
 

 

 422-424 ، صفحاتزمستان ، فصل42، شماره 42ريزي، سال علمي جغرافيا و برنامه نشريه

 

 13/40/1233 تاريخ پذيرش نهايي: 42/11/1231تاريخ دريافت:

 

 یورزش یها یاماکن و کاربر تیوضع یابیارز

 (ذهی: شهرای)مطالعه مورد
 1عباس معروف نژاد

 2ابراهیم امیری

 3ولی قافی کاووسی

 چکیده

 بسيار حائز اهميت است.به آن در فضاي شهرها  توجه و لزوم بوده برخوردار بالايي اهميت از که است هاييکاربري يزمره در ورزشي کاربري
سلامت افراد جامعه و همچنين در دسترس بودن اين  ضمناستقرار مناسب، توزيع منطقي فضاهاي ورزشي و ايجاد مکان هاي ورزشي مت بنابراين 

ورزشي در شهر  به تحليل وضعيت اماکن و کاربريهاي  حاضر تحقيق به شمار مي رود.فضاها براي همه شهروندان به عنوان يک ضرورت اساسي 
و براي گردآوري اطلاعات، از روش کتابخانه اي،  تحليلي بوده -و از نظر شيوه انجام توصيفي کاربردي نوع نظر روش تحقيق از ايذه مي پردازد.

 پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده استفاده شده است. جامعه آماري پژوهش،کارشناسان خبره در حوزه شهري و ورزش اين شهر مي باشد، حجم نمونه از
-one Sampleو آزمون Spssنرم افزار نفر در نظر گرفته شده است، جهت تحليل داده ها از مدل ويليامسون و44طريق روش تخمين شخصي و

Test  مي باشد که کمبود و توزيع نامناسب کاربري  41/4استفاده شد. نتايج پژوهش نشان  مي دهد:ميانگين شاخص ويليامسون براي شهر ايذه عدد
، وضعيت برگزاري  -113/4با  ؛ وضعيت تعداد اماکن ورزشي )سالن( tو فضاي ورزشي را در اين شهر نشان مي دهد. همچنين بر اساس آزمون 

، وضعيت ادوات ورزشي در سطح پارک  -464/4، توزيع مناسب کاربري هاي ورزشي در سطح شهر با  -414/4مسابقات ورزشي در سطح محلات با 
ن در جهت ساخت به ترتيب داراي شديدترين عدم رضايت بوده درحالي که مولفه هاي؛ وضعيت استقبال خيري -464/4ها و بوستان هاي شهر با 

، وضعيت فعاليت هاي  -442/1، وضعيت همکاري مالي دواير دولتي و نيمه دولتي با بخش ورزشي شهر با  -41/1اماکن ورزشي در سطح شهر با 
 ، در اين زمينه شدت کمتري در عدم رضايت داشتند.  -42/1ورزشي از بعد سلامت در سطح داوير دولتي و نيمه دولتي شهر با 

 

 ارزيابي، سرانه، فضاي ورزشي، کاربري ورزشي، مدل ويليامسون، شهر ايذه. :کلیدیواژگان 

 مقدمه

 جامعه گوناگون قشرهاي رواني و جسمي بهداشت و سلامتي براي ورزش توسعه ورزش، و بدني تربيت از هدف ترين اساسي

 در انتظام عدم جمعيتي، بالاي تراکم چون دلايلي به اشهره از بسياري در عمومي هاي (. کاربري06: 1231است)خسروي زاده و همکاران، 

 در نيستند. اين موضوع شهروندان به مطلوب خدمات ارائه به قادر جمعيتي، هاي آستانه و دسترسي شعاع به توجه عدم کاربري ها و استقرار

 فضاهاي ميان اين در.است بيشتري برخوردار نمود از هستند، همراه افزون روز تقاضاهاي با که هايي کاربري براي بويژه و بزرگ شهرهاي

 برنامه عدم متقابلاً و شهرنشيني سريع رشد علت به اخير، هاي سال روند. در مي شمار به مسکوني اجتماعي فضاهاي از اي گونه به ورزشي

 رو به رو اي عديده کلاتمش و مسائل با شهري خدمات ديگر همچون نيز ورزشي فضاهاي و اماکن نظام شهري، در جامع مديريت و ريزي
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 يخراسان شمال انيدانشگاه فرهنگ ،يگروه آموزش علوم انسان ارياستاد .4 
 رانيماهشهر، ا ،يواحد ماهشهر، دانشگاه آزاداسلام ،يشهر يزيو برنامه ر ايارشد جغراف يکارشناس .2 
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 در ها کاربري براي اين مناسب فضاهاي بيني پيش عدم و بهينه يابي مکان عدم نامتناسب، و ناموزون توزيع از ناشي بيشتر که شده اند

 بهانديشمندانه(  )پاسخ دادن پاسخ را به آنان و تر سنگين را شهري ريزان برنامه مسئوليت وضعيت، اين شهرها است. بهبود سطح

 و مشکلات مسائل از بسياري حل جهت در تواند مي که شهري، ريزي برنامه قواعد و اصول با تناسب است؛ زيرا، نموده ملزم ها ناسازگاري

تخصيص  است. بوده شهري ريزي و برنامه جغرافيا علماي توجه مورد همواره باشد، موثر و کارا و...( شهري)خدماتي،ترافيکي زمين کاربري
 باشد تر بزرگ شهر قدر چه هر که طوري به است، سزايي به داراي اهميت شهرها، فيزيکي اندازه و رتبه به توجه با ي ورزشي کاربري ها

(. سازمان مديريت و 12: 1230گردد)عظيمي وهمکاران، مي تر پيچيده شهري نياز فضاهاي مورد و ها کاربري تخصيص وضعيت
ها کاربري تقسيم کرده است که کاربري ورزشي يکي از آن14جامع، کاربري شهري را بههاي ريزي کشور در شرح خدمات طرحبرنامه

شود. فضاهاي ورزشي، محلي است که در ترين خدمات هر شهري محسوب ميشک توجه به فضاهاي ورزشي و تفريحي از مهماست. بي
پذيراست اغت يا شرکت در مسابقات مختلف امکانهاي ورزشي جهت گذراندن اوقات فرهاي بدني، آموزشي ورزشي و بازيآن فعاليت

 کارآيي مطلوب الگوي در تواند آن مي مختلف مناطق و شهر سطح در ورزشي فضاهاي پراکنش نحوه اساس (. براين144: 1211)شيعه،

 شهروندان نسبي سهم ايارتق متعاقباً و ورزش به مردم علاقة افزايش با که حالي است در داشته باشد. اين مستقيم تأثير شهر عملکردي

 (.1234: 231باشند)نمازي و حسيني، مسئله اين پاسخگوي نوعي به ورزشي، افزارهاي سخت افزايش با بايد ورزشکار،مسئولان

با توجه به مطالب مطرح شده در خصوص موضوع، تحقيقاتي توسط پژوهشگران خارجي و داخلي انجام گرفته است که از جمله اين 
به موارد زير اشاره نمود: يکي از پژوهش هايي که در زمينه بررسي کاربري هاي ورزشي انجام شده است، مي توان  پژوهش ها مي توان

ي مرکزي ايالات تهيه شد که در آن نوزده ناحيه 4440در سال 11از سوي سانتو« ها و اماکن ورزشياثرات اقتصادي استاديوم» به تحقيق 
هاي ليگ برتر فوتبال يا بيسبال بودند را داراي استاديوم ورزشي براي تيم 4441تا 1312هايي سالمتحده آمريکاه در شهرهايي که در ط

هاي ورزشي را در هشت ناحيه شهري مورد بررسي قرار داد و همبستگي مثبتي بين سهم درآمد محلي و افزايش اشتغال   از وجود اين تيم
 -اثرات اجتماعي» ، تحقيق ديگري با عنوان 4443در سال  4و همکاران4کوالپاس   (Santo,2005:178).ناحيه نشان داد 13از اين

تدوين کردند و به اين « اقتصادي ناشي از مجاورت با اماکن ورزشي را با استفاده از نرخ  بيکاري و متوسط سطح درآمد در کشور استراليا
در تحقيق  (Pascual et al,2009). ندگي افراد وجود ندارداجتماعي و سطح ز -تأثير معناداري بين وضعيت اقتصادي نتيجه رسيدند که
از سوي پاملا و « جغرافيايي اطلاعات از استفاده با انجام ورزش همگاني در ورزشي هاي زير ساخت تاثير تحليل» ديگري با عنوان

 کاربري ساير با ها مکان اين بهتر يهمجوار و مراکز اين به آسان دسترسي و ورزشي امکانات افزايش داد ، نشان4412در سال  2همکاران

 مي جامعه افراد بين در رضايت زندگي افزايش باعث و شود بدني فعاليت در تري بيش مشارکت باعث تواند مي شهري هاي

شناسايي مهمترين سياست هاو » در مقاله اي تحت عنوان 4412در سال 2(. بريد جت و همکارانPamela et al,2013: 54گردد)
 مزاياي بدني فعاليت هاي در افراد منظم نشان مي دهد مشارکت« جرايي براي ارتقاء  فاکتور سلامت در باشگاه هاي ورزشياقدامات ا

 تعاملات مهارت ها، افزايش جديد، تجربيات از بردن لذت براي را زيادي فرصت هاي و دارد به همراه را عاطفي و ذهني جسماني، متعدد

 خواهند سالم تر و فعال تر بدني نظر از طوري که به کرد؛ خواهد ايجاد آنها براي شخصي شرفتپي با اهداف مرتبط و اجتماعي

 Bridget et al,2014:55).بود)

نقش زيرساخت » در داخل کشور تحقيقاتي در اين خصوص انجام شده است که از آن جمله مي توان به تحقيقي تحت عنوان    
از سوي گل زاده و همکارانش انجام شده که با استفاده  1234اشاره کرد که در سال « ورزشيهاي منطقه ارسباران در توسعه گردشگري 

نشان مي دهد مهمترين فرصت، مرزي بودن منطقه ارسباران در شمال کشور، مهمترين تهديد، وجود سرمايه گذاري وسيع  sowt از مدل 
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ت اجتماعي جهت برگزاري رقابت هاي ورزشي و مهمترين ضعف در کشورهاي همسايه در حوزه گردشگري ورزشي، مهمترين قوت، امني
، 1234(. در سال1234هم کمبود امکانات و تاسيسات تفريحي ورزشي استاندارد مطلوب در منطقه مي باشد)گل زاده و همکارانش،

 در آنها فضايي توزيع لگويبه ا توجه با مراکز اين به دسترسي نحوه ارزيابي و ورزشي اماکن فضايي تحليل» پژوهش ديگري با عنوان

 با اصفهان شهر ورزشي مراکز اصفهان( که از سوي نمازي و حسيني انجام شده نشان مي دهد سرانه ارتباطي)شهر هاي شبکه سطح

 در و است شده  شهروندان مناسب دسترسي عدم ها باعث کاربري اين فضاي توزيع همچنين روبه رو است. متر مربعي26/1حدود کمبود

 از اي دقيقه40خدماتي محدوده در و دهند مي پوشش را شهر مساحت درصد 4فقط حدود دقيقه 1رساني خدمات شعاع يعني حالت بهترين

، در تحقيق ديگري  1234(. در سال234: 1234کنند )نمازي و حسيني، مي رساني خدمات را محدوده شهر درصد 60حدود ها کاربري اين
حسيني و همکارانش انجام شده است. نتايج از سوي سلطان« اماکن ورزشي بر محيط شهري يزد اثرات اجتماعي و اقتصادي» با عنوان

ترتيب موجب افزايش گرايش اهالي منطقه به تما شاي هاي اثرات اجتماعي، اماکن ورزشي بهبررسي ها نشان مي دهد در ميان گونه 
هاي جمعي و ورزشي نشاط در اهالي منطقه و افزايش همکاري مسابقات، افزايش گرايش اهالي منطقه به ورزش، افزايش شادابي و

هاي ورزشي و حمل بررسي ارتباط متقابل کاربري»، باعنوان1232(. تحقيق ديگري در سال1234شدند)سلطان حسيني و همکارانش ، مي
هاي ورزشي در مشهد کاربرياز سوي رهنما و آفتاب  انجام شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد، وسعت « و نقل شهري در مشهد

باشد که با سرانه متر مربع مي 30/4اين کاربري در مشهد  درصد از مساحت کل شهر است. سرانه 4/1باشد که متر مربع مي 4243311
دلالت متر مربع( فاصله زيادي دارد. ضريب موران نيز بر عدم رعايت عدالت در توزيع فضايي مراکز ورزشي  31/4پيشنهادي طرح جامع )

باشد) رهنما و تر از متوسط مياز جمعيت شهر مشهد به مراکز ورزشي پايين %42/24دارد. همچنين براساس شاخص هنسن، دسترسي 
 از طرف« ايلام شهر در ورزشي هايکاربري مکاني فضايي توزيع تحليل و بررسي»(. در نهايت پژوهش ديگري با عنوان 1232آفتاب،

 منطقه نيازهاي پاسخگوي که گرفته قرار مناسب مکاني در تختي ورزشي مجموعهکه نتايج بيانگر اين است که آزادخاني انجام شده است 

نگارش  (. اهميت به1232)آزادخاني، باشدمي دسترسي و قرارگيري مکان با رابطه در مشکلاتي داراي غدير مجموعه و باشدمي ايلام شهري
 واسطه به که به شمار مي رود جامعه افراد سلامت براي عمومي مهم هاي ازکاربري يکيپژوهش حاضر دراين است که کاربري ورزشي  

 به چهره ارتباط اهالي شهرها، تفريح و فراغت اوقات گذران تحرک، جمعيت انساني، متراکم و زمان حضور هم همچون عملکردهايي

برخوردار  توجهي قابل از اهميت شهري خدمات ساير به بتجمعيتي مختلف نس هاي گروه بين ورزشي هاي رقابت و مسابقات انجام چهره،
مي باشد.بنابراين شهرستان ايذه و شهر ايذه با جاذبه هاي بسيار غني طبيعي، تاريخي و فرهنگي در صورت توسعه امکانات و تسهيلات و 

که وجود شرايط طبيعي اين شهر تجهيزات مي تواند منبع مناسبي براي توسعه اماکن و فضاهاي ورزشي و تفريحي باشد. به نحوي 
توانايي پذيرايي خيل عظيمي از کوهنوردان، اسکي بازان، دوچرخه سواران و ساير ورزش هاي ديگر را مي تواند دارا باشد و در افزايش 

د. يکي از دلائل بهره وري اقتصادشهري موثر واقع گردد. اما به دلائل گوناگون نتوانسته است مقام شايسته اي در اين زمينه داشته باش
عدم موفقيت در بخش ورزش عدم وجود زيرساخت هاي مناسب و همچنين عدم توجه به گسترش خدمات رفاهي و تفريحي و ورزشي در 

مولفه يا شاخص براي تحقق اهداف تحقيق انتخاب شده  12اين شهر بوده است. از اين رو با نظر کارشناسان خبره و متخصصين شهري 
 رار گرفته است که از جنبه نوآوري اين تحقيق محسوب مي گردد. با توجه به آنچه گفته شد، مهمترين سوال اين پژوهشو مورد ارزيابي ق

 عبارتست از: آيا اماکن و فضاهاي ورزشي موجود در شهر ايذه از وضعيت مناسبي برخوردار هستند؟

 مبانی نظری

 به انساني تأسيسات سازمان هاي از مهمي جزء و ورزش و بدني تتربي حوزة در افزاري سخت بخش ترين اساسي از ورزشي اماکن

 دارند تاکيد امر همچنين مطالعات متعدد بر اين برخوردار است، فراواني اهميت از ورزشي اماکن به مناسب دسترسي روند. بنابراين مي شمار

 باشند داشته وجود ها پارک و ها رزشگاهورزشي، و هاي زمين نظير ورزش مخصوص هاي مکان به راحت و مناسب دسترسي هرچه که

ترين (. در حال حاضر يکي از مهم231: 1234نمازيي وحسيني،(دهند مي نشان خود از بدني فعاليت انجام براي بيشتري تمايل مردم
که بسياري از افراد نحوي هاي ورزشي و تفريحي است. به ها از جمله کاربريمشکلات موجود در شهرهاي ايران، استقرار نامناسب کاربري
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برداري کنند يا باعث معضلات شهري از جمله ترافيک و صرف وقت و توانند از امکانات موجود بهره ها نميبه علت عدم دسترسي به آن
ساختار  هاي بارز و تأثير گذار آن درکنندگان شده است؛ بنابراين ارائه خدمات ورزشي  با توجه به ويژگيي زياد براي استفاده هزينه

و 11(. ساندرسون1232رساني به مردم باشد)شکوهي و رستگار، هاي مهم دولت در بحث خدماتاجتماعي جامعه، مي تواند يکي از دغدغه 
ها ترين آنگذارد که از مهمميلادي اعتقاد دارند ورزش در ابعاد گوناگون اثرات مثبت مختلفي بر جامعه مي4444همکارانش در سال

ثرات اقتصادي اشاره کرد. اثرات مستقيم اقتصادي ورزش، اثراتي چون توليد کالا و خدمات ورزشي، صادرات و واردات، توان به امي
اي، اشتغال، جذب گردشگر و حاميان مالي را هاي خانوار، ايجاد اماکن و تسهيلات، تبليغات، مشارکت در بازار بورس، پوشش رسانههزينه

هاي درمان و به تبع آن هايي چون ارتقاي سلامت جامعه، کاهش هزينهرمستقيم ورزش نيز در زمينهشود و اثرات اقتصادي غيشامل 
ها مدنظر قرارگيرد. وري آنها، کاهش غيبت کارکنان    و افزايش عملکرد و بهرههاي ملي سلامت، کاهش بزهکاريي برنامهتوسعه
ي استفاده از زمين و ساختار فضايي شهرها از يک دليل تعيين نحوههمواره به ريزي کاربري اراضياذعان دارد برنامه 4441سال در4يوئن

عنوان هاي ورزشي نيز بهآيد. کاربريشمار ميريزي شهري بهطرف و تعيين ارزش اقتصادي هر قطعه از طرف ديگر، بخش اصلي برنامه
 (.41: 1232تأثيرگذار باشد)خادمي و همکاران، تواند بر اقتصاد شهري هاي اراضي شهري ميريزي کاربريبخشي از برنامه

 هاها و روش داده

 در بوده ميداني و اسنادي صورت به اطلاعات گردآوري .است تحليلي توصيفي انجام، شيوه نظر از و کاربردي نوع نظر از تحقيق اين

 توانمنديو  مردم مشارکت روش اينکه به توجه با و مساله ماهيت به بنا ميداني درروش و کتابخانه اي و اسنادي منابع از اسنادي روش
شهري و ورزشي مستقر  خبره در حوزه کارشناسان پژوهش اين آماري جامعه. است شده استفاده پرسشنامه از دارد زيادي اهميت هاي شان

سنجش متغيرهاي نفر در نظر گرفته شده است. براي  44روش تخمين شخصي براساس نمونه حجم که استدر ادارات شهر ايذه بوده 
بسيار خوب( است که  0خيلي ضعيف تا -1سوال با طيف ليکرت )12تحقيق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. پرسشنامه شامل 

براي سنجش ميزان يادگيري از طريق متغيرها و شاخص هاي مختلف مورد ارزيابي قرار گرفته است. روايي ظاهري آن از نظر 
و پايايي پرسشنامه با استفاده از آلفاي کرونباخ محاسبه شده است. نتايج  KMOيي آن از روش بارتلت و محتواکارشناسان و روايي 

بدست آمده است. با انجام مطالعات صورت گرفته معيارهاي مورد طرح جهت تحليل اماکن ورزشي شهرايذه  161/4و پايايي  612/4روايي
و مدل ويليامسون  one Sample T-test آزمون  و SPSS افزار نرمداده ها از  (. همچنين جهت تحليل1شاخص تعيين گرديد)جدول12در

دقيقه  04درجه و 21و دقيقه طول شرقي 04 درجه و 23 ايذه با مختصات جغرافيايي سياسي شهرستان شهر ايذه مرکز .استفاده شده است
 124سطح درياي آزاد از شهر اين ارتفاع متوسط(. 141:     1234) مرصوصي و آذربرزين،عرض شمالي استان خوزستان واقع گرديده است

مترمربع  کيلو 424شهر اين  استحفاظي  و حوزه  يلومترمربعک 14محدوده خدماتي هکتار،1614باشد. مساحت قانوني شهرمتر مي
آب( سازمان )شرقي( مصلا)مرکزي( سرتل)ناحيه، شماليدو منطقه و پنج  شهر ايذه به(. 11: 1234 است)مهندسين مشاور مأب،

 (.4و1)شکل دو ناحيه است  يدارا قة  دوناحيه و منطسه   داراي  يک طقةکه مندارد  محله 10و تقسيم  و نورآباد غربي)اشکبوس نادري(

                                                      
1 Sanderson 
2 Yuen 
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 استان و کشور در مطالعه مورد محدوده جغرافیایی موقعیت ).1(شکل 

 1230منبع: شريفي شميني،

 

 
 ایذه تقسیمات کالبدی شهر  موقعیت (.2) شکل

 1230منبع:شريفي شميني،

 

 ی شهر ایذهاماکن ورزششاخص های مورد بررسی تحقیق از  (.1) جدول

 رديف معيارها

 1 وضعيت تعداد اماکن ورزشي )سالن هاي ورزشي(

)زمين هاي ورزشي( يتعداد اماکن ورزش تيوضع  4 

همکاري مالي دواير دولتي با بخش ورزشي شهروضعيت   2 

سابقات ورزشي در محلات وضعيت برگزاري م  2 

 0 وضعيت تبليغات شهري در خصوص ورزش در سطح شهر 

ادوات ورزشي در سطح پارک ها و بوستان هاي شهروضعيت   6 

 4 وضعيت درآمدزايي از مسابقات و تيم هاي ورزشي در سطح شهر 
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 1 وضعيت ورزش از بعد سلامت در سطح دواير دولتي و نيمه دولتي شهر

قبال خيرين در جهت ساخت اماکن ورزشي در سطح شهر وضعيت است  3 

(وضعيت سرمايه گذاري بخش خصوصي در زمينه ورزش)تيم داري و باشگاه داري  14 

ابقاتوضعيت مراکز اقامتي و پذيرايي شهر جهت اسکان تيم هاي ورزشي در زمان مس  11 

 14 وضعيت استقبال جوانان شهر از کاربري هاي ورزشي در شهر

عيت توزيع کاربري هاي ورزشي موجود در سطح شهر وض  12 

 12 وضعيت سنخيت کاربري ورزشي با طرح جامع شهر

 1231منبع: نگارندگان،

 یافته ها و بحث    

ها و نيازهاي جامعه شهري تعريف ها و عملکردهاي انساني براساس خواستهريزي کاربري شهري سازماندهي مکاني فعاليتاگر برنامه
هاي خدماتي در سطح شهر محسوب ترين کاربريشک توجه به فضاهاي ورزشي و تفريحي از مهم(. بي2: 1212ورمحمدي، شود)پ

هاي آموزشي، مسابقات داخلي، ملي و جهاني و هاي بدني اعم از کلاسشود؛ بنابراين فضاهاي ورزشي، محلي است که در آن فعاليتمي
اي مشخص بوده و براي انجام اي است که داراي محدودهربري ورزشي فضايي روباز و سرپوشيدهپذير است. کاگذران اوقات فراغت امکان

تواند به يک سالن، يک زمين، يک استخر، ورزشگاه، مجموعه حداقل يک فعاليت ورزشي اختصاص يافته است. بنابراين مکان ورزشي مي
ها و ميادين شهري همانند فضاهاي محصور احداث شده در کنار خيابانهاي محلي باشد، ورزشي و يا قطعه زميني که مورد استفاده تيم

عنوان سکان دار توسعه هاي شهرسازي به(. در اين راستا، از زماني که طرح1211بدون توجه به نوع مديريت آن اختصاص يابد)قادري،
نحوي که در کنگره سيام مدنظر بوده است، به هامکاني آن -اند، توجه به تأمين فضاهاي خدماتي و ساماندهي فضاييشهري مطرح شده

عنوان بخشي از عملکرد تفريحي شهر در اند، ورزش بهاز چهار عملکرد عمده شهري که شامل سکونت، کار، تفريح و عبور و مرور بوده
ترين آنها مانند: سرانه هاي (. به دليل تنوع سرانه ها به مهم164: 1211کنار ساير فضاهاي خدماتي نقش خود را باز يافته است)آفتاب، 

درماني، ورزشي و توريستي مي توان اشاره کرد. مهمترين کاربري هاي تاثيرگذار و  -مسکوني، آموزشي، فضاي سبز، فرهنگي، بهداشتي
ن، . مشاهده کرد )مجيدي و همکارا4نيز سرانه استاندارد آن بر اساس مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري را مي توان در جدول

1232 :146 .) 

 سرانه استاندارد کاربری های شهری (.2)جدول 

 نام کاربری ردیف

 سرانه )متر مربع(

شهرهای 

 هزارنفر05زیر

تا  05بین 

 هزار نفر205

 1تا  205بین 

 میلیون نفر

 1بیش از 

 میلیون نفر

0تا  3بین  آموزشی 1  

0/1تا 1بين  بهداشت درمان 4 0/1تا  1بين  4تا 1/1بين  4تا  4/1بين   

و کمتر 04 مسکوني 2 و کمتر 24  و کمتر 20  و کمتر 40   

0/1تا  1بين  ورزشي 2 0/1تا  1بين  4تا  1/1بين  4تا  4/1بين    

و کمتر 4/4 توريستي 0 0/4تا  4/4بين   0/4تا  4/4بين   40/4تا  4/4بين    

40/1تا  1بين  فرهنگي 6 40/1تا  1بين   4تا  1/1بين  0/4تا  4/1بين   

يمذهب 4 0/4تا  2/4بين  0/4تا  2/4بين  40/4تا  0/4بين   40/4تا  0/4بين    

و کمتر 4 تجاري وخدماتي 1 1تا  6بين   14تا  6بين   14تا  1بين    

و کمتر 6 صنعتي 3 و کمتر 0/4  و کمتر 2  و کمتر 0/2   

انبار-حمل ونقل 14 کمتر 24  کمتر 24  کمتر 24  کمتر 24   

 1232منبع: اجزاءشکوهي و رستگار،
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 ازاي به را مترمربع 20 مساحت است. به طور مثال؛ کشور فرانسه متفاوت مختلف جهان درکشورهاي ورزشي تأسيسات سرانه ساحتم

 ميانگين طور کنند. به مي نفر را پيشنهاد ازاي هر به مترمربع 10 آمريکا و نفر هر ازاي به مترمربع 14و کشور انگلستان  مسکوني واحد هر

فضاي  به اختصاص مترمربع 11 حدود رقم اين از که نفر است هر ازاي به فضاي سبز و ورزشي فضاي مترمربع 40دحدو المللي بين عرف
 مي عمل آنچه و است نشده تدوين باشد، استناد مورد که ضابطه مشخصي تاکنون ايران دارد. در تعلق ورزشي فضاهاي به مابقي و سبز

 فضاهاي به شهر مساحت از درصد14جامع شهر اصفهان مثال، درطرح طور است؛ به   خارجي به منابع  متکي و موردي صورت به شود

 (.460: 1230غربي است) وسکاه،  معيارهاي در حد و توجه قابل رقم که شده داده اختصاص ورزشي

ورزشي و يازده  چهار محله ي اکبرآباد، محمدرسول الله، حافظ شمالي و تامين اجتماعي فاقد فضاي، ايذهمحلّة شهر 10از مجموع 
محله ي پارک جنگل و کشتارگاه، اشکبوس و شهيد ولي پور،حافظ جنوبي و شهيد کياني، گنجشگير، دارالشفا، سرقنات، شهرک سابير، 

 برداشتمتر مربع مي باشد.  66112به مساحت داراي فضاي ورزشيپارک لاله، سلمان فارسي، نورآباد و ميدان بسيج )خيابان شهيدرجايي(
متر مربع کمترين مساحت و محله ي پارک  144با مساحت سرقنات، محلّة ايذه از مجموع فضاهاي ورزشي شهر  دهد نشان مييداني م

متر مربع بيشترين ميزان فضاي ورزشي را در شهر ايذه به خود اختصاص داده است که آن هم به دليل  04011جنگل و کشتارگاه با 
ياد شده در شهر ايذه، داراي تراکم جمعيتي بالا  محلّه فاقد فضاهاي ورزشي يذه مي باشد. چهار همجواري با استاديوم ورزشي اصلي شهر ا

متر مربع فضاي  64602بالغ  گرفته، ه به محاسبات صورتجاست. با توو از حيث، نيروي جوان قسمت اعظمي را در خود جاي داده 
داراي فضاي ورزشي است  ايذهشهر درصد از مساحت کل 23/4تنها  ورزشي در سطح شهر ايذه وجود دارد که به نسبت مساحت اين شهر

که با سرانه طرح  متر مربع مي باشد02/4. همچنين سرانه ورزشي در اين شهر به ازاي هر نفر فقط حدود فاقد فضاي ورزشي استبقيه  و
هجري شمسي( پيش بيني شده است  1244متر مربع در افق طرح ) 0/1به ازاي هر نفر1234توسعه وعمران)جامع( شهر ايذه در سال

شمسي در اين شهر وجود دارد. در جدول  1244متر مربع کمبود فضاي ورزشي تا سال 164244متر مربع فاصله و مساحتي بالغ بر 36/4
حله شهر ايذه وضعيت مساحت کاربري هاي ورزشي و مساحت محله نشان داده شده است. همچنين در شکل م 10.در سطح 2شماره
محله ي موجود هفت محله ي؛ گنجشگير، تامين  10. وضعيت کاربري اراضي شهر ايذه مشخص شده است. در شهر ايذه از 2شماره

پارک جنگلي داراي بافت قديم و هشت محله ي؛ محمدرسول الله، اجتماعي، سرقنات، اکبرآباد و کشتارگاه، حافظ شمالي، نورآباد و 
اشکبوس و شهيد ولي پور، حافظ جنوبي و شهيد کياني، دارالشفا، شهرک سابير و بلوار چويل، پارک لاله، سلمان فارسي و ميدان بسيج 

ت محله در بافت قديم، سه محله ي تامين )خيابان شهيد رجايي( در بافت جديد قرار گرفته اند. نکته حائز اهميت اين است که از هف
اجتماعي، حافظ شمالي و اکبرآباد و کشتارگاه  فاقد کاربري ورزشي هستند و در مجموع به نسبت بافت جديد، از کاربري هاي ورزشي 

ت کاربري هاي گانه شهر ايذه و موقعيت بافت قديم و جديد شهر و همچنين وضعي 10نام محلات  2کمتري برخوردارند. در شکل شماره
ورزشي در سطح محلات نشان داده شده است. بر اساس شکل فوق مي توان توزيع نامتوازن کاربري هاي ورزشي را نيز مشاهده کرد. در 

 موقعيت کاربري هاي ورزشي در سطح محلات با بافت قديم و جديد نشان داده و مشخص شده است.

 گانه شهر ایذه 10ورزشی و مساحت محلات  نام محلات و وضعیت مساحت کاربری های (.3)جدول 

 نام محله
مساحت کاربری 

 ورزشی)مترمربع(
 مساحت محله )هکتار(

 4/12 4 اکبرآباد

 120/ 6 04011 پارک جنگلي و کشتارگاه

 43/ 4 4 محمدرسول الله

 144/ 6 222 اشکبوس و شهيدولي پور

 144/ 2 4 حافظ شمالي

 64/ 2 213 حافظ جنوبي و شهيدکياني

 144/ 6 4 تامين اجتماعي

 3/414 244 گنجشگير
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 124/ 2 144 دارالشفا

 146/ 4 144 سرقنات

 31/ 4 2626 شهرک سابير و بلوار چويل

 120/ 3 124 پارک لاله

 1/114 044 سلمان فارسي

 16 1144 خيابان شهيد رجايي -ميدان بسيج

 42/ 2 4264 نورآباد

 1422 64602 جمع کل

 1231دگان، منبع: نگارن

 

 کاربری اراضی شهر ایذه  (.3) شکل

 1234منبع: ضرابي و همکاران،

 

 موقعیت کاربری ورزشی در بافت قدیم و بافت جدید شهر ایذه(.4) شکل

 1231منبع: نگارندگان، 
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 11مدل ویلیامسون

مي باشد. او در 14امسونيکي از مهم ترين معيارها، براي تحليل وضعيت تعادل در توزيع کاربري هاي شهري شاخص ويلي
اولين شخصي بوده است که در زمينه مباحث منطقه اي بحث نابرابري هاي درآمدي را به مناطق تعميم داده است)اذاني و 1360سال

 هاي منطقه نابرابري آوردن بدست جهت توان مي آن کمک با که گفت ويليامسون بايستي نابرابري شاخص مورد (. در14: 1231عباسي،

 عددي است. مقدار توزيع شده مناطق بين در نامتعادل طور به چه حد تا شاخص يک که کرد تعيين و نمود استفاده اي منطقه ابينم و اي

 نشان يابد گرايش صفر سمت به آمده به دست رقم قدر چه هر که باشد مي يک و صفر عدد مابين ويليامسون تغييرات ضريب شاخص

 10(. در اين تحقيق بر اساس مدل ويليامسون سرانه ورزشي 242: 1234است )نمازي و حسيني، اي منطقه هاي برابري کاهش دهنده
محله ي شهر ايذه نشان داده  10. محاسبه سرانه فضاي بر اساس مدل ويليامسون براي 2محله شهر ايذه معين گرديده است. در جدول

گانه شهر ايذه در وضعيت مناسبي قرار ندارد. به طوري که 10شده است. بر اساس جدول فوق روند شاخص ويليامسون در بين محلات 
هرچقدر شاخص ويليامسون در محلات به عدد صفر نزديکر باشد در نتيجه کاهش توزيع کاربري هاي ورزشي را نشان مي دهد. بنابراين 

ين تاسيسات متمرکز ورزشي شهر ايذه به غير از محله پارک جنگلي و کشتارگاه در شهر ايذه که در واقع استاديوم ورزشي شهر و بيشتر
درآن قرار دارد و از حيث جمعيت هم به نسبت مساحت کاربري هاي ورزشي در وضعيت مطلوب است بقيه ي محلات شهر ايذه با توزيع 

شد که مي با 41/4نامناسب يا کمبود کاربري هاي ورزشي روبه رو هستند. در مجموع ميانگين شاخص ويليامسون براي شهر ايذه عدد 
 کمبود و توزيع نامناسب کاربري و فضاي ورزشي را در اين شهر نشان مي دهد.

 گانه شهر ایذه 14محاسبه سرانه فضای ورزشی بر اساس مدل ویلیامسون برای محلات  (.4)جدول 

 نام محله
مساحت کاربری 

 ورزشی)مترمربع(
 جمعیت

سرانه 

 ورزشی

 شاخص

 ویلیامسون

 124/4 4 0444 4 اکبرآباد

 31/4 4/0 14444 04011 ارک جنگلي و کشتارگاهپ

 40/4 4 10444 4 محمدرسول الله

 140/4 41/4 0444 222 اشکبوس و شهيد ولي پور

 41/4 42/4 14444 213 حافظ جنوبي و شهيدکياني

 124/4 4 0444 4 حافظ شمالي

 121/4 4 2444 4 تامين اجتماعي

 424/4 42/4 14444 144 گنجشگير

 442/4 13/4 2444 012 دارالشفا

 213/4 442/4 42444 144 سرقنات

 123/4 4/1 2444 2626 شهرک سابير و بلوار چويل

 100/4 44/4 6444 124 پارک لاله

 14/4 14/4 2444 044 سلمان فارسي

 416/4 44/4 2113 1144 خيابان شهيد رجايي -ميدان بسيج

 464/4 22/4 4444 4264 نورآباد

 - 142113 64602 جمع کل

 1234منبع: نگارندگان،

                                                      
1 Williamson Model 

1.  

 جمعیت کل شهر است. Pو  iجمعیت منطقه  if نه شاخص مورد نظر در کل شهر،سرا i  ،-Yسرانه شاخص مورد نظر در منطقه  iYکه 
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میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثرنمره های کسب شده در معیارهای تحقیق (.0)جدول   

 حداکثر حداقل انحراف معيار ميانگين فراواني نمونه هدف

43/4 44 متخصصان و کارشناسان  14/4  1 0 

 1231منبع: نگارندگان،

و 43/4منظر کارشناسان و خبرگان با از  ياماکن ورزشگانه مورد بررسي در 12شده از معيارهاي  . ميانگين امتياز هاي اخذ0در جدول
( هستند و در وضعيت مناسبي 2محاسبه گرديد. اين نتايج نشان داد ميانگين متغيرهاي فوق کمتر از حد متوسط )عدد 14/4انحراف معيار 

 در تاثيرگذار و معيارهاي کمي و کيفي تفسير و تبيين دامه تحليل يافته ها؛ جهتاز نظر کارشناسان و خبرگان قرار ندارند. همچنين در ا

 طيف وسط حد نمره يا 2آزمون مقدار با T-test one Sampleو آزمون Spssاز کاربري هاي ورزشي، با استفاده از نرم افزار رضايتمندي

شخص گرديد؛ تفاوت معناداري در نظرکارشناسان در زمينه شد که بر اساس آن م ( ستفاده%0خطاي ( درصد30اطمينان  وفاصله ليکرت
 . وجود دارد ذهيموجود در شهر ا ياماکن ورزش تيوضع

 ی شهر ایذهاماکن ورزشارزیابی شاخص های مورد بررسی از  (.6)جدول 

One-Sample Test 
Test Value=3 

 مولفه
95% Confidence 

Interval of the 

Difference 
Mean 

Difference 
Sig. 

(2-tailed) 
Df T 

Upper Lower 

43/4- 23/4- 1102/4- 444/4 44 113/4- 
 وضعيت تعداد اماکن ورزشي

()سالن  

04/4- 40/4- 404/4- 444/4 44 46/1- 
 وضعيت تعداد اماکن ورزشي

 )زمين هاي ورزشي(
 

321/4- 232/4- 406/4- 444/4 44 442/1- 
 همکاري مالي دوايروضعيت 
هربخش ورزشي شدولتي با   

13/4- 04/1- 111/4- 444/4 44 414/4- 
 وضعيت برگزاري مسابقات

 ورزشي در محلات

24/4- 23/4- 110/4- 444/4 44 121/1- 
ر وضعيت تبليغات شهري د

 خصوص ورزش در سطح شهر

302/4- 446/1- 226/4- 444/4 44 464/4- 

ادوات ورزشي در وضعيت 
 سطح پارک ها و بوستان هاي

 شهر

324/1- 214/1- 316/4- 444/4 44 41/4- 

وضعيت درآمدزايي از 
 مسابقات و تيم هاي ورزشي

 در سطح شهر

43/4- 01/4- 102/4- 444/4 44 42/1- 

ت وضعيت ورزش از بعد سلام
ه در سطح دواير دولتي و نيم

 دولتي شهر

424/4- 41/1- 444/4- 444/4 44 41/1- 

در  وضعيت استقبال خيرين
ن ورزشي جهت ساخت اماک

 در سطح شهر

124/4- 220/4- 312/4- 444/4 44 442/1- 

ش وضعيت سرمايه گذاري بخ
يم خصوصي در زمينه ورزش)ت

 داري و باشگاه داري(
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320/4- 243/1- 444/4- 444/4 44 224/4- 

وضعيت مراکز اقامتي و 
پذيرايي شهر جهت اسکان 
تيم هاي ورزشي در زمان 

 مسابقات

431/4- 211/4- 310/4- 444/4 44 311/1- 

هر ارزيابي استقبال جوانان ش
از کاربري هاي ورزشي در 

 شهر

142/4- 002/4- 621/4- 444/4 44 464/4- 
 توزيع مناسب کاربري هاي

 ورزشي موجود در سطح شهر

3320/4- 2443/1- 412244/1- 444/4 44 426/1- 
اي ارزيابي سنخيت کاربريه

 ورزشي با طرح جامع شهري

 1231ندگان،منبع: نگار

 

ي شهر ايذه نشان داده شده است. براين اساس مولفه اماکن ورزشدر ارزيابي شاخص هاي مورد بررسي از  t. نتايج آزمون 6در جدول 
و حد بالا و پايين تمام گويه ها، حکايت از   tها از سطح اطمينان خوبي برخوردار بوده و به نتايج آن مي توان اتکا کرد. منفي بودن آماره

عدم رضايت کارشناسان و متخصصان شهر ايذه از وضعيت مولفه هاي مورد بحث را نشان مي دهد.همچنين بزرگ تر و کوچکتر بودن 
مولفه هاي مورد بررسي مطابق ميزان شدت عدم  t. براساس آماره 4به معناي شدت وضعف اين عدم رضايت مي باشد. در جدول  tآماره 

ز بالا به پايين رتبه بندي شده اند. به طوري که مولفه هاي؛ وضعيت تعداد اماکن ورزشي )سالن( با رضايت پرسش شوندگان به ترتيب ا
 -464/4، توزيع مناسب کاربري هاي ورزشي در سطح شهر با  -414/4، وضعيت برگزاري مسابقات ورزشي در سطح محلات با  -113/4

به ترتيب داراي شديدترين عدم رضايت بوده درحالي که مولفه  -464/4ا ، وضعيت ادوات ورزشي در سطح پارک ها و بوستان هاي شهر ب
، وضعيت همکاري مالي دواير دولتي و نيمه دولتي  -41/1هاي؛ وضعيت استقبال خيرين در جهت ساخت اماکن ورزشي در سطح شهر با 

، در اين زمينه شدت  -42/1دولتي شهر با  ، وضعيت ورزش از بعد سلامت در سطح داوير دولتي و نيمه -442/1با بخش ورزشي شهر با 
 کمتري در عدم رضايت داشتند.

 

 براساس میزان شدت عدم رضایت معیارهای مورد بررسی از اماکن ورزشی شهر ایذهرتبه بندی  (.7)جدول 

 مولفه  tميزان آماره رتبه

 وضعيت تعداد اماکن ورزشي )سالن( -113/4 1

ورزشي در محلات وضعيت برگزاري مسابقات  -414/4 4  

 ارزيابي توزيع کاربري هاي ورزشي موجود در سطح شهر  -464/4 2

ادوات ورزشي در سطح پارک ها و بوستان هاي شهروضعيت  -464/4 2  

 وضعيت مراکز اقامتي و پذيرايي شهر جهت اسکان تيم هاي ورزشي در زمان مسابقات -224/4 0

تيم هاي ورزشي در سطح شهر وضعيت درآمدزايي از مسابقات و  -41/4 6  

 ارزيابي استقبال جوانان شهر از کاربري هاي ورزشي در شهر -311/1 4

 وضعيت تبليغات شهري در خصوص ورزش در سطح شهر  -121/1 1

 وضعيت سنخيت کاربري ورزشي با طرح جامع شهري -426/1 3

ري و باشگاه داري(وضعيت سرمايه گذاري بخش خصوصي در زمينه ورزش)تيم دا -442/1 14  

)زمين هاي ورزشي( يتعداد اماکن ورزش تيوضع -46/1 11  

 وضعيت ورزش از بعد سلامت در سطح دواير دولتي و نيمه دولتي شهر -42/1 14

همکاري مالي دواير دولتي با بخش ورزشي شهروضعيت  -442/1 12  

ح شهر وضعيت استقبال خيرين در جهت ساخت اماکن ورزشي در سط -41/1 12  
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 نتیجه گیری     

 که مي شوند محسوب شهر سطح در کاربري ها مهمترين از يکي ورزشي، همانگونه که نتايج پژوهش نيز نشان مي دهد، فضاهاي

، ايذهمحلّة شهر 10دهد که از مجموع  شده نشان مي طالعات انجامم .داده اند اختصاص خود به را شهري فضاهاي از توجهي سطح قابل
به  محلّه داراي فضاي ورزشيحله ي اکبرآباد، محمدرسول الله، حافظ شمالي و تامين اجتماعي فاقد فضاي ورزشي و يازده چهار م
متر مربع کمترين ميزان و محله  144با مساحت سرقنات، محلّة ايذه از مجموع فضاهاي ورزشي شهر متر مربع مي باشند.  64602مساحت

متر مربع بيشترين ميزان فضاي ورزشي را  به خود اختصاص داده است که آن هم به دليل  04011 ي پارک جنگل و کشتارگاه با مساحت
؛ داراي تراکم جمعيتي بالا فاقد فضاهاي ورزشيي محلّه  2اين در حالي است که همجواري با استاديوم ورزشي اصلي شهر ايذه مي باشد. 

متر 02/4اند. همچنين سرانه ورزشي در اين شهر به ازاي هر نفر فقط حدود و از حيث نيروي جوان قسمت اعظمي را در خود جاي داده 
هجري  1244متر مربع در افق طرح ) 0/1( به ازاي هر نفر1234که با سرانه طرح توسعه و عمران)جامع( شهر ايذه)درسال مربع مي باشد

شمسي در 1244ربع کمبود فضاي ورزشي تا سالمتر م 164244متر مربع فاصله و مساحتي بالغ بر 36/4شمسي( پيش بيني شده است 
. همچنين با توجه به دهد را نشان مي ايذهفضاي ورزشي در سطح محلّات شهر  و توزيع مناسب  ين امر، لزوم ايجاداين شهر وجود دارد. 

اسب کاربري و فضاي را نشان مي دهد که نتيجه آن کمبود و توزيع نامن 41/4مدل ويليامسون، ميانگين شاخص براي شهر ايذه عدد 
شاخص از حيث کمي و کيفي وضعيت کاربري هاي ورزشي در شهر  12ورزشي را در اين شهر  مي باشد. در ادامه نتايج تحليل داده ها در

ايذه هم از منظرکارشناسان و خبرگان  اين نتايج را نشان مي دهد که کاربري هاي ورزشي و طرح جامع شهر ايذه مطابقت مکاني ندارند. 
 همچنين اماکن ورزشي موجود در سطح شهر ايذه از وضعيت مناسبي برخوردار نيستند.

؛ 1232مقايسه نتايج اين پژوهش با پژوهش هاي انجام شده در ايران نشان مي دهد که اکثر اين پژوهش ها)اجزاء شکوهي و رستگار،
؛ گل 1230؛ عظيمي دلارستاقي و همکاران، 1234ان، ؛ سلطان حسيني و همکار1232؛ رهنما و آفتاب، 1231خسروي زاده و همکاران،

( به بررسي و مکان يابي کاربري هاي ورزشي 1232؛ آزادخاني و سليماني ،1232؛ وسکاه،1234؛ نمازي و حسيني، 1234زاده و همکاران، 
ه هاي ارتباطي و در و زيرساختهاي گردشگري ورزشي همچنين نقش فضاهاي ورزشي در معماري و الگوي توزيع فضايي در سطح شبک

نهايت اثرات اجتماعي اقتصادي اماکن ورزشي بر محيط شهرها پرداخته اند و در هيچ کدام از آنها به تنهايي بر روي وضعيت کاربري 
ترين ورزشي و کمي ها و کاستي هاي آنها در سطح شهر پرداخته نشده است. به اعتقاد بسياري فضاهاي ورزشي و تفريحي از مهم

به  tمولفه و مدل ويليامسون و آزمون  12. بر اين اساس در اين تحقيق، با استفاده از شودهاي خدماتي در سطح شهر محسوب ميکاربري
کارگرفته شده وضعيت کاربري ورزشي و مشکلات موجود در آن در شهر ايذه مورد ارزيابي قرار گرفته است. با توجه به آنچه گفته شده 

 مطالعه که قابليت پياده سازي داشته باشد بيان کرد: مورد محدودة در تحليل نيز مي تواند پيشنهادهاي

 مکان گزيني در بنابراين است؛ منطقه يک در جمعيت مشخّصي از حجم به سرويس دهي به قادر شهر در ورزشي کاربري .هر1

 .گيرد قرار توجه مورد جمعيّتي که آستانة است لازم ورزشي فضاهاي

 اماکن ورزشي در سطح شهر ايذه درست صورت نگرفته است جاي دارد تدبيري براي اين امر انديشيده شود. .توزيع و پراکندگي4

.ضروري است محلات با تراکم جمعيت بالا خصوصاً جمعيت جوان در اولويت اختصاص فضاهاي ورزشي قرار گيرند. مثلاً دو محله 2
نفر ( تنها يک فضاي ورزشي وجود  42444نفر و  10444يي دارند )به ترتيبمحمد رسول الله و سرقنات که از لحاظ جمعيت تراکم بالا

 دارد.

 طرح هاي در ورزشي کاربري پيشنهادي سرانه هاي حداقل است لازم مردم، و جسمي روحي سلامت کيفيت و سطح ارتقاي .براي2

 .شود شهري رعايت
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زهکاري بين جوانان  و...مشکلاتي وجود دارد تقويت فرهنگ .ضروري است در محلاتي که از نظر سطح درآمد خانوارها و ميزان ب0
ورزش و ساخت اماکن ورزشي و توسعه آن در اولويت کاري برنامه ريزان قرار گيرد. مثلاً در شهر ايذه به محلات: کشتارگاه، گنجشگير مي 

 توان اشاره کرد.

و بوستان هاي شهر را مجهز به ادوات ورزشي در حد  .شهرداري ايذه به عنوان متولي ورزش هاي همگاني بايد تمامي پارک ها6
معقول نمايد و با نظارت کامل بر آنها و همچنين راه اندازي ورزش هاي صبحگاهي انگيزه و نشاط را بين شهروندان اين شهر به وجود 

رک بين حوزه هاي آموزش هاي مشت آورد. البته نقش فرهنگ سازي هم بسيار تاثير گذار است که در اين رابطه مي توان با نشست
 وپرورش و دانشگاه و حوزه هاي علميه در خصوص تبيين و ترويج لازم را انجام داد.

. مساجد در محلات شهر مي توانند به عنوان پايگاه هايي علاوه بر ترويج مسايل ديني و مذهبي؛ در گسترش مسابقات ورزشي در 0
 ي و اداره ي ورزش و جوانان شهر و... اقدامات لازم را انجام نمايد.سطح محلات با همکاري شوراي اسلامي شهر و شهردار
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 منابع

  بين کنگره دومين ايلام، در ورزشي هاي کاربري مکاني توزيع تحليل و مکاني تحليل و تجزيه ،(1232)آزادخاني، پاکزاد؛ سليماني،سميه 
 .13-44ايران.صص تهران، تهران، ، دانشگاهپايدار توسعه و جغرافيا المللي

 ،کلانشهر ورزشي هاي برنامه: موردي مطالعه) شهري عناصر صحيح يابي مکان طريق از مسافرت تقاضاي کنترل(. 1211)احمد؛  آفتاب 
 .ايران ، فردوسي، مشهد دانشگاه ،ارشد کارشناسي نامه پايان، (مشهد

  (تجزيه1232اجزاء شکوهي، محمد؛ رستگار، محسن .) جغرافيا مجله ،زنجان در آنها خدمات شعاع بررسي و ورزشي مراکز مکاني تحليل و 
 . 22-42 ،صص( 1) 12 ،اي منطقه توسعه و

 (بررسي جايگاه فضاي سبز با استفاده از ضريب آنتروپي و مدل ويليامسون در رويکرد توسعه 1231اذاني، مهري؛ عباسي،محمدرضا .)
 .1-44(. صص16)24.تبريز. يزيفصلنامه جغرافيا و برنامه رپايدار، نمونه موردي: شهر شيراز. 

 (برنامه1212پورمحمدي، محمدرضا .).ريزي کاربري اراضي شهري)چاپ دوازدهم(، تهران: سمت 
 (. ارزيابي پايداري کاربري زمين شهري با تأکيد بر حفاظت از آثار تاريخي)نمونه 1232نويي، محمد؛ مسعود، محمد)خادمي، سميه؛ قلعه

 .4-26(، صص41)44، يش محيطفصلنامه آماموردي شهر شوش(، 

 (ا1231خسروي زاده، اسفنديار؛ کمانکش، اکرم؛ مقدسي، حسين؛ زهره ونديان، کريم .) رتباط عدالت سازماني و اشتياق شغلي با عملکرد
 .00-62(، صص6)41.فصلنامه مديريت رفتار سازماني در ورزش(. هاي ورزشي شهر اراک مورد مطالعه: هيات)سازماني مربيان

 فصلنامه جغرافيا و هاي ورزشي و حمل و نقل شهري در مشهد(. بررسي ارتباط متقابل کاربري1232، محمدرحيم؛ آفتاب، احمد)رهنما .
 .21-26،صص21، توسعه

 بندي اثرات اجتماعي و اقتصادي اماکن ورزشي بر (. اولويت1234حسيني، محمد؛ سليمي، مهدي؛ سليمي، منصوره؛ لطفي، مجتبي)سلطان
 .60-11(، صص16) 2،ايهاي شهري و منطقه(. فصلنامه مطالعات و پژوهشموردي شهر يزد ي )مطالعهمحيط شهر

 کاشان، کاشان. ايران  ارشد. دانشگاه کارشناسي نامهايذه. پايان ورزشي هايکاربري ارزيابي و تحليل (.1230)شيمني، مرتضي شريفي 
 ،صنعت و علم: تهران(. يکم و سي چاپ. )صنعت و علم دانشگاه. شهري ريزي برنامه مباني بر اي مقدمه( 1211. )اسماعيل شيعه . 

 (. تحليل و ارزيابي کاربري اراضي در شهر ايذه. فصلنامه پژوهش و 1234راد، حمدالله)نيک، سيامک؛قاسميضرابي، اصغر؛ رشيدي
 .13-24(. صص2)1ريزي شهري، برنامه

 (شهر ايذه )1-22ت مهندسين مشاور مآب. خلاصه گزارش. صص(. شرک1234طرح توسعه وعمران)جامع. 

 (بررسي1230عظيمي دلارستاقي، عادله؛ رضوي، سيدمحمدحسين؛ برومند، محمدرضا؛ تي تي دژ، اميد .) و طراحي در يابي مکان معيارهاي 
 .12-144(. صص14)42.پژوهش نامه مديريت ورزشي و رفتار حرکتيشهري.  ورزشي اماکن ساخت

 کميته ،پايدار توسعه و زيست محيط، ورزش سمينار اولين شهر، در ورزشي مناطق تعيين و شهري پايدار توسعه(. 1211)قادري، عمران 
 .44-22ايران،صص تهران، المپيک، ملي

 (بررسي نقش زيرساختهاي منطقه ارسباران در توسعه 1234گل زاده، مليحه؛ عبدالله زاده ، غلامحسين؛ محمديان، حسين؛ مدادي، صمد .)
 .421-462، صص62، شماره 44،تبريز، سالپژوهشي جغرافيا و برنامه ريزي -نشريه علميشگري ورزشي، گرد

 (1234مرصوصي، نفيسه؛ آذربرزين، نيلوفر .)فصلنامه جغرافيا و (. نقش سرمايه اجتماعي در توسعه پايدار محله اي )مطالعه موردي شهرايذه
 .142-121(. صص 4)44. مطالعات محيطي

 صفحه 041 ، تهران ، دهم چاپ ، ها شهرداري سازمان انتشارات. شهري خدمات سرانه هاي زمين( 1214)ويستا پارس اورمش مهندسين. 

 (تحليل1234نمازي، آسيه؛ حسيني، سيداحمد .) توزيع به الگوي توجه با مراکز اين به دسترسي نحوه ارزيابي و ورزشي اماکن فضايي 

-214( .صص14)2.فصلنامه نگرش هاي نو در جغرافياي انساني)نمونه موردي: شهراصفهان(. ارتباطي هاي شبکه سطح در آنها فضايي
234. 

 (.تبارشناسي مفهوم فضاهاي شهري در معماري شهرها با تأکيد بر ضوابط و استانداردهاي محلي. 1230وسکاه،آرمين.) فصلنامه مديريت
 .462-434،صص24، شهري
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