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 مقدمه

امروزي در قالب  کارکردها در شهرهاي ترینمهمکی از ی

میان تعادل بین  نمود یافته است. در این رسانیخدمت

از خدمات،  مندهاي بهرهحوزهرسان و افراد با مراکز خدمات

حیاتی  هايشریان . در واقع،اهمیت خاصی برخوردار استاز 

حداقل نحوي باشد که پراکندگی آن باید به شهر با توجه به

داشته باشد. در حال حاضر،  کنندگاناستفاده هزینه را براي

نامناسب فضاهاي  استقرار، مشکالت موجود ترینمهم از

فضاهاي  بینیپیشتوزیع ناموزون و نامتناسب، عدم ، ورزشی

نحوي به .در سطح شهرهاست هاکاربريمناسب براي این 

 توانندمیاین مشکالت نعلت که بسیاري از افراد جامعه به

مطلوب استفاده کنند و حل  صورتورزشی به هايمکاناز 

و ساماندهی فضاهاي ورزشی  و مدیریت ریزيبرنامهآنها به 

مکان بهینۀ ورزشی، از وظایف  و توزیع تعیین). 5( نیاز دارد

شهري است. با توجه  گیرندگانتصمیمریزان و مهم برنامه

درصد  70ایی کشور اجر هايدستگاهاغلب  برخالفاینکه  به

 اماکن ورزشی بودجۀ ورزش در بخش عمرانی و ساخت

در شهر واقع  ايگونهبهاین اماکن باید  یابد.میاختصاص 

آن دسترسی داشته باشند،  راحتی بهشوند که شهروندان به

ریزان سعی دارند تا گفت که برنامه توانمیبر این  عالوه

هري بهینه سازند ش هايمحیطرا در  توزیع مراکز خدماتی

و این توزیع متناسب با توزیع جمعیت یا میزان تقاضا در 

از آنجا که بدون در اختیار داشتن  .مختلف است نقاط

نیست،  پذیرامکانمعیارهاي مناسب توجه به این مسائل 

از معیارها براي انتخاب مکان مناسب  ايمجموعه تعیین

 ).12( جهت هر فعالیت شهري الزامی خواهد بود

گوناگون، متناسب  هايکاربري سازيو بهینه سازيمناسب

در جهت  تواندمی شهري، که ریزيبرنامهبا اصول و قواعد 

حل بسیاري از مسائل و مشکالت کاربري زمین شهري 

(خدماتی، ترافیکی و ...) کارا و مؤثر باشد، همواره مورد توجه 

 .)18( شهري بوده است ریزيبرنامهعلماي جغرافیا و 

مراکز خدماتی  ترینمهمورزشی، یکی از  و اماکن فضاها

در سطح شهر هستند، که سطح در خور توجهی از فضاهاي 

)، با در نظر گرفتن 6(اند دادهشهري را به خود اختصاص 

به ورزش و تفریح، تجهیزات  هاانسانافزایش جمعیت و نیاز 

هري جایگاه رو به رشدي را در فضاي ش و فضاهاي ورزشی

 یک مکان ورزشی که براي فعالیت ).14(کنند میاشغال 

جسمانی، تفریح یا ورزش ساخته شده، یک مکان اجتماعی 

رفاه عمومی افراد  حیاتی است که در هر جامعه به سالمت و

حداکثر استفاده از این  منظوربه؛ کندمیآن جامعه کمک 

 دسترس بودن آن براي همۀ اقشار امکانات و تجهیزات در

که  انددادهجامعه ضروري است. مطالعات متعددي نشان 

و دسترسی آسان به اماکن ورزشی و  فراهم بودن

جسمانی با حضور  هايفعالیتمحیطی  هايکنندههدایت

بدیهی ). 36( جسمانی مرتبط است هايفعالیت مداوم در

 -است استقرار چنین عناصر شهري، در موقعیت فضایی

ر، تابع اصول و قواعد مخصوص کالبدي خاصی از سطح شه

به خود است، که در صورت رعایت شدن به موفقیت و 

کارایی عملکردي آن عنصر در همان مکان خواهد انجامید، 

 موجب بروز مشکالتی خواهد شد بساچه صورت ایندر غیر 

ورزشی از  هايمجموعهبنابراین لزوم توجه به طراحی  ).4(

ورزشی هاي مجموعه. این استزندگی شهري  هايضرورت

مختلف محیطی، اقتصادي و  هايجنبهکه بر تأثیري با 

پایداري شهري  هايپایهداشته باشند، از  توانندمیاجتماعی 

پذیري  زندگی و زیستیفیت ک شوند. همچنینمیمحسوب 

خود در  شناختیزیباییشهرها را ارتقا داده و با کارکردهاي 

مؤثر هستند.  رهامحیطی شه ترمطلوبرسیدن به وضعیت 

گفت که همراه با افزایش شدید  توانمیبه بیان دیگر 

جمعیت و گسترش روزافزون شهرنشینی و مشکالت و 

ناشی از زندگی شهرنشینی شهرهاي بزرگ هاي دغدغه

هستند که بتواند نیازهاي  ايویژهنیازمند مراکز ورزشی 

مستقیم با سالمت جسمی و  ورزشی مردم را که در ارتباط
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و همچنین بخشی از اوقات فراغت  تأمین ،وحی مردم استر

انتخاب موقعیت مناسب ). 7( مردم شهرنشین را پر کنند

با نیازهاي خاص بهتر است  ،براي استقرار یک کاربري

یک  هايتوانو  هاقابلیتمربوطه هماهنگ گردد.  کاربري

براي چه فعالیتی در نظر گرفته شود  اینکهمکان با توجه به 

 موردنظربنابراین بسته به نوع کارکرد  د،ووت خواهد بمتفا

یا معیارهایی تعریف شوند تا توان مکان با  هاشاخصباید 

 دهدمیمطالعات نشان ). 13شود (توجه به آنها بررسی 

دسترس باشد، میزان فعالیت  هرچه تسهیالت بیشتري در

خواهد بود. ساخت فضاهاي  جسمانی افراد جامعه بیشتر

دقیق تعیین مکان نیاز دارد که  مطالعات علمی وجدید به 

مدي فضاهاي ابر ناکارعالوه به این مسئله توجهیبی

شود میزیادي  هايبودجهرفتن  شده، موجب هدرساخته

توزیع نامناسب امکانات و عدم  دلیلدر این میان، به). 5(

دسترسی مطلوب همۀ اقشار ساکن شهرها به منابع مالی و 

مناسب، رعایت نکردن عدالت اجتماعی و اقتصادي  درآمدي

گریبان  در جوامع شهري، مشکالت اجتماعی و اقتصادي

بخش زیادي از ساکنان شهرها را گرفته است که تبعیض و 

دسترسی نابرابر ساکنان یک  شکاف عمیق طبقاتی ناشی از

از طرف دیگر، تعداد زیادي از ). 22(شهر از آن جمله است 

 هايسالن تفریحی مانند ـ ، به مراکز ورزشیددرآمکمافراد 

ورزشی دسترسی ندارند.  هايزمینو  هاپاركورزشی، 

مشارکت یکی از موانع  ۀ استفاده از این مراکزهمچنین هزین

 شک). بی25(است  درآمدکمساکنان مناطق ورزشی 

راهبردي در حوزة  هايبرنامهمدیریت و اجراي مطلوب 

از شرایط و  ايمجموعهردن فراهم آو ورزش، مستلزم

این شرایط، ایجاد، توسعه  ترینمهمامکانات است. از جمله 

مطلوب از اماکن و تأسیسات ورزشی و فراهم  برداريبهره و

افراد به این  آوردن تسهیالت الزم براي دسترسی آسان

فضاهاي  آمایشفضاهاست؛ این موضوع از ارکان مهم 

 ).20(ورزشی است 

اده مناسب از جمیع امکانات جهت استف روازاین 

توجه به آمایش را طلب  دیگر عبارتبه وري وافزایش بهره

بین انسان،  ۀآمایش سرزمین تنظیم رابط ).11( کندمی

برداري مناسب، بهینه و منظور بهرهسرزمین و فعالیت به

مایش سرزمین، آواقع  امکانات است، در همۀپایدار از 

رفتن منابع مالی، نیروي انسانی، توان با در نظر گ ریزيبرنامه

دهد، پایدار را تشکیل می ۀاکولوژیکی است که اساس توسع

پایدار، دستیابی توأم به اهداف اقتصادي،  ۀتوسع

). آمایش 8محیطی و اجتماعی را مدنظر قرار دارد (زیست

بلندمدت براي توزیع جمعیت و ریزي برنامهسرزمین نوعی 

 منظوربهاقتصادي در زمینه منابع طبیعی  هايفعالیت

جامعه است. آمایش سرزمین از طریق ۀ افزایش رفاه و توسع

هر منطقه، امکان  هايپتانسیلو  هافرصتشناسایی 

 این مقوله. کندمیبهینه از آن را بیشتر  ةاستفاد و گیريبهره

و  مدیریت هايراهو مؤثرترین  ترینارزاناز بهترین، 

اقتصادي و رفاه  هايمؤلفهزیست،  محیط يریزبرنامه

آمایشی معموالً در سه  ریزيبرنامه ).19( اجتماعی است

 گیريتصمیمگیرد. و محلی انجام می ايمنطقهسطح ملی، 

 ترپایینسطوح  ریزيطرحسطوح باالتر، رهنمودهایی براي 

ملی و حتی  ریزيطرحاست که متقابالً راهبردهاي کلی 

هاي محلی به مورداجرا گذاشته ق طرحاز طری ايمنطقه

کالبدي به سه گروه  هايبرنامهزمانی  نظر از. شودمی

تا  10مدت (سال)، میان 20هاي بلندمدت بیش از برنامه

 ).21(شوند می ساله) تقسیم 6تا  4مدت (ساله) و کوتاه 20

هاي مختلف آمایش قرن از اجراي طرحنزدیک به نیم

شده است. در این مدت نتایج  يسرزمین در ایران سپر

). 11( است بوده روروبه هاییموفقیت و هاناکامی با هاطرح

 تواند وضعیتمدیریت و ساختارهاي حاکم بر آن می ةنحو
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تنوع و  ).9( نامطلوب را به وضعیتی مطلوب تبدیل کند

اختیار  توزیع مناسب و کامل کاربري ورزشی سبب افزایش

استفاده از فضاهاي ورزشی و درنتیجه و قدرت انتخاب و 

ریزي و ایجاد برنامه .)16( شودافزایش مطلوبیت زندگی می

 ۀتأسیسات، تجهیزات و نهادهاي ورزشی نیازمند درج

دسترسی، در  نظر ازاست. بنابراین  خاصی از تراکم جمعیت

خدمات و استفاده ۀ هایی با تراکم جمعیت بیشتر، ارائمکان

خواهد بود. این نکته حائز اهمیت است که تر آسان از آنها

همگان  هایی ساخته شوند کهفضاهاي ورزشی باید در مکان

  ).1( بتوانند از آن استفاده کنند

مطالعات آمایش بخش ورزش استان اصفهان  ایجنت

مترمربع  51/0 بخش ورزش استان با ۀنشان داد که سران

فضاهاي ورزشی کشور را دارد؛ ضمن اینکه اماکن و  23رتبه 

است.  شده طور غیرمتوازنی توزیعاستان به ۀدر پهن

ترین اهداف کالن سند ارتقاي نگرش آمایشی در مهم

 بخشیو ارتقاي همگرایی و هماهنگی بین هاگذاريسیاست

در ورزش استان است. ایجاد و تعمیق نگرش آمایشی براي 

 هرچه بهتر افزاییهمبرقراري توازن در فاکتورهاي آمایشی، 

ترین عنوان مهمبه توانمیرا  هاسازمانورزشی  هايفعالیت

). 24( راهبردهاي بخش ورزش استان در نظر گرفت

در  هااستان ی آمایشبندي کلاولویتهمچنین در تحقیقی 

 زد،ی هاياستانداد که  نپرمدال نشا یورزش هايرشته

 تیعوض بیترتبه يزنجان و مرکز ن،یتهران، سمنان، قزو

کشور  يمرکز یدر نواح هااستانگروه از این دارند.  يبهتر

وجود  يادیکه تا حدود ز اندشده و اطراف استان تهران واقع

 هايورزشیافتگی را در توسعه رامونیپ مرکز ۀتوسع يالگو

نتایج ). در سطح شهري نیز 2دهند (میپر مدال نشان 

 10 طقۀورزشی در من زمراک هک دهدمینشان  یتحقیق

وضعیت مطلوبی قرار ندارند  ، دروة توزیعلحاظ نح هتهران ب

گرفت است.  تصورت اتفاقی صوربه زو توزیع این مراک

                                                           
1 . Jansen 

احداث  براي بمناس هايمکانپس از بررسی  بترتیبدین

زمینی، چندین مکان  تورزشی و تطبیق آن با واقعی زمراک

 ورزشی جدید براي این منطق پیشنهاد زبراي ایجاد مراک

) تحقیقی بیان 2016و همکاران ( 1جانسن). 17( شده است

 شده است.ساخته طیمح ریتحت تأث یبدن تیفعالکردند که 

ناشی از درك رفتار  کندپژوهش بیان می نی، انیبنابرا

 هاییبینشمختلف ممکن است  هايمکاندر  فعالیت بدنی

راي مختلف (ب هايحوزهرا فراهم کند که به متخصصان در 

 دهدمی) امکان يریزي شهرسازي، برنامه، محوطهمثال

هاي به شرکت در فعالیت کیتحر يرا برا هاییاستراتژي

و همکاران  2). ساالروندیان29ریزي کنند (طرح بدنی

 يفضاها ۀسرانوضعیت  وتحلیل) با بررسی و تجزیه2020(

به خدمات اماکن  ادهیعابران پ یو دسترس بدنی فعالیت

که به این نتیجه رسیدند  تهران گانۀ 22 در مناطق یورزش

با توجه  .هستند فضاي ورزشیکمبود  يمناطق دارا یبرخ

 نیشتریکه ب ینشان داد که مناطق جی، نتاتیبه تراکم جمع

امکانات را دارند.  نیرا دارند کمتر یو تراکم مسکون تیجمع

 يشتریب یورزش يکه سرانه فضا یمناطق رسدمی نظربه

. دارند یرا به امکانات ورزش یدسترس زانیم نیتردارند کم

 اندشدهواقع  یدر مناطق یورزش یامکانات اصل طور کلیبه

 ).37( که حداقل فرصت استفاده از آنها را دارند

انسانی و  هايهدففضاهاي شهري تابع عموماًْ 

شهري ابزاري براي  ۀجمعی بوده و مجموع هايفعالیت

تفاهم و ارتباط صمیمانه ارتقاي روح تفکر جمعی، همکاري، 

. روندمیشمار و ایجاد فضاي ایمن، راحت و با هویت به

، توجه به فضاهاي مورد نیازي که ضامن سالمت روازاین

و ساختار شهر  ریزيبرنامهجسم و روح شهروندان است در 

منطقه  16در  یورزش يفضا ۀسران .رسدمی نظربهضروري 

در  شدهتعریف يفضا کمتر از متوسط ۀ تهرانمنطق 22از 

از  ياریبس يبرا یورزش مکانات. اطرح جامع تهران است

2. Salarvandian 



 
 125                                                                        تهران شهرداري ورزشی اماکن شناسایی عوامل مؤثر بر آمایش

 

 

در  ی. حتستین ادهیدر دسترس عابر پ یساکنان به راحت

حال،  نیدارند. با ا یورزش يفضا ۀسران نیکه باالتر یمناطق

 عیتوز تیجمع يازهایدر ارتباط با ن يمساو طوربهآنها 

با نگاهی دقیق به مفهوم آمایش سرزمین ). 37شوند (نمی

 ورزش پی برد. ۀاستفاده از آن در حیط ضرورت به توانمی

شهري، مسئوالن  ریزان و مدیرانبرنامهبا توجه به اینکه 

بدنی  هايفعالیتنیاز  اصلی طراحی و ایجاد فضاهاي مورد

، باید با محاسبات دقیق میزان فضاي باشندمیو ورزش 

ورزش و فعالیت بدنی و موقعیت مکانی و  نیاز براي مورد

 بینی کنند.دسترسی مناسب، امنیت این اماکن را پیش

براساس اینکه در مسئله آمایش به مواردي فرهنگی و 

شود، پرداختن به مسئله پیوست جمعیتی توجه خاص می

آوري اطالعات محلی از شهروندان فرهنگی و جمع

اماکن ورزشی را توجهی به جانمایی و کاربري صحیح کم

کاهش خواهد داد. توجه به خاص شهروندان و نیازهاي 

واقعی از مواردي است که ضمن دسترسی آسان به اماکن 

ورزشی موجب کاهش هدررفت بودجه و نیروي انسانی شده 

و عرضه و تقاضا را به هم نزدیک خواهد کرد. با این شرایط 

الوه بر در فضاهاي شهري خود عتهران  شهررسد نظر میبه

اي که گونهبرند؛ بهتراکم، از توزیع نامناسب نیز رنج می

خورده  هممسکونی با فضاهاي عمومی به هايکاربريتعادل 

جمله  خدماتی از هايسرانهاست که این امر در اغلب 

. در یابدمیسبز شهري نمود بیشتري  فضايورزشی، 

ع و توزی ورزشی تفریحیکمبود فضاهاي  شهر تهرانکالن

نامناسب آن با توجه جمعیت هر منطقه از مشکالت عمده 

 هايسازمانرغم وجود در رابطه با ورزش است. علی

گیري و هدایت ورزش در سطوح گوناگون در تصمیم

منسجم  هايبرنامهمختلف، ازجمله شهرداري، عدم تدوین 

                                                           
1. www.Shahrevarzesh.ir 
2 . Qualitative research 
3 . Interpretivism 

ورزش براي مناطق  ۀو یکپارچه براي هماهنگی و توسع

. مطابق با آخرین آمار سازمان ورزش شودمیتهران مشاهده 

 50شهرداري تهران، سرانه فضاي ورزشی در شهر تهران، 

که از استانداردهاي  1مترمربع براي هر نفر است سانتی

 تر است.مترمربع به ازاي هر نفر) بسیار پایین 8جهانی (

 اماکن ورزشی ۀو توسع، توزیع مناسب بنابراین ساماندهی

با توجه به نیاز سازمان ورزش و  رسد.نظر میبه مهم

درخواست این سازمان جهت آمایش اماکن ورزشی در 

گونه تحقیق جامعی صورت مناطق شهر تهران تاکنون هیچ

رو محقق را بر آن داشت تا ضمن نپذیرفته است. ازاین

بررسی وضعیت موجود و شناسایی نقاط ضعف و قوت، 

 ورزشی اماکن درصدد شناسایی عوامل مؤثر بر آمایش

 تهران برآید. شهرداري

 
 شناسی پژوهشروش

 2پژوهش، رویکرد پژوهش حاضر کیفیا توجه به هدف ب

است. با توجه به اینکه منابع  3و پارادایم آن تفسیري

بود، از روش تحلیل  4هاي پژوهش حاضر، مصاحبهداده

ها براي استخراج و کدگذاري استفاده شد. مضمون مصاحبه

ضمن اینکه خود یک روش  5تیکتحلیل مضمون یا تما

هاي دیگر تحلیل تواند در روشمستقل تحلیل است، می

). این نوع تحلیل در مرحلۀ اول 23کار رود (کیفی نیز به

پژوهش در این آماري  ۀجامعهاست. دنبال الگویابی دادهبه

نظران حوزة علمی، متخصصان و صاحبشامل  بخش

مدیران شهرداري پژوهشی و اجرایی اعم از مسئوالن و 

تهران و برخی استادان دانشگاهی (سابقۀ همکاري با 

روش  با توجه به ماهیت تحقیق، شهرداري تهران) بودند.

مطالعات  براساسبود.  6(هدفمند) از نوع نظري گیرينمونه

4. Interview 
5 .Thematic Analysis 
6 .Theoretical Sampling 
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افرادي انجام شد که بیشترین  از گیرينمونه، هابررسیو 

پدیدة  ةدربار اهداده ترینمرتبطفرصت را براي گردآوري 

ها در این ابزار گردآوري داده. کردندفراهم می مطالعه تحت

بود.  1ساختاریافتههاي عمیق و نیمهپژوهش مصاحبه

هاي معنایی و شده براساس مشابهتهاي انجامکدگذاري

بندي شدند هاي اصلی دستههاي فرعی و تمماهیتی به تم

کننده بود و هاي محقق نیز کمککه در این حین یادداشت

بین مفاهیم تولیدشده در بخش  2درنهایت شبکه مضامین

مختلف ترسیم شد. مراحل تأیید روایی و پایایی روش 

هاي کمی اساساً متفاوت است. تحقیق کیفی با روش

) براي اطمینان از 2002( 3که مورس و همکارانطوريبه

پژوهش کیفی مواردي مانند انتخاب دقیق  5و پایایی 4روایی

آوري و تحلیل همزمان داده و هاي مناسب، جمعنمونه

شناسی پژوهش را در جهت اطمینان از انسجام در روش

) که در این تحقیق نیز موارد 33دهند (نتایج پیشنهاد می

مذکور از طرف پژوهشگران رعایت شد. همچنین با استفاده 

درصد از  20مجدد)  7(کدگذاري 6از روش بازکدینگ

ها و اسناد توسط پژوهشگر دیگري از تیم محتواي مصاحبه

ضریب توافق برابر  8کدگذاري شد و با کمک فرمول اسکات

 محاسبه شد. 2/88با 

براي رسیدن مصاحبه را  18تا  12در منابع علمی انجام 

این تحقیق نیز پس  در .)3(دانند میکافی  9به اشباع نظري

 رسید. محقق به اشباع نظري نفر 15مصاحبه با  15از انجام 

 
 تحقیق ۀگزارش توصیفی نمون. 1جدول 

 فراوانی شناختیویژگی جمعیت متغیر

 11 مرد جنسیت
 4 زن

 تحصیالت
 1 کارشناسی

 6 کارشناسی ارشد
 8 يترکد

 مدت فعالیت در ورزش شهرداري

 1 سال 5زیر 
 3 سال 10ـ  5
 7 سال 15ـ  10

 4 سال 15بیشتر از 

 واحد محل خدمت

 3 اماکن و نوسازي 
 2 خدمات شهري
 8 سازمان ورزش
 2 سایر واحدها

 5 علمی ـ پژوهشی پست سازمانی
 10 اجرایی

 
                                                           

1 . Deep and Semi-Structured Interviews  
2 . Thematic Network 
3 . Morse and et al  
4 . Validity 
5 . Reliability  

6 . Re-Coding  
7 .Coding 
8 . Scott 
9 . Theoretical Saturation 
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 هایافته

زمان با کیفی، هم هايپژوهش با توجه به مبانی نظري

؛ گرفتنیز انجام  ، تحلیل و کدگذاري آنهاهامصاحبهانجام 

قبلی  هايیافتههمراه که تحلیل هر مصاحبه بهطوريبه

براي انتخاب افراد  عنوان راهنماي مصاحبه و معیاريبه

کیفی تا حد رسیدن به اشباع  هايمصاحبهبعدي بود. انجام 

یند ادر یک فر هادادهوتحلیل تجزیه. نظري ادامه پیدا کرد

، هادادهمرور متن نوشتاري . 1: اي صورت گرفتمرحلهشش

کسب احساس کلی نسبت به آنها و تعیین چگونگی 

از متن  هاییبخشانتخاب . 2نوشتاري؛  متن بنديبخش

 مرور. 3شده؛ کدگذاريصورت اطالعات به هادادهنوشتاري 

 هايدستهصورت ها بهشده و ادغام آنکدهاي تدوین

 هايدسته ، حذفهادستهکاهش . 4اطالعات؛  ترعمده

؛ ترعمده هايدستهدر  ترکوچک هايدستهتکراري و ادغام 

انتخاب کدهایی . 6 موضوع؛ 7تا  5تبدیل دسته کدها به . 5

 ۀمشخص کردن بقیعنوان موضوع بحث و ) بههاییمقوله(

). در فرایند 3( در گزارش تحقیق براي توصیف آنها هامقوله

 75گرفته در مجموع تعداد هاي انجامکدگذاري باز مصاحبه

کد اولیۀ غیرتکراري ایجاد شد. سپس این مفاهیم در قالب 

 مقولۀ اصلی قرار گرفت.  4مقولۀ فرعی و  16

 پژوهش حاصل از مصاحبههاي . یافته2جدول 
تحقیقات 

 همسو
 کد مصاحبه شوندگان کد باز مقوله مفهوم

ابراهیمی 
)1387) (1( 
 ، مودونیل
)2004) (30( 

و  جانسن
همکاران 

)2016) (29( 
، یگدونتل

 وسیپریک
)2018) (28( 

ی 
ریت

دی
ل م

وام
ع

 

بینش 
 مدیریت

 )2توجه به مدیریت کالن (

P1, P2, P4, P7, P8, P11, 
P14 , P12 , P5, P13 , P15 

 )2( اندازچشمبراساس  ریزيبرنامه
 )1راه ( ۀتعیین نقش

 )1توجه به اسناد باالدستی (
 )2ن (ااز دیدگاه متخصص گیريبهره

ورزش در  کارشناسان نظر بهتوجه 
 )3( وسازساخت

تعامالت 
 سازمانی

 )1مدیران ( توانمندي ونوع ارتباطات 

P1, P2, P3, P4, P5, P7, P6, 
P9, P11, P12, P13 

 ساخت اماکن یمتول شدنمشخص 
 )2( )مناطق /(سازمان 

با نهادهاي  مدیران ورزش شهرداريارتباط 
 )2تصمیم گیر (

 )3تعامل با شورایاران و مدیران محالت (
با  برخوردارکممناطق ان ریارتباط مد

 )3(خیرین در جذب سرمایه 
در مدیریت  وسازساختکاهش رویکرد 

 )2جدید شهري (
 یمتول هايارگانمشارکت در ساخت با 

 )2( ورزش
 )3ي (کايکاهش مواز

رسالت نظارتی و حمایتی سازمان در 
 )2ساخت (

, 10, P8, P7, P6, P 2, P1P
15, P13, P12P 
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تحقیقات 
 همسو

 کد مصاحبه شوندگان کد باز مقوله مفهوم

نظارت و 
 ارزیابی

 )5نظارت مستمر بر ساخت اماکن ( خأل
 )3تعیین شاخص ارزیابی (

نقش نظارتی کارشناسان ورزش مناطق 
)2( 

 سپاريبرون
 )1بخش خصوصی ( همکاري با
 )3سپاري در سازمان (توجه به برون

 )2تعامل با بخش خصوصی در ساخت (
 

و رضوي 
همکاران 

)1397) (10( 
 یکیاتیمیس
)2005) (40( 

و  لویبور
همکاران 

)2011) (26( 
شن و 

همکاران 
)2020) (39( 

دي
صا

اقت
ل 

وام
ع

 

بودجه و 
 اعتبارات

 )4کافی (نا ۀبودج

P1, P3, P4, P5, P7, P9, 
P13 

 )3ساخت ( ۀتالش در جذب اعتبار و بودج
 )4کمک منابع مالی از خیرین ورزشی (

 )3مناطق ( ۀعدالت در بودج
 )2درآمدزایی سازمان ( ۀتوسع

 جذب سرمایه

 )2( گذارانسرمایهشناسایی 

 )3( گذارسرمایهجذب 
 )1( گذارانسرمایهایجاد رقابت سالم بین 

 )2( گذارانسرمایهحمایت قانونی از 

و  شاهیوندي
همکاران 

)1393 (
)15(  

 پوجاداس
)2012) (35( 

ی شهرک
)2020) (38( 

 

ل 
وام

ع
ی 

نگ
ره

ف
-  

عی
ما

جت
ا

 

 ورزش بانوان

 وسازساخت درتوجه به نیازهاي بانوان 
 )4اماکن ورزشی (

, 8, P7, P6, P4, P3, P2P
15P 

بانوان  ةورزشی ویژ هايمجموعهساخت 
)1( 

 ساخت دربانوان  ةتوجه به مسائل ویژ
 )2اماکن ورزشی (

 )3ورزش بانوان ( برايویژه  ریزيبرنامه

پیوست 
 فرهنگی

 )6نظرسنجی مردمی (

, 13,P 12, P9, P8, P5, P4P
14P 

 )2مناسب ( سنجیامکان
 )3دیدگاه متفاوت شهروندان (
 )4توجه به اقشار جمعیتی (

 )4توجه به نیازهاي ورزشی شهروندان (
 )6شهروندان ( ۀتوجه به عالق

 بافت فرهنگی
فرهنگ شهروندي توجه به بافت شهري و 

)3( , 10, P8, P7, P6, P 2, P1P
14, P13, P12P 

 )3توجه به مسائل فرهنگی (
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تحقیقات 
 همسو

 کد مصاحبه شوندگان کد باز مقوله مفهوم

 )2شهروندي ( سالیقتوجه به فرهنگ و 
استقبال مردم از مراکز فرهنگی در مناطق 

 )5محروم (
توجه به بافت جمعیت محالت در ساخت 

 )4اماکن ورزشی (

 )5محالت ( توجه به فرهنگ غالب

 خدمات ویژه

 )2براي همراهان ورزشکار ( ریزيبرنامه

, 8, P7, P6, P4, P3, P1P
11P 

 ساخت درتوجه ویژه به خدمات رفاهی 
)2( 

ساخت مراکز رفاهی مناسب سالمندان و 
 )3ن (معلوال

 )2براي کودکان ( بازياسباب ۀایجاد خان

جئونگ 
)2007( )34( 

و  یلطف 
، يکوهسار

)2009) (31(  
 ، ژانگيز

)2013( )43( 
و  یطالع

، نهمکارا
)2014( )41( 

داداشپور و 
همکاران 

)2016) (27( 
ساالروندیان 
و همکاران 

)2020) (37( 
 وانگ، وانگ

)2020) (42( 

 و 
دي

الب
ل ک

وام
ع

تی
اخ

رس
زی

 

 همجواري

از  يریجلوگهدف  با سنجیامکان
 )3ي (همجوار

, 8, P7, P5, P3, P2, P1P
15P12, , P11P10 P 

 )3همجوار ( مراکز در ايرشتهعدم تناسب 
ورزشی  هايمجموعهدسترسی محلی به 
)4( 

 تغییر کاربري

با  پذیرآسیب هايمکانمهندسی معکوس 
 )3ایجاد فضاي ورزشی (

P2, P4, P5, P6, P9, 
P10,P12, P13 P14, P15 

 )5چندمنظوره ( هايمجموعهساخت 
 )5فرسوده ( هايبافتبهینه از  ةاستفاد

 رییجهت تغ فیبالتکل هايزمین شناسایی
 )4ي (کاربر

تغییر کاربري با توجه به رویکرد شهروندان 
 )3به ورزش (

 ۀتوسع
 هازیرساخت

 )4کمبود فضاي کافی ورزشی (

P1, P3, P4, P6, P7, P8, 
P10 P12, P13, P14 

داراي فقر  مناطق دراماکن ورزشی  ۀتوسع
 )3حرکتی (
به  هامجموعهامکان تبدیل برخی 
 )2( چندمنظوره

 )6( وسازساختتوجه ویژه به 

طراحی و 
 معماري

استفاده از مصالح جدید در ساخت اماکن 
 ,P3, P4, P6, P7, P9, P11 )4ورزشی (

P12, P13 P14, P15 
 )3بهینه از انرژي در طراحی ( ةاستفاد
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تحقیقات 
 همسو

 کد مصاحبه شوندگان کد باز مقوله مفهوم

شن و 
همکاران 

)2020) (39( 
 

در نظر گرفتن کیفیت ساخت اماکن 
 )3هنگام ساخت (

 )3توجه به طراحی ساخت اماکن (
 براي معلولین و سالمندان سازيمناسب

)4( 

عوامل 
 اکولوژیکی

 )2( جمعیتتوجه به تراکم 

, 8, P7, P6, P4, P3, P1P
 13P ,11P10, P 

 هامجموعه جوار دردسترسی به پارکینگ 
)4( 

 ساخت درتوجه به مسائل محیط زیستی 
 )4اماکن ورزشی (

اماکن  ساخت درتوجه به مسائل ترافیکی 
 )3ورزشی (

عدالت 
 توزیعی

 )5کمبود امکانات در مناطق (

, 11, P9, P8, P6, P5, P2P
 14P13, P 

 )2در مناطق ( هارشتهتوزیع صحیح 
جانمایی مناسب جهت ساخت اماکن 

 )4ورزشی (
 )5تراکم عادالنه و صحیح مراکز ورزشی (

 
 گیريبحث و نتیجه

پژوهش حاضر به بررسی نقش عوامل مؤثر در آمایش 

اماکن ورزشی شهرداري تهران پرداخته شد که براساس 

 اصلی به 4مل در قالب پژوهش عواهاي ها و یافتهکدگذاري

اقتصادي، عوامل دست آمد که شامل: عوامل مدیریتی، 

عوامل فرهنگی ـ اجتماعی، عوامل کالبدي و زیرساختی 

 باشند.می

نظر خبرگان و مدیران ورزش شهرداري، با توجه به

عوامل مدیریتی در برقراري آمایش اماکن ورزشی شهر 

تواند با یت هر سازمان میامروزه مدیرتهران مؤثر هستند. 

 برتر را براي هايروشموفق  هايسازمانالگوبرداري از 

کرده و آنها را  کارایی در سازمان خود پیدا بهبود مستمر

هاي مهم تفکر . براساس نتایج یکی از ویژگیسازي کندپیاده

                                                           
1 . Machado 

معتقد ) 2004( 1ماچادو مدیریتی، بینش مدیریتی است.

عنصري کلیدي براي برتري  راهبردي ریزيبرنامهاست 

 سازمانی و ابزاري بسیار مهم براي اثربخشی سازمانی است

و ضرورت خلق یک  اندازچشمآگاهی از اهمیت ). 32(

 غیرقابل ۀوظیف هاسازمان و مناسب براي افراد اندازچشم

و نیل به موفقیت  اندازچشمداشتن  است. پوشیچشم

به  اندازراه و چشم. نقشۀ آنچنان الزم و ملزوم یکدیگرند

تصویري روشن و در مواردي از آینده اشاره دارد که به افراد 

در . بکوشندچرا باید براي خلق آن بسیار  دهدمینشان 

 رسد کهنظر میبهحاکی از آن است حاضر پژوهش 

همراه شهرداري تهران نیاز به یک برنامه بلندمدت و به

داشته باشد. انداز در آمایش مطلوب اماکن ورزشی چشم

ن ادلیل ارتباط مستمر و تنگاتنگ با مهندسهشهرداري ب
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اسناد و  کنندگانتهیهو  سازتصمیممشاور و سایر عناصر 

در  ايویژهتفصیلی، از جایگاه  هايطرحشهري و  هايبرنامه

و فضاهاي  هاپاركفضاهاي تفریحی و ورزشی ( ۀتوسع ۀزمین

اها با هدف تأمین این فض ۀورزشی) برخوردار است که توسع

فضاهاي الزم براي گذران اوقات فراغت شهروندان صورت 

، اجرا، نظارت و نآنچه در تمامی مراحل تدویگیرد. می

ی شاندیهمکاري و هم، رسدمی نظرمهم به هاکنترل برنامه

با  تعاملگیر بخش ورزش شهرداري و تصمیمنهادهاي 

است. ساز اماکن ورزشی مناطق  در ساخت یبخش خصوص

 يها، و نهادهاها، سازمانبا دستگاه يتعامل و همکار جادیا

گانه،  22ناطق مهاي شهرداري ژهیوبه یورزش

استان تهران،  یبدن تیکل ترب ةادار ،یورزش يهاونیفدراس

و بخش  اطقآموزش و پرورش من ی،ورزش يهاتیأه

وضعیت  يبراي ارتقا هاي محالتشورایاريو خصوصی 

بسیار مثمرثمر خواهد بود و سبب  موجود اماکن ورزشی

وساز اماکن ورزشی ها در بخش ساختکاريکاهش موازي

 شود. می

سیستم تحقیق و ارزیابی در ورزش استقرار از طرفی 

در چارچوب اصول و مفاهیم براي تحقق اهداف  شهرداري

اصطالحات نظارت و کنترل بر امور است.  و وظایف سازمانی

نظارت معنی  ۀگاهی اوقات از کلمشوند. میباهم استفاده 

کنترل معنی نظارت و کنترل  ومنظارت و کنترل و از مفه

نظارت و کنترل، بازدید و مراقبت از طرز  .شودادراك می

و تغییر و تصحیح و ساخت اماکن ورزشی پیشرفت اجراي 

از انحرافات از تحقق اهداف  منظور جلوگیريعملیات به

. عالوه بر وجود سیستم نظارت و ارزیابی در سازمان است

هاي مذکور وجود یک سامانۀ تحقیقاتی نیز ضروري سازمان

نظارت مستمر بر ساخت است تا براساس نتایج آن خألهاي 

شناسایی و راهکارهاي کاربردي جهت رفع آنها ارائه  اماکن

ها نیاز به ارتباطات و ن برنامهشوند. همچنین در اجراي ای

عنوان سازمان مردمی هشهرداري ب تعامالت سازمانی است.

شهري  هايارگانو  هاسازمانو غیردولتی که نسبت به سایر 

قادر است با هدایت  و با شهروندان دارد ترينزدیکارتباط 

شهروندان براي استقرار تشکیالت مردمی در سطح محالت 

و نگهداري فضاهاي ورزشی به افراد،  و محول کردن اداره

. رسیدن به دکنننقش مؤثر و بسزایی در این زمینه ایفا 

و کارامد تعامل بین سازمانی یکی از عوامل  آلایدهنقطۀ 

در سازمان است.  شدهيزیربرنامهاصلی پیشرفت اقدامات 

مدیران ورزش ارتباط نوع ارتباطات و توانمندي مدیران، 

گیر، تعامل با شورایاران و هاي تصمیمبا نهاد شهرداري

با خیرین در مناطق محروم ان ریارتباط مدمدیران محالت، 

تواند مؤثر واقع شود. ي میکاريکاهش موازجذب سرمایه و 

علت کمبود فضاي ورزشی کافی، مدیران با برخی مناطق به

ها و نهادهایی که سالن و فضاهاي ایجاد تعامل با ارگان

اند از ظرفیت آنجا جهت استفاده اند توانستهورزشی داشته

تواند دیگر شهروندان استفاده کنند که البته این کار نمی

تمامی نیازهاي آن منطقه را برطرف کند و مستلزم ارتباط 

سپاري در ساخت اماکن گسترده با بخش خصوصی و برون

گیري از دیدگاه متخصصان است. مدیران و با بهره

گونه تواند با شناسایی اینناطق میکارشناسان ورزش م

 فضاها سرانۀ فضاي ورزشی شهروندان خود را افزایش دهد.

نظر متخصصان عوامل اقتصادي، از نکات با توجه به

شایان توجه در بحث آمایش اماکن ورزشی شهرداري تهران 

 یاماکن ورزش یابیمکانو  یدر طراح يعوامل اقتصادبود. 

در هر منطقه  ياقتصاد ۀتوسع زانیم نیب دارند. ینقش مهم

 داريمعنا ۀرابط یورزش هايزیرساختو سطح منابع  ایاسپان

، یورزش هايزیرساختدر  یناکاف گذاريسرمایهوجود دارد. 

 توسط مردم منجر یبدن تیفعال يبرا يکمتر هايفرصتبه 

). تخصیص بودجه از سوي دولت به شهرداري 26شود (می

هاي گذار در برنامهجذب سرمایهو درآمدزایی سازمان و 
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انداز سازمان را از عوامل مهم طوالنی مدت براساس چشم

نیازهاي  تأمین منظوربه هامالی دانستند. شهرداري

شهروندان خود از منابع داخلی (درآمد عملیاتی، بودجه 

. کندمیعمومی و ..) و منابع خارج از شهرداري استفاده 

رو ازاین .ي نیازهاي مالی نیستمنابع داخلی پاسخگوعمدتاً 

شهري همچون ایجاد  هايپروژهشهرداري امکان اجراي 

فضاهاي ورزشی که حیات شهر به آنها وابسته است را ندارد. 

خارج از منابع  هايظرفیتبنابراین باید از طریق استفاده از 

و زمینه سازي جهت  هاپروژهمالی  تأمینخود اقدام به 

. نمایدمی هازیرساختاین  ۀتوسع گذاريسرمایه

تدابیري الزم خود  ۀسرمای تأمینبراي  توانندمی هاشهرداري

نظام بانکی مانند از منابع داخلی کشور  گیريهمچون؛ بهره

از منابع خارجی  توانداتخاذ کند. همچنین میکشور 

همچون روش قرضی و روش غیرقرضی (مشارکت و 

ایط رقابتی و اعمال ، قراردادهاي عملیاتی، شرگذاريقیمت

از بستر مشارکت بخش خصوصی  منديبهره ،مقررات و ..)

 . دکنناستفاده  و عمومی

با وجود این توجه به اختصاص بودجه بیشتر به مناطق 

 22مناطق  ها دربرخوردار و توزیع صحیح رشتهکم محروم و

گانه و توزیع عادالنه و صحیح مراکز ورزشی تا حدودي 

اي شهروندان در مناطق را پاسخگو باشد. با تواند نیازهمی

توجه به نتایج تحقیق حاضر، مدیران سازمان ورزش 

توانند با دولت و نهادهاي متولی ورزش ارتباط گسترده می

هاي مناسبی جهت ساخت اماکن برقرار کنند و بودجه

، خیرین و هدایت مشارکت مردمیورزشی جذب کنند. 

و بخش خصوصی به محالت تعامل با شورایاران و مدیران 

امکان جلب مشارکت ، برخوردارسمت و سوي مناطق کم

افزایش فضاهاي ورزشی  گذاريسرمایهمردم در مدیریت و 

مشارکت جدي بخش خصوصی در احداث و را خواهد داد. 

نگهداري اماکن ورزشی و تجهیز آنها در سطح محالت، با 

رایی منابع مالی و سایر مشکالت اج محدودیتتوجه به 

از اهمیت بسزایی  هاي مناطقشهرداريو  ورزشسازمان 

مشارکت بخش خصوصی در  ةنحو. برخوردار است

منجر به گسترش اماکن ورزشی  نهایتاًورزشی  هايفعالیت

در فضاي شهري و توزیع متعادل امکانات و وسایل تفریحی 

و ورزشی براي دسترسی تمام شهروندان به این فضا 

بخش  هايمحدودیتآگاهی از توان و بنابراین  شود.می

ورزش، چگونگی  بخش در گذاريسرمایهخصوصی، 

دولتی در  هايسازمان، شودمی سبب هامشارکت فعال آن

فضاي ورزشی و گسترش و تجهیز آن به  ةاحداث و ادار

مشارکت نهادهاي خصوصی بهاي بیشتري دهند. بنابراین 

تمام  ةو استفادتهران ورزش در  ۀبراي افزایش سران

شهروندان از امکانات ورزشی به مشارکت بخش خصوصی و 

 .شودمیمردمی نیاز مبرمی احساس 

مبحث عوامل فرهنگی و اجتماعی متخصصان عوامل  در

زیادي از جمله توجه به ورزش بانوان، بافت و پیوست 

ریزي فرهنگی و ارائۀ خدمات به شهروندان در برنامه

اند. ن تأثیرگذار دانستهوساز اماکن ورزش شهر تهراساخت

 نیارتباط ب قیعم ۀ، مطالعیجوامع صنعت ییایدرك پو يبرا

 ۀتوسع است. يضرور يشهر یورزش، فضا و ساختار اجتماع

 يالگوها دهندةنشان يمدرن شهر يورزش در فضاها

 ياز ورزش برا توانمی، جهیگسترش شهر است. در نت

 راتیتأث یلوتحلتجزیه شهر مدرن استفاده کرد. گیريشکل

نشان  در بارسلونا یمرکز ورزش کی يشهر ی واجتماع

، ورزش نقش 1923و  1870 هايسال نیکه ب دهدمی

، در تحرك طبقات يشهر يدر تحول در فضاها یمهم

شت دا دیجد یعموم یدرون شهر و ظهور آگاه یاجتماع

). پیوست فرهنگی اگر قبل از ساخت صورت نگیرد عمالً 35(

مراکز ورزشی کاربري الزم را نخواهند داشت و متناسب با 

عنوان کنندگان نخواهد بود. شهروندان بهنیاز مراجعه

برداران اصلی مراکز ورزشی و افراد ساکن در مناطق بهره

رو ینتوانند در ساخت اماکن ایفا کنند؛ ازانقش مهمی می
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مندي نظرسنجی قبل از ساخت در خصوص عالقه

 سالمندان، توجه به اقشار خاص (کودکان، شهروندان،

معلوالن) و ساخت مراکز متناسب با شرایط آنها، توجه به 

فرهنگ شهروندي، توجه به مسائل فرهنگی  بافت شهري و

نیازهاي ورزشی هر محله، توجه به مناطق  هر محله،

پیوست  جمعیت، از مواردي است که در تراکم برخوردار،کم

فرهنگی باید به آن توجه ویژه شود و از طریق خانه به خانه 

ها مراجعه فقط از افرادي که به مجموعهصورت گیرد نه

هاي مطالعاتی باید کنند. نکات مهمی که در پیوستمی

سازي اماکن جهت معلوالن و مدنظر قرار گیرد: مناسب

هدف جلوگیري از  سنجی با)، امکان38سالمندان (

برخی  22همجواري مراکز، دسترسی آسان (در منطقۀ 

ها از مناطق مسکونی فاصلۀ زیادي دارد که سبب مجموعه

و تأمین  بینیکاهش مراجعۀ شهروندان شده است). پیش

مناسب جهت احداث فضاها و اماکن  هايزمیناراضی و 

تهران جامع و تفصیلی مناطق شهري  هايطرحورزشی در 

 الزم هايسنجیامکانجمعیتی و  هاينیازسنجیمبتنی بر 

 و ضروري است. از طرفی توجه به نیازهاي بانوان در ساخت

هاي مورد هاي ورزشی مناسب رشته(مانند ساخت سالن

استقبال بانوان) و نیز ساخت اماکن ورزشی ویژه بانوان 

ریباً (تمامی ساعات مراجعه مختص بانوان باشد) به عنوان تق

هاي ورزشی در کنندگان به سالننیمی از مراجعه

ریزي ساخت از مسائل بسیار مهم است. اینکه برنامه

هاي ورزشی بانوان از روشنایی مسیرهاي منتهی به سالن

کافی برخوردار بوده و امنیت الزم را داشته باشد از مسائلی 

بسیار مهم در بخش ورزش بانوان است. بسیاري از مادران 

دلیل داشتن فرزندان خردسال امکان استفاده از مراکز به

هاي ورزشی را ندارند و این امکان در صورت ساخت خانه

شود که ضمن بازي براي مادران فراهم میکودك و اسباب

توانند ساعاتی را آرامش خاطر به جهت فرزندان خود می

گونه شرایط راحتی به ورزش اختصاص دهند شاید اینبه

خصوص  ندي کودکان به ورزش را نیز فراهم آورد. درمعالقه

خدمات ویژه رفاهی ساخت یک پارکینگ یا فضاي تفریحی 

کنندگان بسیار در نزدیکی مجموعه در افزایش مراجعه

 تأثیرگذار باشد. 

نظر مدیران و متخصصان ورزش شهرداري با توجه به 

عوامل کالبدي و زیرساختی همچون تغییر کاربري، توسعۀ 

ها، طراحی و معماري و عوامل اکولوژي و عدالت یرساختز

ها ترین بخشوساز اماکن ورزش جز مهمتوزیعی در ساخت

 در عملیاتی کردن برنامۀ آمایش اماکن ورزشی باشد. در

مطالعات پیش از  سنجی ودلیل نبود امکانبسیاري موارد به

هاي مشابه هایی با کاربريشده که مجموعهساخت مشاهده

کنار یکدیگر ساخته شده و این  وسط نهادهاي مختلف درت

شود،  بلکه موجب تنها سبب هدررفت بودجه میکار نه

تأسیس شده است. وري الزم از مجموعۀ تازهکاهش بهره

بنابراین ضمن مطالعۀ دقیق در این خصوص باید به مواردي 

هاي با تراکم جمعیت ازجمله ساخت اماکن ورزشی در محله

راه با دسترسی آسان و عدم ایجاد مزاحمت براي باال هم

گونه منازل مسکونی همجوار توجه کرد، چراکه این

ها امکان عدم مراجعۀ شهروندان را کاهش خواهد نارضایتی

کاربري  رسد در مباحث تغییرنظر میداد. همچنین که به

توانند با مهندسی ریاست سازمان و شهرداران مناطق می

پذیر نموده و با هاي آسیبشناسایی مکانمعکوس اقدام به 

تغییر کاربري فضاي ورزشی مناسب در مناطق ایجاد کنند 

که بدون  را بایري هايزمین تواندمیشهرداري ). 43(

و  هانخالهاستفاده در مناطق مختلف شهري محل تجمع 

فضاي ورزشی  ۀشناسایی و براي توسعهستند،  هازباله

این عمل  .دکنمنطقه آن را به بخش خصوصی واگذار 

با توجه به طرح توسعه شهري طرح جامع کاربري تواند می

از  .شودمشخص  بلندمدت ۀورزشی اراضی در یک برنام
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طراحی طرح جامع اماکن تواند دیگر راهکارهاي اثربخش می

فضاهاي ورزشی در مناطق مختلف  ۀورزشی و توزیع عادالن

فرهنگی و اجتماعی باشد. شهري با توجه به پراکندگی 

هاي مالی، پشتیبانی، خدماتی و تجهیزاتی در اعمال حمایت

ایجاد، مرمت، بازسازي و نوسازي فضاها و اماکن ورزشی 

رعایت اصل توزیع  موجب متعلق به شهرداري در شهر تهران

خواهد  هاي جغرافیایی و جمعیتی مختلفعادالنه در مقیاس

هاي اجتماعی تنها سبب کاهش بزه و آسیبکه نه شد

شود، بلکه شرایط بازگشت به زندگی سالم و بانشاط را می

هاي فرسوده  از کند. از طرفی بافتبراي این افراد فراهم می

دلیل هاي اجتماعی بهفضاهایی است که امکان آسیب

نور و رهگذرهاي باریک و فقر مالی و... فراهم فضاهاي کم

گونه امالك و تغییر رو شهرداري با تملک اینازاین است.

کاربري فضاي ورزشی مناسبی هرچند کوچک را براي 

شهروندان آن مناطق فراهم کند که این کار به خودي خود 

خصوص افراد  شده بر شهرداري درهاي متحملهزینه

) به 12و 6پذیر را کاهش خواهد داد. برخی مناطق (آسیب

نبود  موقعیت مراکز اداري و تجاري و دردلیل قرار گرفتن 

هاي ورزشی توانند با ایجاد سالنفضاي الزم ورزشی می

هاي ورزشی برخی از چندمنظوره و یا استفاده از مجموعه

ها و نهادها براي عموم شهروندان نیازهاي ورزشی سازمان

گونه مناطق را برطرف کنند. در طراحی و معماري اماکن این

ه استفادة بهینه انرژي با استفاده از مصالح ورزشی توجه ب

وهوایی، توجه به نوع طراحی اماکن مناسب با شرایط آب

جهت جذب شهروندان به ورزش، استفاده از مواد ساختمانی 

سازي فضا براي معلوالن و سالمندان و ایجاد بادوام، مناسب

کنار مجموعه از جمله  فضایی سبز هرچند کوچک در

توان در طراحی به می از نظر متخصصانعواملی است که 

آن توجه داشت متخصصان تراکم جمعیت، دسترسی به 

ها جهت ترافیک، توجه به پارکینگ در جوار مجموعه

                                                           
1. Oh, Jeong 

توجه به مسیر  ها،آسان منتهی به مجموعه مسیرهاي

فاضالب مجموعه و آبراه را از مسائل مهم اکولوژیکی در 

دهد میاضر نشان ح تحقیق جینتا دانند.ساخت اماکن می

نابرابر  ییفضا عیاز توز ینابرابر به اماکن ورزش یدسترسکه 

و لزوماً از تعداد کم آنها  شودمی ی، ناش)42( امکانات نیا

 22و  21باال، مناطق  یورزش يفضا ۀبا سران ی. حتستین

 ترینکوچکو  برندمینابرابر خدمات رنج  عیهنوز از توز

مورد در  نیرا دارند. ا یمناطق تحت پوشش خدمات ورزش

 65 و 57 ، 43 ، 35با  بیترتبه زین 7و  4، 5، 18مناطق 

خالصه، مناطق در  طوربه .دارد وجود خدمات پوشش درصد

که  یدر مناطق ی(حت یورزش ينابرابر فضاها عیتهران با توز

شهر  یکیزیدارند) با توجه به گسترش ف ییباال یورزش ۀسران

 جیحال، نتا نیبا ا). 37شوند (می روهبه آن روب یو دسترس

) است که 2007( 1اوه و جئونگ ۀمطالع هايیافتهمطابق با 

با  يمساو طوربه یحیتفر يو فضاها هاپارك دهدمینشان 

بر  عالوه ).34اند (نشده عیتوز یو مناطق مسکون تیجمع

 یامکانات عموم عیکه توز یبا مطالعات یفعل هايیافته، نیا

مثال  رايکرده است سازگار است (ب یدر تهران را بررس

). آنها 2014، نو همکارا ی؛ طالع 2009، يو کوهسار یلطف

و  تیمتناسب با رشد جمع ینشان دادند که خدمات ورزش

 ينامساو عیتوز لیدلنشده است. به عیمحالت توز يتقاضا

دارند،  یورزش يمناطق کمبود فضا ی، برخییفضا

خدمات در  نیبه ا یکاف یمناطق دسترس یبرخ کهدرحالی

 )41، 31( ندارند ادهیفاصله پ

بدون در نظر گرفتن  هاي ورزشی بزرگساخت مجموعه

تواند میو  کیژئومورف ی، آلودگشناسیزمین مسائل

براي شرکت  ).43تهدیدي براي محیط زیست باشد (

 دیبا وسازساخت، همحل یورزش هايفعالیت شهروندان در

مردم را ی سبک زندگکیفیت و دهد،  شیا افزار یسالمت

، ینیشدن و شهرنش یصنعت عیسر ۀخشد. با توسعببهبود ب
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و  ستیز طیمح ی، آلودگیکیاکولوژ بیتخر ي،بحران انرژ

 نیبنابرا انسان بوده است. ۀبقا و توسع يبرا يدی، تهدرهیغ

انتخاب مکان،  اماکن ورزشی، یطراحو  ریزيبرنامهدر 

 و نظارت، کنترل ستمی، مانند سندایسبز و انتخاب فر فضاي

هاي ، استانداردمحیطیمسائل زیست، افتیبازسیستم 

ۀ توسع و محله یورزش ی ـگفرهنتوجه به پیوست ، موجود

در  برخوردار است. زیادي تیاز اهم هازیرساخت

و  ایاز زوا دیبا یبزرگ ورزش هايمکاناز  وسازساخت

توجه داشته  یورزش اماکنمختلف به ساخت  هايجنبه

  .دشو شهري داریپا ۀتوسع سبب جهیباشد و در نت

 تحوالت تأثیر تحت ینیشهرنش دیجد يالگوطور کلی به

 که است یفرهنگی و شناختتی، جمعییایجغرافي، اقتصاد

 یورزش هايفعالیتلذت بردن از  يرا برا فرصتیفضا  ینا

 عنوان قطعیت به توانمی نچه. آفراهم کرده استشهروندان 

هزینه نیست،  تنهانه ورزش صنعت در گذاريکرد سرمایه

 گذاران،سرمایهمدت و بلندمدت براي تواند در کوتاهبلکه می

 گفت توانمیهمراه داشته باشد. حتی نی را بهکال سودهاي

در صنعت ورزش به لحاظ اجتماعی،  گذاريسرمایه که

 همراه دارد.مزایایی را براي جامعه بهفرهنگی و سیاسی نیز 

ورزش در مناطق  زمینۀ در گذاريسرمایه میزان افزایش با

 ورزش، به مناطق این شهروندان جذب با توانمیمحروم 

 جرم وقوع احتمال کرد و تقویت آنها در را ورزشکاري روحیۀ

نگرش همچنین با ایجاد . داد کاهش را جامعه در جنایت و

 سطح افزایش موجباتمثبت در جامعه نسبت به ورزش، 

آورد. مدیریت کالن  فراهم را افراد تندرستی و سالمت

تواند با جذب سرمایۀ سازمان ورزش شهرداري تهران می

ساز در ورزش و اقناع مدیران باالدستی نهادهاي تصمیم

سنجی اقدام به ساخت اماکن ورزشی و گسترش آن با امکان

سنجی از شهروندان کرده و متناسب با فضاي فرهنگی و نیاز

و بافت مناطق و محالت، نیازها و خألهاي موجود را برطرف 

هاي خصوصی و تواند با مشارکت بخشرو میسازد. ازاین

هاي فعال در بخش هاي سایر سازمانکاريکاهش موازي

وساز اماکن ورزشی، اقدام به ساخت و احداث اماکن ساخت

شده در آمایش اماکن توجه به عوامل شناسایی ورزشی با

 ورزشی کند. 

 
 ع و مآخذمناب

نامۀ پایان)، GIS( جغرافیایی تحلیل مکانی فضاهاي ورزشی شهر آمل با استفاده از سیستم اطالعات). 1387(ابراهیمی، کلثوم .1

 .ارشد، دانشگاه شمال کارشناسی

بدنی  هاي ورزشی پرمدال، رسالۀ دکتري، دانشکدة تربیتشناسایی وضعیت آمایش سرزمین در رشته). 1395.اوجاقی، حسین (2

 و علوم ورزشی، دانشگاه تهران.

 ي، انتشاراتمتداول در علوم رفتار يکردهای: روختهیو آم یفیک قیتحق هايروشاي بر مقدمه). 1397( عباس ي،بازرگان هرند.3

 .دارید

اطالعات  ستمیبا استفاده از س یاماکن ورزش یبررس). 1390( محمد ی،حانیری؛ مهرعل ،نژادیهمت؛ احمد ي،ندریفا یتاج.4

 یو علوم ورزش یبدن تیترب انیدانشجو یمل شیهما نیششم ).شهر رشت ی: اماکن ورزشيمورد ۀمطالع() (GIS) ییایجغراف

 SSTU06_243مقاله:  COI کد، رانیا
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اماکن ورزشی با استفاده از سیستم  یابیمکان). «1392(میرحسن  ،سیدعامريمحمد؛  سید ،کاشف ؛سیروان سید ،حسینی.5

-24، ص 2ش ، 2دورة هاي کاربردي در مدیریت ورزشی، ، پژوهش»سقز ؛ مطالعۀ موردي شهر)GIS( اطالعات جغرافیایی

35. 

شهر کرمانشاه با استفاده  یورزش يفضاها یابیمکان لیتحل). 1390اشرف (علی یی،خزا؛ رزیبفر ی،فیظر؛ اریاسفند ي،درآبادیح.6

مقاله:  COI کد، رانیا یو علوم ورزش یبدن تیترب انیدانشجو یمل شیهما نیششم، )GIS(ییایاطالعات جغراف ستمیاز س

SSTU06_272. 

 با در شهرستان شاهرود یورزش يفضاها ییو جانما یابیمکان). «1396(هومن  ،پوربهمن؛ درضایحم ی،شعاع؛ سمانه ي،خنجر.7

 یعلم ۀماهنام، »GISییایجغراف اطالعات ستمیو سAHP یمراتبسلسله وتحلیلتجزیهروش  یقیتلف کیاستفاده از تکن

 .15-1)، ص 20(پیاپی 1، سال سوم، ش شباك یتخصص

مکانی با تأکید بر آمایش  ۀگیري چندهدفمدل تصمیم ۀتوسع). «1391( علی ،منصوریان؛ طالعی محمد ؛گیتی ،آموزخوش.8

 .12-1، ص  62ش ، 38 ةدور، شناسیمحیط، »صنایع انرژي

بررسی جایگاه مناطق آزاد ). «1392( رستم کورانی، ابراهیم؛ بیرانوندزاده، مریم؛ علیزاده، سیده دانا؛ حشمتی جدید، مهدي.9

 .27-4 ص، 5)1( وهشی آمایش سرزمین،علمی پژ ، دوفصلنامۀ»پایدار و امنیت اجتماعی ۀقشم در توسع ةتجاري جزیر

 ۀو توسع گذاريسرمایهجهت  یمال تأمین هايروش یبررس). 1397( دینو ي،اسد؛ آرام ي،مرادمحمدحسین؛  دیس ي،رضو.10

مقاله:  کد، 14-1، ص رانیا یبدن تیو ترب یعلوم ورزش یمل شیهما نیپنجمي، شهر یورزش يفضاها

SPORTCONF05_016 
هاي یابی مراکز و استقرارگاهامنیتی در آمایش و مکان -تحلیل مالحظات نظامی« ).1390( اعظمی، هادي، هاديزرقانی، سید .11

ص  ،15ش  ،2ة دور ،ریزي و آمایش فضا)(برنامه مدرس علوم انسانی ۀفصلنام، »نظامی با تأکید بر استان خراسان رضوي

141-161 . 

گزینی معیارهاي مکان بندياولویتتعیین و « ).1394( ، مهديي، فرشته؛ صمد؛ ابراهیمیحسن ،اسدي؛ کریم ،وندیانزهره.12

، دورة مدیریت ورزشی، )»AHP(مراتبیتساوي در دسترسی با استفاده از روش تحلیل سلسله استقرار اماکن ورزشی جهت

 .814-795، ص 6، ش 7

 .ها و فضاي سبز شهر تهرانسازمان پاركهاي فرهنگی در شهر، انتشارات ). کاربري1392سعیدنیا. احمد (.13

بنا و  ییجانما تیوضع یبررس). «1390( فاطمه سادات ی،نیحس ؛محمد ،پوريجواد ؛رمحمدیم ،کاشف ؛ایپور ی،سهراب.14

، 2، نشریۀ مدیریت ورزشی، دورة »المللیبینو  یمل يبا توجه به استانداردها هیاروم ی) اماکن ورزشی(دسترس سازيمناسب

 .521-5ص  ،10ش 

 یمراکز ورزش يسازو مناسب يزیرنقش برنامه«. )1393( میمر ی،سلطان ؛نهیتهم ی،سلطان ؛محمد ،مسعود ؛احمد ي،وندیشاه.15

 ،»شهر اراك) ییو معلوالن شنوا ی: ناتوانان حرکتيمورد ۀ(نمون یو مشارکت اجتماع یبدن يهاتیفعال شیدر افزا ،يشهر

 .58-50، ص )1( 4ی، مطالعات ناتوان ۀمجل

مراکز  ۀو تحلیل شبک یابی، توزیع فضاییدر مکانGISاطالعات جغرافیایی  هايسیستمکاربرد ). 1383(عزیزي، منصور .16

 .دانشگاه تبریز ارشد،ی نامۀ کارشناسپایان )موردي شهر مهاباد. ۀمطالع(بهداشتی و درمانی 



 
 137                                                                        تهران شهرداري ورزشی اماکن شناسایی عوامل مؤثر بر آمایش

 

 

مراکز  عیتوز يالگو لیو تحل یبررس). «1397(صالح  ي،اسد؛ محمد ی،چیقل یموالئی؛ عل ،احمدآبادي ی؛عل دیس ي،علو.17

-17، ص 28شاي، منطقه- يشهر شیو آما ایجغراف، »شهر تهران) 10منطقۀ : ی(موردشناس آن ییفضا یو سامانده یورزش

32. 

بهینه فضاهاي ورزشی شهر زنجان با استفاده از مدل  یابیمکان). «1389( موسی ،رستگار ؛اکبر ،کیانی ؛غریب ،نیافاضل.18

، ص 1 ش ،1 ةدور، شهري ریزيبرنامهژوهش و پ ،»(GIS) و سیستم اطالعات جغرافیایی (AHP) مراتبیتحلیل سلسله

1-20. 

 .: دانشگاه تهرانناشر، نیسرزم شیآما ةشالود ).1393( دیمج.مخدوم، 19

اولین سمینار ورزش،  ، مجموعه مقاالت»فضاهاي ورزشی در شهر یابیشهري و مکان توسعۀ پایدار). «1381( ادري، عمران.ق20

 .44-27، ص محیط زیست و توسعۀ پایدار، کمیتۀ ملی المپیک

 ۀ(مطالع SWOTشاخص  براساساي کشور ناحیه شیآما« ).1391( رضایعل ،یسمنان یعباس د؛یحم ،ییرایکارگر، بهمن؛ بح.21

 .106-89 ص، 16ش  ، طیمح شیآما، »و ترکمنستان) رانیا يمرز ۀ: منطقيمورد

 .دانشگاه تهران ناشر، حسن اسدي، کیوان شعبانی مقدم، نوشین اصفهانی .، ترجمۀمدیریت اماکن ورزشی). 1392( فرید ،گیل.22

 . شناسانتهران: جامعه ،1روش تحقیق کیفی؛ ضد روش ). 1392حمدپور، احمد (.م23

 ۀمجل ،»سند راهبردي آمایش سرزمینی بخش ورزش استان اصفهان«). 1395سهرابی، زهرا ( ؛یغمایی، لیال ؛نظري، رسول.24
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Abstract 
The purpose of this study was to identify the factors affecting the spatial planning of 
Municipality's sports venues and facilities in Tehran. The qualitative exploratory 
method was used in this research. The statistical population of the research included the 
managers of Tehran Municipality, specialists and university professors in the executive, 
scientific and the research field. Purposive sampling approach was employed to 
interview the experts for sample data collection. Fifteen interviews were conducted until 
the theoretical saturation was achieved. In total, 16 factors were identified influential 
on the spatial planning of venues and facilities, which were classified in 4 main 
categories. These categories were Managerial, economic, socio- cultural, and physical-
infrastructural factors. According to the research findings, it seems that paying attention 
to the above factors will lead to proper distribution based on the citizens' needs and 
interests and preventing urban ecological damages. 
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