلتی و  بررس 36

 4,8 22 یورزش يهارساختیزاز امکانات و  نهیبه ةاستفادفرهنگ  شیافزا 37

 7,8 8 بخش نیاي توسط برداربهرهی و ورزشي فضاهای در احداث مردممشارکت  38

 7,8 8 یورزشی و تیجمععادالنۀ  عیتوزدر تمام محالت با  هاپروژهي اجرا 39

 5,2 20 يشهری، منطقه و محلي ازهاینی بدون درنظر گرفتن ورزشي هاتیفعالي نظام براي بعدتکریزي برنامه 40

41 
و  نیزم متیقدادن صرف به  تیاهمی و ورزشي فضاهایابی هاي شهرسازانه در مکانبهره نبردن از شاخص

 نیزمکمبود  لیدلبه نیزمابعاد 
17 6,2 

 4,1 25 ادهیپي هاي و زونسواردوچرخهدر سطوح شهر به  ژهیوي هانیالاختصاص دادن  42

 7,6 10 یورزشي فضاهادر استفاده از  کنندهمصرف دیخرتوجه به قدرت  43

 5,3 19 هايشهرداري و شهر تیریمدی در سطح ورزشي فضاها گاهیجاارتقاي  44

 4,5 23 ی)اجتماعی (ورزشي فضاهانقش  افراد خیر در توسعۀ  45

 7,8 13 یورزشي فضاهادر توسعۀ  نیریخي وقف و اوقاف و نقش هاتیظرفو  هالیپتانسۀ استفاده از نیزمي در سازفرهنگ 46

 6,8 14 (سالمندان)، معلوالن و.... توانانکمتوجه به بحث  47

 7,8 8 ی در شهرورزش سمیتوری در جهت توسعه ورزشي فضاهاتوسعۀ  48

49 
 جادیاي) در سازفرهنگي مردم (باورهای و ارزشی از نظام جزئ عنوانبهورزش و توجه به آن  گاهیجا تیتقو

 جامعۀ سالم
8 7,8 

 

دهد نشان می هگرفتانجامی دلفۀ گانسهي هادورهیج نتا

ي پانل حاصل شده اعضایان میر اتفاق نظر زیل دالکه به 

 یان داد. پاتوان به تکرار دورها یماست و 

  90یدي معادل کلدر بیشتر عوامل 

اند. ماندهی باقین دامنه همدرصد آنها در 

یان نظرهاي خبرگان تنها یک ممعنا که در ینبد

 وجودبهییرات تغیدي کلمورد خارج از عوامل 

 آمده است.

  ي خبرگان دربارة هاپاسخیار معانحراف

ی اصلیدي کلیت در هریک از عوامل اهمیزان م

ي ادامنهی در دور دوم در ورزشي فضاهاتوسعۀ 

که در دور سوم یدرحالقرار دارد،  36/2تا  15/1از 

 4/1تا  9/0یار هریک از عوامل به دامنۀ معانحراف 

 کاهش یافته است.

 ی هماهنگیب ضرتر از همه مهم

ي خبرگان در هاپاسخي برا(تطابق) کندال 

سعۀ ي عوامل توبندرتبهیت و اهمخصوص درجۀ 

است. با  435/0ی در دور سوم ورزشي فضاها

 10یش از بي خبرگان اعضاینکه تعداد اتوجه به 

یب هماهنگ کندال ضرایزان از مین انفر بود، 

 آید.یم حساببه معنادار کامالً

 ي برای کندال هماهنگیب ضر

ی ورزشي فضاهایدي توسعۀ کلي عوامل بندرتبه

 039/0در دور سوم نسبت به دور اول تنها 

یزان اتفاق میب یا ضرین ایش یافته است که افزا
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ی رشد متوالیان دو دور میان اعضا پانل در منظر 

 ).17دهد (زیادي را نشان نمی

 50یش از بی تماس با اعضا پانل ط 

 ی را داشتند.دلفیل به توقف تمادرصد آنها 

 
 هاي تحقیقتحلیل یافته

ینۀ بهي الگویدي مؤثر در ارائۀ کلاج عوامل استخر

 ی کالنشهر تهرانورزشي فضاهاتوسعۀ 

عنوان عوامل مهم و عامل به 40یدلفیج نتابا توجه به 

ی از نظر ورزشي فضاهایع توزینۀ بهي الگومؤثر در تحقق 

اند و در مرحلۀ بعد با استفاده از ی انتخاب شدهدلفگروه 

یرگذار تأثیدي کلي استخراج عوامل برا 1یک مکمافزار نرم

یل شده تحلی ورزشي فضاهایع توزینۀ بهي الگوبر تحقق 

دهد نشان می 40*40یسماتریج حاصل از ابعاد نتااست. 

درصد است که عوامل  59یس ماتری پرشدگکه درجۀ 

. از اندگذاشتهي هم روی بر متراکمیر نسبتاً تأث شدهانتخاب

 656یس، ماترین ابی در یاارزرابطۀ قابل 1600مجموع 

است عوامل معنین ارابطه، عددشان صفر بوده است که به 

اند. یرفتهنپذیر تأثیگر همدیر نگذاشته یا از تأثیگر همدبر 

یر تأثی که معنینبدرابطه، عددشان یک بوده است، 257

بوده  2رابطه، عددشان  334، اندداشتهی نسبت به هم کم

، اندداشتهي قو تاًبنسیرگذار تأث ۀی که رابطمعنینبداست، 

ی که روابط معنینبدبوده است،  3رابطه، عددشان  143

یرگذاري و تأثیاد بوده است و از زیار بسیدي کلي هاعامل

 210یز نیت نها. در اندبودهیادي برخوردار زیرپذیري تأث

یلی و پتانسة روابط دهندنشانبوده که  Pرابطه، عددشان 

 ده است.بو هاعاملیرمستقیم غ

 

 هاي ماتریس و تأثیرات متقاطع. تحلیل اولیۀ داده2جدول 

 مقدار شاخص
 40 ابعاد ماتریس
 2 تعداد تکرار
 656 تعداد صفر
 257 تعداد یک
 334 تعداد دو
 143 تعداد سه
 P 210تعداد 
 1600 جمع

درصد 59 درجۀ پرشدگی  

 

ینۀ بهي الگویدي مؤثر بر تحقق کلانتخاب عوامل 

 یورزشي فضاهاینۀ بهیع توز

یم و مستقیرگذاري تأث براساسیدي کلي هاعامل

یرمستقیم غیم و مستقیلی پتانسیرات تأثیرمستقیم و غ

یدي کلعامل  12دهد که از یج نشان مینتااند. انتخاب شده

                                                           
1.MIC MAC 

یرگذار تأثیدي کلعامل آن در عوامل  11یم مستقیرگذار تأث

یر فقدان متغاند و فقط یک یز تکرار شدهنیرمستقیم غ

 ییرتغ عدم و یلیتفص طرح یشنهاديپ هاييکاربر یترعا

 وسازساختیگر بر د هاييکاربر به یورزش يفضاها يکاربر

یدي تکرار نشده است که با اضافه کلیان عوامل مي در شهر
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یع توزق یدي مؤثر در تحقکلیر مجموع عوامل متغین اکردن 

یط شراعامل خواهد شد. در  13ي شهري فضاهاینۀ به

یرگذاري تأثیم چهار مورد و در مستقیلی پتانسیرگذاري تأث

یرگذاري تأثیرمستقیم پنج مورد متفاوت از غیلی پتانس

 ).3(جدول  استیم مستق

 
 . عوامل کلیدي مؤثر بر تحقق توسعۀ بهینۀ فضاهاي ورزشی3جدول 

 ریتأث
 یلیپتانس

 میرمستقیغ
 يدیکل عامل

 ریتأث
 یلیپتانس
 میمستق

 ریتأث يدیکل عامل
 میرمستقیغ

 يدیکل عامل
 ریتأث

 میمستق
 عامل

 رتبه يدیکل

432 

پراهمیت شدن 
 در ورزش جایگاه

 مدیریت شهري نظام
هاي و طرح برنامه و

 توسعۀ شهري

448 

پراهمیت شدن 
 در ورزش جایگاه
مدیریت  نظام
و  برنامه و شهري
هاي توسعۀ طرح

 شهري

554 

 پراهمیت شدن جایگاه
مدیریت  نظام در ورزش

و  برنامه و شهري
هاي توسعۀ شهريطرح  

568 

 پراهمیت شدن جایگاه
مدیریت  نظام در ورزش

و  برنامه و شهري
 هاي توسعۀ شهريطرح

1 

412 
توجه به تراکم 

جمعیتی و تقاضا 
 براي طرح

423 
 تراکم به توجه

 تقاضا و جمعیتی
طرح براي  

520 
 راهبردي سند تدوین

 گسترش و توسعه براي
ورزشی فضاهاي  

546 
 راهبردي سند تدوین

 گسترش و توسعه براي
ورزشی فضاهاي  

2 

403 

 در هاپروژه اجراي
 توزیع با محالت تمام

 و جمعیتی عادالنه
 ورزشی

413 

 در هاپروژه اجراي
 با محالت تمام

 عادالنۀ توزیع
ورزشی و جمعیتی  

520 
 هايپهنه در زمین ذخیرة

 بر تأکید با شهري
فرسوده هايبافت  

539 
 در زمین ذخیرة

 تأکید با شهري هايپهنه
فرسوده هايبافت بر  

3 

362 

 راهبردي سند تدوین
 و توسعه براي

 فضاهاي گسترش
 ورزشی

372 

 سند تدوین
 براي راهبردي

 گسترش و توسعه
ورزشی فضاهاي  

433 

 خصوصی بخش مشارکت
 فضاهاي احداث براي

 تأمین با ورزشی
 طرف از زمین هايهزینه

شهرداري و دولت  

443 

 و اجتماعی بازاریابی
 هايرسانه از استفاده

 ویژه توجه براي جمعی
 بر شهري مسئوالن

ورزشی فضاهاي اهمیت  

4 

357 

 در زمین ذخیرة
 با شهري هايپهنه

 هايبافت بر تأکید
 فرسوده

367 

 در زمین ذخیرة
 با شهري هايپهنه

 هايبافت بر تأکید
 فرسوده

427 
 از الزم اعتبارات تخصیص
 براي شهرداري سوي
ورزشی فضاهاي افزایش  

435 

 خصوصی بخش ترغیب
 فضاهاي احداث براي

 تأمین با ورزشی
 طرف از زمین هايهزینه

شهرداري و دولت  

5 

324 

 الزم اعتبارات تخصیص
 براي شهرداري سوي از

 فضاهاي افزایش
 ورزشی

332 

 و اجتماعی بازاریابی
 هايرسانه از استفاده
 توجه براي جمعی

 شهري مسئولین ویژه
 فضاهاي اهمیت بر

 ورزشی

407 

 و اجتماعی بازاریابی
 هايرسانه از استفاده

 ویژه توجه براي جمعی
 اهمیت بر شهري مسئولین

ورزشی فضاهاي  

420 
 یکپارچگی  به بیشتر توجه

 هايطرح در هماهنگی و
با رویکرد آمایشیورزشی   

6 

321 

ترغیب بخش 
خصوصی براي احداث 

فضاهاي ورزشی با 
هاي تأمین هزینه

زمین از طرف دولت 
 و شهرداري

327 

 اعتبارات تخصیص
 سوي از الزم

 براي شهرداري
 فضاهاي افزایش

 ورزشی

371 

  به بیشتر توجه
 و یکپارچگی

 هايطرح در هماهنگی
 رویکرد با ورزشی

 آمایشی

413 

 اعتبارات تخصیص
 سوي از الزم

 براي شهرداري
 فضاهاي افزایش

 ورزشی

7 

315 

 هماهنگی و همسویی
 و نهادها بین
 متولی هايسازمان

تهران شهر در ورزش  

327 

 بخش ترغیب
 براي خصوصی

 فضاهاي احداث
تأمین با ورزشی  

365 

 به بیشتر توجه و تأکید
 پیشنهادشده هايسرانه

 طرح در ورزشی فضاهاي
 جامع

398 

 دسترسی به توجه
 هايکنندهمصرف
 در ورزشی فضاهاي
 براي  مکان انتخاب
فضاها این احداث  

8 
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 . عوامل کلیدي مؤثر بر تحقق توسعۀ بهینۀ فضاهاي ورزشی3جدول ادامۀ 
 ریتأث
 یلیپتانس

 میرمستقیغ
 يدیکل عامل

 ریتأث
 یلیپتانس
 میمستق

 ریتأث يدیکل عامل
 میرمستقیغ

 يدیکل عامل
 ریتأث

 میمستق
 عامل

 رتبه يدیکل

313 

 و اجتماعی بازاریابی
 هايرسانه از استفاده
 توجه براي جمعی

 شهري مسئوالن ویژة
 فضاهاي اهمیت بر

 ورزشی

327 

 و همسویی
 بین هماهنگی
 و نهادها

 متولی هايسازمان
 شهر در ورزش

 تهران

347 
توجه به تراکم جمعیتی 

 و تقاضا براي طرح
332 

 توزیع مکان به توجه
 براساس ورزشی فضاهاي

هاطرح در جامعه نیاز  
9 

306 

 در سازيفرهنگ
 از استفاده زمینه

 و هاپتانسیل
 و وقف هايظرفیت

 خیرین نقش و اوقاف
 فضاهاي توسعه در

 ورزشی

302 

 دسترسی به توجه
 هايکنندهمصرف
 در ورزشی فضاهاي
 براي  مکان انتخاب
فضاها این احداث  

338 

 هايکاربري رعایت
 تفصیلی طرح پیشنهادي

 کاربري تغییر عدم  و
 به ورزشی فضاهاي
دیگر هايکاربري  

332 
توجه به تراکم جمعیتی 

 و تقاضا براي طرح
10 

304 

 دسترسی به توجه
 هايکنندهمصرف
 در ورزشی فضاهاي
 براي مکان انتخاب
فضاهاي  این احداث

 شهري

302 

 در سازيفرهنگ
 از استفاده زمینه

 و هاپتانسیل
 و وقف هايظرفیت
 نقش و  اوقاف
 توسعۀ در خیرین

ورزشی فضاهاي  

337 

 دسترسی به توجه
 هايکنندهمصرف
 در ورزشی فضاهاي
 براي  مکان انتخاب
فضاها این احداث  

324 

 به بیشتر توجه و تأکید
 شده پیشنهاد هايسرانه

 طرح در ورزشی فضاهاي
 جامع

11 

299 

  به بیشتر توجه
 و یکپارچگی
 در هماهنگی

 با ورزشی هايطرح
آمایشی رویکرد  

287 

  به بیشتر توجه
 و یکپارچگی
 در هماهنگی

 با ورزشی هايطرح
آمایشی رویکرد  

335 

 از حمایت قوانین تصویب
 گذاريسرمایه جذب

 در خارجی و داخلی
 در ورزشی فضاهاي ایجاد

کالن و خرد سطح  

317 

 از حمایت قوانین تصویب
 گذاريسرمایه جذب

 در خارجی و داخلی
 در ورزشی فضاهاي ایجاد

کالن و خرد سطح  

12 

 

ي فضاهاینۀ بهیع توزي تحقق براینه بهي الگوارائۀ 
 یورزش

یرمستقیم غیم و مستقیرات تأثیدي کلي هاعاملابتدا 

یج نشان نتای شده است که بررسریزي حوزة برنامه براساس

 قابلیع عادالنه و توزیرگذار در تأثیدي کلي هاعاملدهد می

ریزي یشتر در حوزة  برنامهبي شهروندان برای دسترس

یی قرار دارند، و فضا -يکالبدریزي گذاري و برنامهیاستس

ی قرار دارد. فرهنگي و اقتصادي حوزة بعددر مراتب 

ي فضاهایع توزینۀ بهي الگوي تحقق برایگر دعبارت به

شود  هاحوزهین ایشتري به بید توجه بای در فاز اول ورزش

 ).4(جدول 

یزان مشود، یممالحظه  1که در شکل همچنان

ریزي آورده شده یم چهار حوزة برنامهمستقیرگذاري تأث

یاز امتگذاري با یاستسدهد که حوزة یج نشان مینتااست و 

یرگذاري را در تأثیشترین ب هاحوزهیر سانسبت به  1822

ي در کالنشهر تهران دارد شهري فضاهایع عادالنۀ توزتحقق 

ي با کالبد -ییفضاریزي ي هم حوزة برنامهبعدو در مرتبۀ 

یم قرار دارد که شامل مستقیرگذاري تأثیاز امت 1386

یع توزي و شهرریزي ي و برنامهشهرسازیدي کلي هاعامل

. در استي شهرریزي اصول برنامه براساسی ورزشي فضاها

قرار دارد که  1291یاز امتي با اقتصادي حوزة بعدمرتبۀ 

ي کمتریرگذاري تأثیزان مگذاري یاستسنسبت به حوزة 

ي اختالف کالبد -ییفضایسه با حوزة مقای در ولدارد، 

که  استی فرهنگین حوزه مربوط به بعد آخریادي ندارد. ز

ین مرتبه قرار دارد و نسبت آخردر  568یرگذاري تأثیاز امتبا 

یج نتاین اي دارد. کمتریرگذاري تأثیگر درجۀ دي هاحوزهبه 

ی  ورزشي فضاهاینۀ بهیع توزدهد که در تحقق نشان می
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یزان میرگذارند و فقط تأثریزي ي برنامههاحوزهیشتر ب

 .استیرگذاري آنها متفاوت تأث

 

 
 مستقیم و غیرمستقیمهاي کلیدي در تأثیرگذاري ریزي عاملهاي برنامه. حوزه4جدول 

 ریزيحوزة برنامه تأثیر غیرمستقیم ریزيحوزة برنامه تأثیر مستقیم
 فرهنگی-اجتماعی توجه به تراکم جمعیتی و تقاضا براي طرح فرهنگی -جتماعیا توجه به تراکم جمعیتی و تقاضا براي طرح

 و توسعه براي راهبردي سند تدوین
 و توسعه براي راهبردي سند تدوین گذاريسیاست ورزشی فضاهاي گسترش

 سیاستگذاري ورزشی فضاهاي گسترش

 نظام در ورزش پراهمیت شدن جایگاه
هاي و طرح برنامه و مدیریت شهري

 توسعۀ شهري
 گذاريسیاست

 نظام در ورزش جایگاه شدن پراهمیت
 هايطرح و برنامه و شهري مدیریت

 شهري توسعه
 سیاستگذاري

 هايرسانه از استفاده و اجتماعی بازاریابی
 شهري مسئولین ویژه توجه براي جمعی

 ورزشی فضاهاي اهمیت بر
 فرهنگی-اجتماعی

 احداث براي خصوصی بخش ترغیب
 هايهزینه تأمین با ورزشی فضاهاي
 شهرداري و دولت طرف از زمین

 اقتصادي

 احداث براي خصوصی بخش ترغیب
 هايهزینه تأمین با ورزشی فضاهاي
 شهرداري و دولت طرف از زمین

 سوي از الزم اعتبارات تخصیص اقتصادي
 اقتصادي ورزشی فضاهاي افزایش براي شهرداري

 در هماهنگی و یکپارچگی به بیشتر توجه
 گذاريسیاست ورزشی با رویکرد آمایشی هايطرح

 هايرسانه از استفاده و اجتماعی بازاریابی
 بر شهري مسئوالن ویژة توجه براي جمعی

 ورزشی فضاهاي اهمیت
 فرهنگی-اجتماعی

 سوي از الزم اعتبارات تخصیص
 هماهنگی و یکپارچگی  به بیشتر توجه اقتصادي ورزشی فضاهاي افزایش براي شهرداري

 سیاستگذاري ورزشی با رویکرد آمایشی هايطرح در

 هايکنندهمصرف دسترسی به توجه
 براي مکان انتخاب در ورزشی فضاهاي

 فضاها این احداث
 پیشنهاد هايسرانه به بیشتر توجه و تأکید فضایی -کالبدي

 فضایی -کالبدي جامع طرح در ورزشی فضاهاي شده

هاي شهري با تأکید ذخیره زمین در پهنه
هاي شهري با ذخیرهۀزمین در پهنه فضایی -کالبدي هاي فرسودهبر بافت

 فضایی -کالبدي هاي فرسودهتأکید بر بافت

 ورزشی فضاهاي توزیع مکان به توجه
 فضایی -کالبدي هاطرح در جامعه نیاز براساس

 طرح پیشنهادي هايکاربري رعایت
 فضاهاي کاربري تغییر عدم  و تفصیلی

 دیگر هايکاربري به ورزشی
 فضایی -کالبدي

 هايسرانه به بیشتر توجه و تأکید
 طرح در ورزشی فضاهاي پیشنهادشده

 جامع
 فضایی -کالبدي

 هايکنندهمصرف دسترسی به توجه
 براي مکان انتخاب ورزشی در فضاهاي

 فضاها این احداث
 فضایی -کالبدي

 جذب از حمایت قوانین تصویب
 ایجاد در خارجی و داخلی گذاريسرمایه

 ورزشی فضاهاي
 گذاريسیاست

 جذب از حمایت قوانین تصویب
 در خارجی و داخلی گذاريسرمایه

 ورزشی فضاهاي ایجاد
 سیاستگذاري

 
 

 
 ریزيهاي برنامه. میزان تأثیرگذاري مستقیم حوزه1شکل 

ي هاحوزهیرمستقیم غیرگذاري تأثیزان م 2در شکل 

که شکل نشان ریزي آورده شده است، همچنانبرنامه

ي هاحوزهیرمستقیم غیرگذاري تأثیزان مدهد، می

یادي زیم تفاوت مستقیرگذاري تأثیزان مریزي با برنامه

ي، کالبد-ییفضایاستگذاري، سي هاحوزهنداشته است و 

، 1387، 1746یر تأثیب با درجۀ ترتی بهفرهنگي و اقتصاد

فرهنگی سیاستگذاري اقتصادي کالبدي

میزان تأثیرگذاري مستقیم 568 1822 1291 1386
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یع توزیرمستقیم در تحقق اهداف غیر تأث 554و  1267

 .اندداشتهی ورزشي فضاهاعادالنۀ 

 

 
 ریزيهاي برنامهوزه. میزان تأثیرگذاري غیرمستقیم ح2شکل 

 
یم و مستقیرگذاري (تأثیز درصد نیت نهادر 

ریزي آورده شده ي برنامههاحوزهیرمستقیم) هریک از غ

 35گذاري با یاستسدهد که حوزة یج نشان مینتااست. 

ي تحقق برایرمستقیم) غیم و مستقیرگذاري (تأثدرصد 

یشترین بی در کالنشهر تهران ورزشي فضاهایع مناسب توز

ي کالبد-ییفضاي حوزة بعدیر را خواهد داشت، در مرتبۀ تأث

یشتري بیت اهمدرصد  25و  27یب با ترتي بهاقتصادو 

یت اولودرصد در  11یز با  نی فرهنگخواهد داشت و حوزة 

 ).3آخر قرار خواهد گرفت (شکل 

 

 
 ریزيهاي برنامه(مستقیم و غیرمستقیم) حوزه. میزان تأثیرگذاري 3شکل 

 
ریزي ي برنامههاحوزهیرگذاري تأثیت درصد کل نهادر 

ی و ورزشي فضاهایع عادالنۀ توزینۀ بهي الگوي تحقق برا

ي عموم شهروندان آورده شده است، برای همگانی دسترس

ین چني تحقق برا) که 5دهد (شکل یج نشان مینتا

ي هاحوزهین بی هماهنگید  تعادل و بای ورزشي فضاها

ي کالبد-ییفضاگذاري، یاستسي هاحوزهیزي یعنی ربرنامه

یج مثبت و درخور نتامالی وجود داشته باشد تا  -ياقتصادو 

عنوان یز بهنی فرهنگیرد. البته حوزة بگشهروندان شکل 

ی در کالنشهر تهران ورزشي فضاهاقطب چهارم توسعۀ 

ي هاحوزهعمل خواهد کرد؛ اما درنظر گرفتن سهم هریک از 

فرهنگی سیاستگذاري اقتصادي کالبدي

درصد 11.2 35.61 25.53 27.67
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ی با هماهنگیت آنها در کنار اهمریزي با توجه به برنامه

یادي زینه کمک بهي الگویدن به رسیگر در دي هاحوزه

 خواهد کرد.

 

 
 ریزيهاي برنامهپتانسیل) حوزه. میزان تأثیرگذاري (مستقیم، غیرمستقیم و 4شکل 

 
یدي و مهم کلی عوامل بررسپس از مطالعات و 

منظور تحقق ینه بهبهي الگوي تحقق براگرفته، صورت

یریتی مدي الگوی یک ورزشي فضاهایی فضاعادالنۀ 

 شود. یمیشنهاد پ

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بهینه در مدیریت شهري جهت تحقق توزیع بهینۀ فضاهاي ورزشی. الگوي 5شکل 
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 گیريیجهنتبحث و 

یرگذار تأثیدي کلعامل  12دهد که از یج نشان مینتا

یرگذار تأثیدي کلعامل آن در عوامل  11یم مستق

یر فقدان متغاند و فقط یک یز تکرار شدهنیرمستقیم غ

 ییرتغ عدم و یلیتفص طرح یشنهاديپ هاييکاربر یترعا

وساز ساخت بریگر د هاييکاربر به یورزش يفضاها يکاربر

یدي تکرار نشده است که با اضافه کلیان عوامل مي در شهر

یع توزیدي مؤثر در تحقق کلیر مجموع عوامل متغین اکردن 

عامل خواهد شد که دو مورد نیز  13ي شهري فضاهاینۀ به

یلی پتانسیرگذاري تأثیم و مستقیلی پتانسیرگذاري تأثاز 

عامل  15رو در مجموع اند. ازاینیرمستقیم انتخاب شدهغ

ي کلیدي براي ساماندهی فضاهاي ورزش هاعاملعنوان به

 اند.انتخاب شده

 
 . عوامل کلیدي مؤثر بر تحقق توسعۀ بهینۀ فضاهاي ورزشی6جدول 

ریزيحوزة برنامه تأثیرگذارعامل کلیدي    

گذاريسیاست  

 

 پراهمیت شدن جایگاه ورزش در نظام مدیریت شهر و برنامهها و طرحهاي توسعۀ شهري

 تدوین سند راهبردي براي توسعه و گسترش فضاهاي ورزشی

هاي ورزشی با رویکرد آمایشییکپارچگی و هماهنگی در طرح  

خارجیگذاري داخلی و تصویب قوانین حمایت از جذب سرمایه  

مالی  -اقتصادي

اعتبار و  نیتأم(

 بودجه)

 ترغیب بخش خصوصی براي احداث فضاهاي ورزشی با تأمین هزینههاي زمین از طرف دولت و شهرداري

گذاريهمکاري بین بخش خصوصی و شهرداري و دولت در سرمایه  

 تخصیص اعتبارات الزم از سوي شهرداري

فرهنگی -اجتماعی  

 

تقاضا براي طرحتراکم جمعیتی و   

توسعه در خیرین نقش و اوقاف و وقف هايظرفیت و از زمینۀ استفاده در سازيفرهنگ  

ورزشی فضاهاي اهمیت بر شهري مسئوالن ویژة توجه براي جمعی هايرسانه از استفاده و اجتماعی بازاریابی  

کالبدي-فضایی  

 

ورزشی فضاهاي هايکنندهمصرف دسترسی به توجه  

جامع طرح در ورزشی فضاهاي پیشنهادشده هايسرانه رعایت  

جامعه نیاز براساس ورزشی فضاهاي توزیع مکان به توجه  

 ذخیرة زمین در پهنههاي شهري با تأکید بر بافتهاي فرسوده

فضاهاي ورزشی کاربري تغییر عدم و پیشنهادي هايکاربري رعایت  

 
ی فضاهاي دهسازمانبراي رسیدن به الگوي بهینه در 

گذاري، ریزي در سه گام سیاستورزشی نیازمند برنامه

مالی (تأمین اعتبار و بودجه) و مالحظات  -اقتصادي

باید به  هاگامکه همزمان با هریک از  استکالبدي  -فضایی

اي یژهوي نیز توجه سازفرهنگفرهنگی و  -مسائل اجتماعی

 شود.

گذاري یاستسیریتی مربوط به حوزة مدي الگوام اول گ 

ي برا. در واقع استي چهار عامل داراین حوزه اشود، یم

ین چنیدن به رسهاي یاستسید باینه بهي الگویدن به رس

یل تحلاز طریق  هاعاملین این شود که تدویی الگو

یر مسي و توسط کارشناسان خبره انتخاب شده و ساختار

 .استینه بهیدن به الگو رس

مالی (تأمین اعتبار و  -گام دوم در ارتباط با اقتصادي

 1ین منظور سه عامل که در شکل اي براکه  استبودجه) 

یژه تعامل و ویادي دارد، بهزیت اهمآورده شده است، 

ی عمومگذاري توسط سه بخش یهسرماي براي همکار

اي یژهویت اهمی خصوصي) و شهرداری (عمومیمهن(دولت)، 

 يفضاها احداث يبرا یخصوص بخش یبترغین همچنرد. دا
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ي شهردار و دولت طرف از ینزم هايینههز ینتأم با یورزش

یادي زیار بسیت اهمی نقش و ورزشي فضاهادر تحقق 

ی بدون درنظر گرفتن این تسهیالت عبارتخواهد داشت؛ به

هاي مالیاتی و اعتبارات الزم، ترغیب و مشارکت یتمعافو 

ی محقق نخواهد ورزشي فضاهابخش خصوصی در توسعۀ 

) 1387شد که منطبق با نتایج بررسی زریباف و معتمدي (

 ).18( است

-ییفضاگام سوم و آخر مربوط به حوزة مالحظات 

 -هاي اقتصاديیاستسینکه ا. در واقع بعد از استي کالبد

یع توزن اعتبار و بودجه) الزم فراهم شود، گام بعد مالی (تأمی

یی و فضااصول عدالت  براساسی ورزشي فضاهاینۀ به

که پنج عامل شامل  استي شهرریزي هاي برنامهشاخص

 ی، توجهورزش يفضاها يهاکنندهمصرف یدسترس به توجه

جامعه (منطبق  یازبراساس ن یورزش يفضاها یعتوز مکان به

 هايیت سرانهرعا)، 1389با نتایج لطفی و همکاران، 

طرح، ذخیرة زمین در  در یورزش يفضاها یشنهادشدةپ

 یترعاي فرسوده و هابافتي شهري با تأکید بر هاپهنه

ي فضاها  يکاربر ییرتغ عدم و یشنهاديپ هاييکاربر

یدي حوزة کل شدهانتخابي هاعاملعنوان ی بهورزش

یع توزکه در  استي ساختاریل تحلي از کالبد-ییفضا

 ).19ی خواهند داشت (مهمیار بسی نقش ورزشي فضاهاعادالنۀ 

ي تحقق برایزي در سه مرحله ربرنامهبر سه حوزة عالوه

ی فرهنگ -ی، حوزة چهارم یعنی بعد اجتماعیورزشي فضاها

ین مالحظات اید باریزي که در طول سه گام برنامه استیز ن

ریزي ی که در طول برنامهمعنینبدیز درنظر گرفته شود، ن

یگاه جای انجام گیرد و فرهنگ -هاي اجتماعییتفعالید با

ی متناسب با تراکم ورزشي فضاهای به دسترسورزش و 

یابی اجتماعی و بازاریتی و تقاضا براي طرح و جمع

منظور توجه هرچه بیشتر ی بهجمعي هارسانهیري کارگبه

هاي یتظرفین استفاده از همچنیین شود. تبري مدیران شه

ي برایاز نهاي مورد ینزمین اعتبار و تأمي برایرین خوقف و 

ي فضاهاتواند در تحقق اهداف تحقق یمی ورزشي فضاها

ي موازی فرهنگهاي یتفعالی مؤثر واقع شود. در واقع ورزش

عنوان عنصري مثبت در تحقق تواند بهیمي هاحوزهیر سابا 

هاي فرهنگی در هر سه یتفعالاهداف مؤثر واقع شود. اگر 

حوزه انجام نگیرد، رسیدن به اهداف مطلوب سخت خواهد 

، در چهار موردنظرشد، در نتیجه براي رسیدن به اهداف 

 صورتبهعامل کلیدي باید  15به  با توجهحوزة مذکور 

ا به نتایج مطلوب در صورت گیرد ت گامبهگامهماهنگ و 

ی فضاهاي ورزشی و کیفیت دهسازمانزمینۀ توسعه و 

 و منزلت شهروندان رسید. خورشانخدماتی در 

 یشنهادهاپ

با توجه به اینکه هدف اصلی تحقیق حاضر استخراج و 

منظور تحقق ي کلیدي و ابعاد تأثیرگذار بههاعاملپاالیش 

فضاهاي ورزشی ی دهسازمانعملیاتی الگوي بهینۀ توزیع و 

که  استشده است، پیشنهاد اصلی تحقیق همان الگوي ارائه

ین مرحله تدوین شده است. در واقع براي رسیدن چنددر 

به توزیع بهینه و عادالنۀ فضاهاي ورزشی در سطح کالنشهر 

تهران باید عوامل کلیدي مورد توجه قرار گیرد و 

آنها تدوین شود تا با تحقق این  براساسها یزيربرنامه

ی فضاهاي دهخدماتي کلیدي وضعیت توزیع و هاعامل

سوي شرایط مطلوب حرکت کند. در پایان، با ورزشی به

یر سمنظور ارائۀ خط یشنهادهایی بهپیت به این مسئله عنا

ی پیی که در اجرایران شهري و مدبه پژوهشگران و 

عوامل کلیدي (که به  تر در حوزةیقعمیقات عملیاتی و تحق

ي آتی نیاز دارند) هاپژوهشو  هاطرحتحقیقات تکمیلی در 

منظور استفادة کاربردي از نتایج طرح حاضرند، به

 شود:یمیب مطرح ترتینبد

تدوین سند راهبردي براي توسعه و گسترش فضاهاي 

 ورزشی؛

هاي ورزشی با رویکرد یکپارچگی و هماهنگی در طرح

 آمایشی.
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ي خصوصی و هابخشهمکاري بین  مشارکت و

 گذاري؛یهسرماشهرداري و دولت در 

یریت مد نظام در ورزش یگاهجااهمیت قائل شدن براي 

 ي توسعۀ شهري؛هاطرحو  هابرنامهشهري و 

 يبرا یجمع يهارسانه از استفاده و اجتماعی بازاریابی

 يفضاهاتوسعۀ  یتاهم بر يشهر بیشتر مدیران توجه

 ی؛ورزش

 و وقف هايیتظرف از ینۀ استفادهزم در يسازفرهنگ

 توسعۀ فضاهاي ورزشی. در افراد خیر نقش و اوقاف
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Abstract 
This study aimed to develop an appropriate model to achieve optimal distribution of 
sport facilities and identify those factors that affected the realization of sport per 
capita in Tehran city. This study was applied – developmental and descriptive – 
analytical in terms of data analysis. Factors were identified using multi-stage Delphi 
technique questionnaire and data were analyzed using SPSS and Mic Mac software. 
The results showed that four important factors were identified to achieve the model of 
optimal distribution of sport facilities using the Delphi technique; they were 
categorized in 12 key factors using the Mic Mac software. Finally, these factors were 
proposed in 4 political, economic-financial, physical-space and cultural planning 
domains. Political domain (with the highest score) was the most influential factor; the 
second factor was physical-space and the third one was economic-financial and the 
last factor was the cultural domain. 
 
Keywords 

Distribution, optimal model, per capita, sport facilities, sport usage. 
 
 
 

 

                                                           
, Tel:+989124305693Aram.moradi65@gmail.comCorresponding Author: Email:  ∗ 

mailto:Aram.moradi65@gmail.com

	چكيده
	Latin.V12.N.1.1.pdf
	Rasool Nazari6F(
	Associate Professor, Department of Sport Management, Faculty of Sport Sciences, Isfahan (Khorasgan Branch), Islamic Azad University, Isfahan, Iran


