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هدف این تحقیق، تدوین چارچوب مدل س��اخت و توس��عه اماکن ورزشی با رویکرد طرح های ترکیبی بود. 
روش پژوهش، ترکیبی اکتشافی دو مرحله ای از نوع ابزار سازی بود. روش پژوهش کیفی، مطالعه موردی کیفی 
و مشارکت کنندگان بالقوه شامل23 نفر از متخصصان عضو هیئت علمی و مدیران اماکن ورزشی بودند. رویکرد 
نمونه گیری، هدفمند و روش نمونه گیری صاحب نظران کلیدی بودند. ابزار پژوهش مصاحبه نمیه س��اختارمند 
بود. در تحلیل مضامین بر اساس مضامین پایه شناسایی شده در کل پژوهش، دسته بندی کلی تری انجام شد که 
منجر به شناس��ایی مضامین سازمان دهنده )عوامل مربوط به زیباشناسی، عوامل ایمنی، عوامل مربوط به توسعه 
پایدار ش��هری، عوامل مربوط به تجهیزات، عوامل مربوط به جغرافیای شهری، عوامل مربوط به فرهنگ، عوامل 
مرب��وط ب��ه مکان یابی، عوام��ل مربوط به آینده نگری، عوامل مربوط به انس��جام و جامعی��ت و عوامل مربوط به 

نمادپردازی( و در واقع عوامل و چارچوب مدل ساخت و طراحی اماکن ورزشی کشور شده است. 
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در بخش کمی، روش تحقیق توصیفی- پیمایش��ی و جامعه آماری ش��امل کلیه مدیران اماکن ورزش��ی کشور 
ب��ود که ب��ا توجه به فرمول کوکران در جامعه های نامش��خص، تع��داد 384 نفر به عنوان نمونه آماری مش��خص 
شدند. ابزار مورد استفاده در بخش کمی، مقیاس محقق ساخته بر اساس شبکه مضامین بخش کیفی بود. برای 
بررسی روایی صوری، از نظر ده تن از اساتید رشته مدیریت ورزشی بهره گرفته شد و برای آزمون روایی محتوایی 
سوال های پرسش نامه، از مدل الشه استفاده شد)cvr= 0/76( که روایی محتوایی هم تایید شد. همچنین روایی 
همگ��را، پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ  م��ورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی و 

برای بررسی برازش مدل تحقیق، از معادالت ساختاری استفاده گردید. 
نتایج تحقیق نشان داد که مقدار T مربوط به هر عامل تاثیر معناداری دارد و تمامی چارچوب مدل ساخت و 
طراحی اماکن ورزشی روباز کشور مورد تایید قرار گرفت. همچنین، عوامل مکان یابی با تأثیر 0/612 مهم ترین 
عامل در چارچوب مدل س��اخت و طراحی اماکن ورزش��ی روباز کشور می باش��ند. بنابراین با توجه به ضرورت 
الگوی چارچوب مدل ساخت و طراحی اماکن ورزشی توصیه می گردد که مباحث مربوط به عوامل مکان یابی 

مورد توجه مسئوالن قرار گیرد.

واژگان کلیدی: تحلیل مضمون، عوامل مکان یابی، طراحی، ساخت، اماکن ورزشی و روباز
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مقدمه
اماکن ورزشی، از اساسی ترین بخش سخت افزاری در حوزۀ تربیت بدنی و ورزش و جزء مهمی از تأسیسات 
س��ازمان های انس��انی به ش��مار می روند و طراحی  بهینه برای آنها از وظایف مهم برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان 
ش��هری است. طراحی، فعالیتی است که اس��تعدادهای فضایی و غیرفضایی یک س��رزمین را شناسایی می کند و 
امکان انتخاب مکان مناسب برای کاربری های خاص را فراهم می آورد)سلیمی، 1391(. طراحی اماکن ورزشی،  
تالش اندیش��مندانه و خالقانه ای است که از تفکر ش��روع 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 بررس��ی می کند، به نیازهای فردی و جمعی افراد استفاده کننده آن مکان توجه می کند، 
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 مناس��بی تصور، ترسیم و عرضه می کند، در واقع او 
اقدام به طراحی برای س��اخت یک مکان می کند)ریزکی1، 2018(. خلق زیبایی و آفرینش در هر زمینه ای میراث 
انسان های نو اندیش، 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 مهندس��ی در بخش های متفاوتی همچون: مکان یابی، توس��عه پایدار شهری، ایمنی، زیبایی شناسی و 
حتی محوطه سازی های بیرونی بهره مند هستند)دمپسی2، 2012(. در سه دهه 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، 2019(. در همین زمینه می توان به کشور چین، به عنوان میزبان بازی های المپیک 
س��ال 2008 اشاره کرد که در ساخت زیباترین اماکن ورزشی از جمله آشیانه پرندگان توانسته است خالق یکی از 
عجایب روزگار خود شود)ژو3، 2019(. جدای از ساخت مکان های ورزشی زیبا مانند سالن دوازده 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، 1393(. بهره گیری از هنر معماری در ساخت ورزشگاه ها که 
ش��بانه روز محل مراجعه اقشار مختلف مردم هستند، از ویژگی های جوامع مترقی و متمدن شمرده می شوند و بی 
توجهی به نیازهای عمومی در ساخت اماکن ورزشی، ضمن اینکه اتالف سرمایه ملی محسوب می شود، موجب 
زیان جامعه اس��ت و جبران آن آس��ان نخواهد بود)مدقالچی، 1397(. ژو)2019( بیان کرده که چین در 60 سال 
گذش��ته بیش از 1400 س��اختمان در کشورهای در حال توس��عه احداث کرده است که بسیاری از آن ها استادیوم 
اس��ت. همچنین فراهم کردن مکان فیزیکی برای فعالیت های ورزش��ی و ایجاد ش��بکه برای توس��عه اقتصادی و 
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فرهنگی و سیاسی باعث افزایش روابط بین چین و کشورهای دریافت کننده این خدمات شده است)زو، 2019(. 
امروزه محققان از طراحی و توسعه اماکن ورزشی به عنوان ابزاری قدرتمند در جهت توسعه شهری و مقوله های 
علمی استفاده می کنند. مدقالچی )1397( در تحقیقی 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 س��المتی( و طراحی مجموعه آموزش��ی ورزش��ی )انس��جام و جامعیت، انعطاف پذیری، تنوع پذیری، 
نفوذپذی��ری، آینده نگری، ایمنی و س��المتی، پای��داری، نمادپردازی و ارتباط با طبیعت( شناس��ایی گردید. آنت 
)1397( در تحقیقی با عنوان »توسعه نظام ساخت و بهره برداری پروژه های ورزشی استان« به این نتیجه رسید 
گاهی از وضعیت توسعه شهرستان های استان از منظر بهره مندی از امکانات ورزشی اداره ورزش و جوانان و  که با آ
در راستای آمایش سرزمین و عدالت فضایی مورد نظر آن می توان تمرکز توزیع فضاهای ورزشی جدید را به مناطق 
کمتر توس��عه یافته انتقال داد و در نهایت برای کارایی بهتر و بیش��تر سیستم اطالعات جغرافیایی در بحث انتخاب 
مکان بهینه فضاهای ورزش��ی از نتیجه حاصل از بررسی امکان سنجی اجرای پروژه سیستم اطالعات جغرافیایی 
تحت درگاه اینترنتی وب بهره جست. رضوی)1393( در تحقیق خود به این نتیجه رسید که تمامی شاخص های 
محوطه سازی بیرونی که شامل ابعاد کالبدی، اجتماعی، فعالیتی و معنایی است، در محوطه سازی بیرونی اماکن 
و فضاهای ورزش��ی ش��هری مهم و تأثیر گذارند. نتایج حاصل از این مطالعه نش��ان می دهد که اگرچه دیدگاه های 
ارائه شده در زمینۀ این موضوع در بسیاری از موارد واجد جنبه هایی مشترك بوده اند، اما با تثبیت اهمیت نقش های 
کالب��دی، اجتماع��ی، فعالیتی و معنایی محوطه ه��ای بیرونی اماکن و فضاهای ورزش��ی در قالب یک نوع فضای 
کید بس��یار بر رویکردهای تأمین امنیت، ایجاد فضاهای مناس��ب و کافی، ام��کان انجام فعالیت های  عمومی، تأ
متنوع و ایجاد س��رزندگی و مفرح بودن در اینگونه فضاهاس��ت. ریزکی  و همکاران در س��ال )2018( به بررس��ی 
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 
ورزش��گاه، اثر مهمی در طراحی و توس��عه  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 )2019( در تحقیق خود بیان کرد که در طراحی اماکن ورزشی چندرشته  ای ورزشی به یک تیم 
نیاز است تا از اولین مراحل طراحی همکاری کنند. همچنین در پروژه های بزرگ که دارای پیچیدگی عملکردی 
اس��ت، معماران به دنبال بهبود طراحی و دسترس��ی و ایمنی برای همه گروه های مردم در ورزشگاه هستند. پوگیو 
و ورس��کیج1)2009( در منتطقه گراگلیاس��کو2 شهر تورین با توجه به میزان آلودگی خاک منطقه، سعی در یافتن 
بهترین فضاها برای س��اخت پارک ها و فضاهای تفریحی کردند. آن ها در تحقیق خود عالوه بر توجه به مس��ائل 
مرب��وط به ویژگی های خ��اک منطقه و توجه دقیق به آلودگی خاک با فلزات س��نگین، معیار تراکم جمعیت را نیز 
در پژوه��ش خ��ود مورد توجه ق��رار دادند و مکان یابی س��اخت پارک های جدید را بر پایه می��زان تراکم جمعیت 
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موج��ود در منطق��ه و توجه به عدم آلودگی موجود در خاک به انجام رس��اندند. جاگ��ودا1)2008( در مقاله ای با 
عنوان »س��اخت امکانات ورزش��ی به عنوان یک مدل طراحی ش��هری مثبت در ش��هرهای آنتاریو« فاصله اماکن 
ورزش��ی و دسترس��ی به آن ها را در بهره وری اماکن ورزشی با اهمیت تلقی می کند. آه2 و جانگ3)2007( برای 
مکان یابی فضاهای سبز و تفریحی در شهر سئول بر پراکنش مناسب فضاهای سبز تفریحی و عدالت در توزیع 
آن ه��ا تاکید کردند .آن ها در این تحقیق معیارهای رعایت حریم )فاصله از کاربری های موجود فعلی(، توجه به 
وجود خدمات ش��هری در منطقه، توجه به نس��بت جمعیت با ظرفیت پارک و توجه به نس��بت مساحت منطقه به 
مس��احت پ��ارک را در اولویت م��کان یابی خود قرار داده بودند؛ به طوری که در منطقه مورد مطالعه به ش��ناخت 
فضاهای خالی پرداختند و بر طبق همین معیار، مکان های مناس��ب برای ساخت فضاهای سبز جدید را معرفی 
کردند. بنابراین برای تحقق این مس��ئله باید در هر پروژه عمرانی ورزشی، عوامل و متغیرهای اساسی تاثیر گذار در 
امر طراحی و س��اخت مورد توجه سازندگان این نوع اماکن قرار گیرد. از آنجا که نقش ساخت محیط های مناسب 
برای فعالیت های بدنی و نیز اماکن و مجموعه ها ی ورزش��ی دیدگاهی بین رشته ای است، همکاری متخصصان 
س��المت عمومی، تربیت بدنی، برنامه ریزان ش��هری و سیستم حمل و نقل الزم است. با توجه  به جدید بودن این 
حیطۀ تحقیقاتی، نیاز اس��ت که تحقیقات در این زمینه حمایت ش��ود،به ویژه تحقیقات طولی که می تواند باعث 
ی ش��ود و ب��ه کامل تر کردن مدل های مفهوم��ی کمك کند. بنابراین، پژوهش حاضر س��عی بر آن 

ّ
ایج��اد روابط عل

دارد که مدل س��اخت و توس��عه اماکن ورزشی روباز در ایران را مورد سنجش قرار دهد و به واسطه نتایج حاصله و 
ارائه آمار دقیق به مدیران و مس��ئوالن مربوطه، اثرات قابل مالحظه این نوع از کاربری های مهم بر محیط ش��هری و 

شهروندان را انمودار سازد.

روش شناسی پژوهش
با توجه اینکه هدف پژوهش حاضر مطالعه عمیق چارچوب مدل ساخت و طراحی اماکن ورزشی روباز کشور 
اس��ت، طرح آن از طرح های ترکیبی اس��ت و روش آن، با توجه به اینکه از قبل الگویی وجود نداش��ته و پژوهشگر 
درصدد کش��ف این الگو بوده اس��ت، از مدل های ترکیبی اکتش��افی متوالی)کیفی  –کمی( می باشد و چون در پی 
ساخت ابزاری )کرسول و پالنکالرک4، 2007( برای سنجش چارچوب مدل ساخت و طراحی اماکن ورزشی بر 
اساس داده های بخش کیفی است، در زمره پژوهش های اکتشافی - ابزار سازی به شمار می رود. از این رو، ابتدا 
روش شناس��ی و تحلیل بخش کیفی و س��پس روش شناسی و تحلیل بخش کمی تحقیق 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.

1. Gagoda
2. Oh
3. Jeong
4. Creswell & Plano Clark
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شکل 1: فرآیند تحقیق ترکیبی اکتشافی متوالی از نوع ابزارسازی)اقتباس از کرسول و پالنکالرک، 2007(

الف( روش شناسی بخش کیفی
 روش پژوه��ش در بخش کیفی، مطالعه موردی اس��ت و مش��ارکت کنندگان پژوهش اس��اتید رش��ته مدیریت 

گاهی  ورزشی و مدیران اماکن ورزشی هستند. با بهره گیری از روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک اشباع نظری، آ
دهندگان کلیدی شامل 23 نفر از اساتید رشته مدیریت ورزشی و مدیران اماکن ورزشی  برای شناسایی  چارچوب 
مدل س��اخت و طراحی اماکن ورزش��ی انتخاب ش��دند و با آنها مصاحبه ب��ه عمل آمد. ابزار مورد اس��تفاده برای 
شناس��ایی عوامل مدل س��اخت و طراحی اماکن ورزشی و ارائه و تدوین چارچوب مدل ساخت و طراحی اماکن 
ورزش��ی، مصاحبه نیمه س��اختمند)با گروه های کانونی( و مطالعه اس��ناد بوده اس��ت. برای تامین روایی و پایایی 
مطالعه از روش ارزیابی لینوکلن و گوبا استفاده شد. بدین منظور چهار معیار اعتبار )باورپذیری(، انتقال پذیری، 
اطمینان پذیری و تأییدپذیری برای ارزیابی در نظر گرفته شد. تجزیه و تحلیل اطالعات با روش تحلیل مضمون و 
تشکیل شبکۀ 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 ساخت و طراحی 
اماکن ورزش��ی؛ 2. پژوهش های انجام ش��ده در مدل ساخت و طراحی اماکن ورزشی؛ 3. مضامین مستخرج از 

گاهی دهندگان کلیدی( استفاده شده است. مصاحبه با افراد کانونی یا به عبارت دیگر آ
ب��رای اخذ مجوز مورد نیاز برای انج��ام دادن مصاحبه با افراد کانونی، اقداماتی صورت گرفت که در این بخش 
پ��س از جلب همکاری صاحب نظران کلیدی ب��رای مصاحبه و جلب اعتماد آنان ب��رای دادن اطالعات الزم، در 
زمان مقرر مراجعه و اطالعات الزم گردآوری شده است. تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از مصاحبه های 

انجام شده، با روش تحلیل مضمون  انجام گرفته است.
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یافته های بخش کیفی
ب��ا اس��تفاده از روش تحلی��ل مضمون ابت��دا مصاحبه ه��ای ضبط ش��ده به ص��ورت مکتوب درآمد. س��پس با 
یادداش��ت های برداش��ته شده طی جلسات مصاحبه ها تکمیل ش��د. پس از آن با مطالعه دقیق متون، ابتدا برای هر 
یک از مصاحبه های تهیه ش��ده، همه ایده های مس��تقل در قالب مضامین پایه شناس��ایی شد و به هر کدام یک کد 
اختصاص داده ش��د. این کار برای هر کدام از مصاحبه ها، انجام ش��د و در صورت وجود بخش هایی با مضامین 
مش��ابه در متن مصاحبه های قبلی، از همان کدهای قبلی،به عنوان نش��انگر آنها اس��تفاده گردید. سپس بر اساس 
مضامین پایه شناس��ایی ش��ده در کل پژوهش، دس��ته بندی کلی تری انجام ش��د که منجر به شناس��ایی مضامین 
سازمان دهنده )عوامل مربوط به زیباشناسی، عوامل ایمنی، عوامل مربوط به توسعه پایدار شهری، عوامل مربوط 
به تجهیزات، عوامل مربوط به جغرافیای ش��هری، عوامل مربوط به فرهنگ، عوامل مربوط به مکان یابی، عوامل 
مرب��وط به آینده نگری، عوامل مربوط به انس��جام و جامعیت و عوام��ل مربوط به نمادپردازی( و در واقع عوامل و 
چارچوب مدل س��اخت و طراحی اماکن ورزش��ی کشور گردید. در پایان مضامین فراگیر چارچوب مدل ساخت 

و طراحی اماکن ورزشی با طبقه بندی مضامین سازمان دهنده ایجاد شد)جدول 1(.

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

مضامین پایهمضامین سازمان دهندهمضامین فراگیر

طراحی و ساخت اماکن ورزشی

عوامل مربوط به زیباشناسی

بعد مربوط به محیط
بعد مربوط به فضا

بعد مربوط به شکل
بعد مربوط به هارمونی

بعد مربوط به نور و رنگ

عوامل مربوط به ایمنی

کنترل محیط
مدیریت خطر

سیستم های پشتیبانی
ارزیابی تاسیسات

ارتباطات

عوامل مربوط به توسعه پایدار شهری

اهداف بوم شناختی
اهداف زیست محیطی

گرایشات اقتصادی
گرایشات اجتماعی

گرایشات کالبدی و فضایی

عوامل مربوط به تجهیزات

ارزش
کیفیت
راحتی
امنیت
اعتماد
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مضامین پایهمضامین سازمان دهندهمضامین فراگیر

طراحی و ساخت اماکن ورزشی

عوامل مربوط به جغرافیای شهری

مشخصه های جمعیتی
مجاورت ها

پارکینگ و نظام ترافیک
رقبا

ضوابط و قوانین و مقررات

عوامل مربوط به فرهنگ در طراحی
شاخص های مرتبط به تقاضا

شاخص های محلی و منطقه ای
شاخص های غیر اقتصادی

عوامل مربوط به مکان یابی

موقعیت و مشخصات زمین
آب و هوا

سازگاری و ناسازگاری
تراکم و شعاع عملکردی

امکانات موجود

عوامل مربوط به آینده نگری

حوزه سیاست
حوزه سیاستگذاری
حوزه برنامه ریزی

حوزه طراحی و توسعه

عوامل مربوط به انسجام و جامعیت

هویت اجتماعی
نظم اجتماعی

استفاده از فضا ها
آسایش

عوامل مربوط به نمادپردازی

کالبدی
اجتماعی
فعالیتی
معنایی

بر اس��اس تحلیل های انجام شده، ش��بکه مضامین چارچوب مدل ساخت و طراحی اماکن ورزشی بر اساس 
عوامل  وچارچوب مدل ساخت و طراحی اماکن ورزشی در شکل 2 نمایش داده شده است.
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شکل 2: شبکه های مضامین

به منظور ارائه و تدوین الگو چارچوب مدل س��اخت و طراحی اماکن ورزش��ی، در گام نخس��ت مبانی نظری 
ارائه شده در حوزه اماکن ورزشی بررسی شد و اطالعات الزم برای تدوین چارچوب مورد نظر، گردآوری گردید. 
گاهی دهندگان کلیدی  س��پس پژوهش های انجام ش��ده در حوزه طراحی اماکن ورزش��ی مطالعه و در نهایت با آ
مصاحبه ای انجام شد. پس از تدوین الگوی چارچوب مدل 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 
ش��امل 55 گویه و 10 زیر مقیاس بود. پرس��ش نامه بر اساس مقیاس 5 ارزشی لیکرت تنظیم گردیده و شامل 5 

طیف )خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد( بود.
ب( روش شناسی بخش کمی پژوهش

در بخش کمی از روش پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی استفاده شد و روش اجرا به صورت میدانی بود. 
هدف از انجام این مرحله، تدوین الگو چارچوب مدل س��اخت و طراحی اماکن ورزش��ی در مرحله کیفی بوده 
است. جامعه آماری این بخش شامل کلیه مدیران اماکن ورزشی کشور بود که با توجه به مشخص نبودن جامعه 
آم��اری و با توج��ه به فرمول کوکران در جامعه های نامش��خص، تعداد 384 نفر نمونه آماری با روش خوش��ه ای 
تصادفی از پنج اس��تان- از بین 31 اس��تان- کش��ور انتخاب ش��دند. در هر استان انتخاب ش��ده براساس منطقه 
جغرافیایی، تعداد 77 پرسش نامه به شکل تصادفی بین مدیران اماکن ورزشی توزیع گردید. برای بررسی روایی 
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صوری، از نظر ده تن از اس��اتید مدیریت ورزش��ی بهره گرفته ش��د و برای آزمون روایی محتوایی، از س��وال های 
پرس��ش نامه مدل الش��ه اس��تفاده ش��د)cvr= 0/76( که روایی محتوایی تایید گردید. همچنین روایی همگرا در 
جدول 2 ارائه ش��ده اس��ت. برقراری روایی همگرا و مطلوب مدل حاکی از اعتبار مناس��ب ابزار اندازه گیری در 
 Amos 20 جامعه مورد مطالعه دارد. تحلیل نتایج این مطالعه به روش معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزار

و SPSS20 انجام شده است. 
همان طور که در جدول 2 مشخص است، همه متغیر ها از پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ  باالی 0/7 و میانگین 
واریانس اس��تخراج ش��ده باالی 0/5 برخوردار بوده اند. لذا  می توان پایایی و روایی همگرای پژوهش حاضر را 
تایید نمود. پایایی ترکیبی و میانگین واریانس اس��تخراج ش��ده الگوی چارچوب مدل س��اخت و طراحی اماکن 
ورزشی با توجه به اینکه به صورت مدل سلسله مراتبی آورده شده است، به صورت دستی محاسبه گردیده است.

جدول2: پایایی و روایی همگرایی

آلفای کرونباخ پایایی ترکیبی یانس استخراج شده میانگین وار متغیرهای تحقیق

0/836 0/901 0/753 عوامل مربوط به زیباشناسی

0/857 0/913 0/779 عوامل مربوط به ایمنی

0/822 0/894 0/738 عوامل مربوط به توسعه پایدار شهری

0/944 0/964 0/899 عوامل مربوط به تجهیزات

0/861 0/877 0/592 عوامل مربوط به جغرافیای شهری

0/749 0/857 0/668 عوامل مربوط به فرهنگ در طراحی

0/759 0/892 0/806 عوامل مربوط به مکان یابی

0/874 0/941 0/888 عوامل مربوط به آینده نگری

0/743 0/866 0/795 عوامل مربوط به انسجام و جامعیت

0/766 0/895 0/810 عوامل مربوط به نمادپردازی

یافته های بخش کمی پژوهش
جهت بررس��ی س��اختار عاملی چارچوب مدل ساخت و طراحی اماکن ورزشی روباز کشور از روش تحلیل 
مس��یر اس��تفاده گردید. پس از محاس��به مقدار T مربوطه هر عامل مش��خص گردید که تمام��ی چارچوب مدل 
س��اخت و طراحی اماکن ورزش��ی روباز کش��ور تاثیر معناداری را دارند. شکل 3 مدل آماری تحقیق حاضر را به 

نمایش گذاشته است.
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جدول 3: اثرات متغیرها بر مدل ساخت و طراحی اماکن ورزشی روباز کشور

مقدار آماره تیمتغیرها
سطح معنا 

داری
اثر کلیاثر غیر مستقیماثر مستقیم

0/532ندارد18/1870/0010/532عوامل مربوط به زیباشناسی

0/505ندارد15/8760/0010/505عوامل مربوط به ایمنی

0/435ندارد12/6540/0010/435عوامل مربوط به توسعه پایدار شهری

0/380ندارد11/1240/0010/382عوامل مربوط به تجهیزات

0/234ندارد9/7680/0010/234عوامل مربوط به جغرافیای شهری

0/431ندارد10/3450/0010/431عوامل مربوط به فرهنگ در طراحی

0/612ندارد16/2310/0010/612عوامل مربوط به مکان یابی

0/520ندارد14/4530/0010/521عوامل مربوط به آینده نگری

0/487ندارد13/6540/0010/487عوامل مربوط به انسجام و جامعیت

0/312ندارد4/8790/0010/312عوامل مربوط به نمادپردازی

همان طور که جدول 3 نشان می دهد عوامل مکان یابی با تأثیر 0/612 مهم ترین عامل در چارچوب مدل 
س��اخت و طراحی اماکن ورزش��ی روباز کشور می باش��د. نتایج همچنین نشان داد که براساس شاخص های 

برازندگی، مدل پژوهش مدل مناسبی می باشد.

جدول 4: شاخص های برازش مدل

 Chi-)X2(
square

DfX2/dfRSMEACFIGFIAGFINFL

215/854842/5690/0420/9210/9250/9280/929میزان

..................مالک
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 مطلوببرازش مطلوبتفسیر
برازش 
مطلوب

برازش 
مطلوب

برازش 
مطلوب

برازش 
مطلوب

برازش 
مطلوب

برازش 
مطلوب
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AMOS شکل3: مدل نهایی استخراج شده از نرم افزار

بحث و نتیجه گیری
بهره گیری از هنر معماری در س��اخت ورزش��گاه ها که شبانه روز محل مراجعه اقشار مختلف مردم هستند، از 
ویژگی های جوامع مترقی و متمدن ش��مرده می ش��ود و بی توجهی به نیازهای عمومی در س��اخت اماکن ورزشی، 
ضمن اینکه اتالف س��رمایه ملی اس��ت، موجب زیان جامعه می گردد و جبران آن آسان نخواهد بود. بنابراین برای 
تحقق این مسئله باید در هر پروژه عمرانی ورزشی، عوامل و متغیرهای اساسی تاثیر گذار در امر طراحی و ساخت 

مورد توجه سازندگان این نوع اماکن قرار گیرد. 
پژوهش حاضر در صدد اس��ت که مدل س��اخت و توسعه اماکن ورزش��ی روباز در ایران را مورد سنجش قرار 
ده��د و به واس��طه نتایج حاصله و ارائه آم��ار دقیق به مدیران و مس��ئوالن مربوطه، اثرات قاب��ل مالحظه این نوع از 
کاربری های مهم بر محیط ش��هری و ش��هروندان را نش��ان دهد. بررس��ی مدل مضامین نش��ان داد که دسته بندی 
کلی تری منجر به شناس��ایی مضامین س��ازمان دهنده )عوامل مربوط به زیباشناسی، عوامل ایمنی، عوامل مربوط 
به توسعه پایدار شهری، عوامل مربوط به تجهیزات، عوامل مربوط به جغرافیای شهری، عوامل مربوط به فرهنگ، 
عوامل مربوط به مکان یابی، عوامل مربوط به آینده نگری، عوامل مربوط به انسجام و جامعیت و عوامل مربوط 
به نمادپردازی( و در واقع عوامل و چارچوب مدل س��اخت و طراحی اماکن ورزش��ی کشور شده است. همچنین 
یافته های توصیفی پژوهش نش��ان داد که عوامل مربوط به زیباشناس��ی برطراحی اماکن ورزشی کشور تاثیر گذار 
است که با یافته های رضوی)1391(، رضوی)1393( و بنتلی1)2010( همخوان می باشد. رضوی)1393( در 
تحقیق خود به این نتیجه رسید که عوامل زیباشناسی و متغییرهای آن بر طراحی اماکن ورزشی کشور تاثیر گذار 
است. زیباشناختی، یکی از مولفه های اصلی یک مکان واجد کیفیت می باشد. برای اینکه محیط های طراح�ی 

1. Bentley
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ش���ده س�رزندگی را رواج دهند، باید بتوانند نیازهای اساس��ی انسان ها را برآورده سازند. در واقع، عواملی مانند 
محی��ط، ش��کل، فضا، هارمونی،  نور و رنگ انجام یک فعالیت ورزش��ی را لذت بخش  می کنند و  از تش��ویش 
و اس��ترس می کاهند؛ چنان که بس��یاری از افراد با این هدف در یک مکان ورزش��ی حاضر می ش��وند. همچنین 
یافته های تحقیق نش��ان داد که عوامل مربوط به ایمنی بر طراحی اماکن ورزش��ی کش��ور تاثیر گذار اس��ت که با 
یافته ه��ای منتی )1397( و مدقالچی )1397( همخوان می باش��د. افزایش تالش برای ایمن س��ازی در طراحی 
اماکن ورزش��ی ممکن اس��ت در برخی کارها اثر مخالف داشته باشد. سازمان های ورزشی برای بهبود ایمنی در 
اماکن ورزشی باید هزینه های زیادی خرج کنند، اما برخی مدیران در این مورد تردید دارند. تجزیه وتحلیل آثار 
اقتصادی ناش��ی از یك حادثه و نتیجۀ زیان بار آن در اماکن ورزش��ی آینده این شك را از بین می برد. تحلیل گران 
ورزشی باید اطالعات مستند از موارد ایمنی و شاخص های علمی و معتبر استاندارد سازی برای اماکن ورزشی 
تهیه کنند تا توجه آنها را به سرمایه گذاری در ایمنی و استانداردسازی اماکن و فضاهای ورزشی معطوف دارند، 
زیرا احس��اس امنیت و رضایت تماش��اچیان به عنوان مهم -ترین و اصلی ترین منبع درآمد باش��گاه ها و تیم های 

ورزشی با ایجاد محیط آرام و ایمن محقق می شود و در نتیجه افزایش تعداد آنان را به دنبال خواهد داشت. 
یافته های پژوهش نش��ان می دهد که عوامل مربوط به توس��عه پایدار ش��هری بر طراحی اماکن ورزشی کشور 
تاثیر گذار می باش��د که با یافته های خدادادی)1397(، اس��کولنکرف1 )2016( و آبسالیامو2)2015( همخوان 
اس��ت. اماکن ورزش��ی می توانند روح وحدت را در کش��ور گس��ترش دهند و به ترویج توس��عه پایدار در کشور 
بینجامند. همچنین س��ازندگان اماکن ورزش��ی باید با همکاری مسئوالن محلی و جوامع، برنامه ریزی خود را با 
پروژه ها و اهداف گس��ترده تر مانند مناطق نو ظهور، تقویت و ترویج کنند. از س��وی دیگر، عوامل مکان یابی با 
میزان تأثیر 0/612 مهم ترین عامل در چارچوب مدل س��اخت و طراحی اماکن ورزش��ی روباز کشور می باشند. 
براساس شاخص های برازندگی نیز مشخص گردید که مدل پژوهش مدل مناسبی می باشد و ضرورت ساماندهی 
مکانی کاربری های ورزش��ی، امری مس��لم و غیر قابل اجتناب به نظر می رس��د. این یافته همسو با تحقیقات آه و 

چانگ)2007(، سلیمی)1391(، پاول)2004( و عظیمی)1395( می باشد.
همچینن یافته های تحقیق نش��ان می دهد که عوامل مربوط به تجهیزات، عوامل مربوط به جغرافیای ش��هری، 
عوامل مربوط به فرهنگ، عوامل مربوط به آینده نگری، عوامل مربوط به انس��جام و جامعیت و عوامل مربوط به 
نمادپردازی بر طراحی اماکن ورزش��ی کشور تاثیر گذارند که با یافته های مدقالچی )1397(، رضوی)1393(، 

زرگر )2019( و خدادادی)1397( همخوان می باشد
بنابراین اگر بخواهیم با امکانات محدود و مش��خص، بهترین و هماهنگ ترین نتیجه را حاصل کنیم باید برای 
رس��یدن به هدف خود طرح جامع داش��ته باش��یم. طرح جامع، یک نگرش کالن به مسائل است که خطوط اصلی 
را مش��خص می کند و تقریبا به جزییات امور وارد نمی ش��ود. در طرح جامع مش��خص می ش��ود که هر قسمت از 
طرح چقدر اهمیت دارد و چه س��همی از امکانات باید به آن اختصاص داده ش��ود. به عنوان مثال، برای س��اخت 

1. Schulenkorf
2. Absalyamov
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یک مجموعه س��اختمانی مانند مجموعه های فرهنگی، آموزش��ی یا ورزش��ی، اولین قدم تهیه طرح جامع اس��ت. 
با داش��تن طرح جامع به روش��نی مش��خص می گردد که اگر بخواهیم فضایی را وس��یع تر انتخاب کنیم، ناچاریم 
فضاه��ای دیگر را محدودتر کنیم و اگر این امر هماهنگی فضاها را بر هم زند از انجام آن منصرف می ش��ویم. لذا 
گاهی هر چه بیش��تر، از بس��یاری زیاده خواهی ها چشم پوشی کنیم. چنانچه  طرح جامع به ما کمک می کند تا با آ
برای س��اخت و ساز خود طرح جامعی نداشته باشیم، معموال برای هر قس��مت بیشترین و بهترین منابع را در نظر 
خواهیم گرفت،اما چون امکانات محدود اس��ت مجموعه ای ناهمگون حاصل خواهد ش��د که چون معموال ابتدا 
به رو بناها توجه می ش��ود، وقتی که به امور اساس��ی 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 کرد؛ اما داشتن 
گاهی را ایجاد می کند که در ازای چش��م پوش��ی از بعضی موارد به موارد مهم تر پرداخته ش��ود و  طرح جامع این آ
ل��ذا قب��ول محدودیت ها قابل تحمل تر خواه��د بود. طراحی خوب می تواند به خلق مکان های زنده و پر ش��ور، با 
ش��خصیت 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. 
عوام��ل بس��یاری حاصل فرایند طراحی و ن��وع مکان هایی را که به وجود می آوریم، تعیی��ن می کنند و بر آن ها تاثیر 
دارند. طراحی موفق نیازمند درک کامل ش��رایطی اس��ت که تحت آن ش��رایط تصمیمات الزم اخذ می شوند و کار 
توسعه فضاها انجام می گیرد. بنابراین مکان یابی بهینه، کارایی فضاهای ورزشی را به حداکثر می رساند و خدمات 

بهتری را برای استفاده کنندگان با هزینه های ممکن ارائه می نماید. 
بدین ترتیب، پیش��نهاد می شود که در مرحله مکان گزینی، به مسئله امکانات موجود در زمینه خدمات شهری 
و در راس آن توجه به وجود تس��هیالت و ش��بکه های ارتباطی مانند راه ها، خیابان ها و وسایل حمل و نقل عمومی 

جهت دسترسی آسان اقشار مختلف مردم توجه خاص مبذول گردد. 
همچنین با توجه به آنکه اماکن و فضاهای ورزش��ی به طور مس��تقیم یا غیر مس��تقیم بر روی بستری به نام زمین 
بنا می ش��ود، داشتن شناخت مناسب از این بس��تر و اطالع از ویژگی های آن، در زمان مکان گزینی اینگونه فضاها 
ضروری به نظر می رس��د. بنابراین پیشنهاد می شود در راس��تای بهره گیری از نقاط مثبت ویژگی های خاص زمین 
و همچنین چاره اندیش��ی در مورد نقاط منفی موجود در بس��تر فیزیکی طرح، مطالعات جامعی صورت پذیرد. به 
ع��الوه در مرحله مکان گزینی اماکن ورزش��ی، فضاهایی ک��ه با توجه به جمعیت تحت پوش��ش و ظرفیت اماکن 
ورزش��ی قادر به پوشش کامل و متناس��ب با جمعیت و ظرفیت هستند در مقابل فضاهایی که از پوشش عملکردی 
محدودی برخوردارند و یا دارای همپوشی هستند، با اولویت بیشتری بررسی گردند. باید توجه داشت که ارزیابی 
سازگاری و ناسازگاری کاربری ها، مسئله پیچیده ای است که نیاز به بهره گیری از نظرات کارشناسان مختلف دارد.
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