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و کمیت فضاهای ورزشی که ساخته می شود منعكس کننده دانش و تعهد  کیفیت در :چكيده 

ما نسبت به آينده است هرگونه اشتباه و سهل انگاری در طراحی، ساخت و نگهداری باعث اتالف 

خواهد شد و از همه مهمتر تحرك و تفريحات سالم را از نسل آينده خواهد های ملی سرمايه

مهندسی ورزش تخصصی است که در آن طراحی عناصر، فضاها و اماکن ورزشی از قبیل گرفت. 

و شناسايی  طرفاز يك  بكار گیری جديدترين فن آوری ها ها، فضا، نور و صداگیری و کف پوش

. تحقیق حاضر از سوی ديگر مورد توجه قرار می گیرد ر جديد،نكات مهم در تحلیل و طراحی ابزا

ورزشی شهرستان دره شهر می پردازد. در اين  –به بررسی و ارزيابی توسعه مراکز فرهنگی 

های توصیفی ـ میدانی استفاده شد. محققان عالوه بر استفاده از مطالعات تحقیق از شیوه

های ورزشی و مراکز فرهنگی فعالیت اث سالنای از نظرات مهندسانی که در احدکتابخانه

اند بهره گرفتند و برخی از سالن ها و برنامه های اماکن ورزشی و فرهنگی مورد نقد فنی داشته

محققان قرارگرفت. اين پژوهش با استفاده از مطالعات انجام شده چك لیستی جهت بررسی 

 و احداث که دهد می نشان آماری یها داده و ها وضعیت اماکن ورزشی تهیه شده است.  بررسی

 علمی معیارهای و ها شاخص اساس بر گذشته سنوات طی در ورزشی و مراکز فرهنگی ايجاد

است. با توجه به نتايج تحقیق  بوده مديران ساليق و ديدگاه مطابق اين مراکز احداث و نبوده

رب و آشنا به اماکن های ورزشی و فرهنگی از افراد مجپیشنهاد می شود در امر ساخت پروژه

های آموزشی برای مهندسین ورزشی و فرهنگی استفاده شود، همچنین در صورت لزوم دوره

ورزشی به صورت تمام وقت استفاده  -های فرهنگی برگزار شود و از حضور کارشناسان در پروژه

  شود.

 سرانه، کمبود فضای ورزشی اماکن فرهنگی، اماکن ورزشی، هاي كليدي:واژه
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 مقدمه   -1
پذيری کمتر، مراکز ورزشی، از جمله پیشرفت تكنولوژی و گرايش روزافزون مردم جهان نسبت به زندگی شهری و تحريك اب

های ورزشی پر کنند، لذا امروزه شاهد اماکن ورزشی خصوصی و دولتی در صدد برآمدند، خالء موجود را با تمرينات و فعالیت

 به را آن قدر بايد که است ارزشمندی سرمايه و نعمت فرصت، چه اگر فراغت می باشیم. اوقاتهای ورزشی توسعه شديد مكان

 خوبی دانست.

 خطرناکی ورطه حتی و مساله، معضل به توان می آن از الزم گیری بهره و مناسب ريزی برنامه و توجه عدم صورت در لیكن 

 های طرح طريق از آن حفظ سازنده فرصت از اين بهینه یریگ بهره گردد. الزمه تبديل جامعه اقشار همه و نسل هر برای

 مدرسه و درس و کار رسمی های محیط از خارج ای تجربه جديد، های ايجاد فرصت و مفید های سرگرمی و تربیتی آموزشی،

 باشد. می

 های کاربری سطح افزايش لزوم ما شهرها و نیاز به گذران اوقات فراغت بودن جمعیت جوان و جمعیت افزايش به توجه با 

 خصوص اين در. شود می احساس پیش از بیش هزينه کم و آسان دسترسی تسهیل هدف آنها با استاندارد يابی مكان و ورزشی

 نوع به يابی نسبت مكان در استفاده مورد های شاخص .گردد بهینه استفاده ها کاربری دهی سامان و يابی مكان امروزه بايد،از 

 تحقیقات به نیاز ها شاخص اين از استفاده. شوند همسو مناسب مكان انتخاب جهت در همه بايد اما تند.هس متفاوت ها کاربری

 مكانی گیری تصمیم امكان آنها ارزيابی و شده آوری جمع تحلیل اطالعات و تجزيه و ترکیب از پس تنها دارد. جامع و گسترده

 بندی طبقه بايد را دارد بستگی ها آن به که چیزهايی تمام و دسترسی مكان استفاده، میزان، جاذبه فضايی وسعت، . دارد وجود

در زمینه تحلیل  و بررسی امكانات ورزشی به عنوان بخشی از گذران اوقات فراغت مردم تحقیقات  .نمود سازی و استاندارد

 (8511زيادی صورت گرفته است؛ رحمتی)

 کند می بیان و داند می وری بهره ارتقای بر مؤثر عامل را ورزشی های ارزشیابی فعالیت و نظارت برای مناسب سازمانی ساختار 

 و کننده تضمین مشخص و خاص استانداردهای بر مبتنی ارزشیابی و نظارت قالب در ساز وکار کنترلی يك مديران نظر به که

 (8511صداقت زادگان) (..851: 8511است)رحمتی، اهداف سازمان بقای حافظ

 نظارت و کنترل و نكرده داری مشاهده معنی رابطة آنها وری بهره میزان و فرهنگی ورزشی امكان از ارزيابی و نظارت بین 

( 8511) پارسامهر (.15: 8511است)صداقت زادگان، کرده بیان نظارتی های مؤلفه ترين مهم از را مستمر ارزيابی و مستمر

 وری بهره و پیشرفت گیری اندازه مالکی برای نداشتن معنای به را کنترلی ساز و کارهای در نارسايی گونه هر وجود يا فقدان

 وری بهره درکاهش مؤثر عوامل از نظارتی يكی اثربخش و کارآمد های سیستم نبود و ناقص اجرای و دانند می

  .(588: 8511است)پارسامهر،

اين شهرستان  ساختاری-اهبردیر درطرح که %5.1 آهنگ رشد و جغرافیايی موقعیت و گستردگی به توجه با شهرستان دره شهر

 مراکز ايجاد و جانبه همه توسعه قابلیت و زمین ارزانی خاطر به ديگر نقاط از جمعیت جذب عواملی چون است، شده بینی پیش

 از بیش شده بینی پیش ريزی برنامه لزوم منطقه جمعیت بودن و جوان مسكونی سازهای و ساخت توسعه شهری، و خدمات

 مختلف سطوح در مناسب يابی مكان از سیستم استفاده با استفاده مورد فضای سازی استاندارد. است دهنمو ايجاب را پیش

 در جهت را گامی باشد، منطقه آن ساکنان برای مطلوب زندگی جهت در خدمتی که اين بر عالوه تواند ای می منطقه – شهری

لذا داشتن ديد تخصصی از جهت نقشه کشی و  .بردارد تیزيس اجتماع هنجارسازی و فراغت اوقات گذراندن و سازی توانمند

: 8511طراحی اولیه بايد بر پايه نیازهای ويژه تربیت بدنی و استفاده کنندگان از چنین اماکن، ضروری به نظر می رسد)حبیبی،

22.) 

ای ورزشی آشنا سازيم، در اين تحقیق سعی بر اين است تا مديران موسسات ورزشی را با يكسری اصول اولیه جهت احداث فضاه 

اصولی که شايد در ابتدا بسیار ساده و قابل اغماض به نظر آيند در حالی که اگر چنین اصولی رعايت نگردند، قطعاً در عمل، زمان 

 بر سعی پژوهش اين . درای نمايدبرداری از اين فضاها، مديران و استفاده کنندگان ورزشی را می تواند دچار مشكالت عديدهبهره

 ابزارهای و روش ها از استفاده با فراغت اوقات کننده فضاهای تامین و ها سرانه موجود وضع ارزيابی و سنجش بر عالوه آنست

بنابراين اهداف اين   .نمايد ارائه را سازگار استاندارد و مطلوب ارزيابی اماکن ورزشی واقع گرايانه يا و گرايانه آرمان نگاهی با رايج
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 به عنوان بخشی که قسمتی از گذران اوقات فراغت مردم را به عهده دارد و ورزشی  خدمات توزيع موجود وضع شناخت تحقیق،

 در ورزشی خدمات توزيع از مطلوب و بهینه الگوی و همچنین ارائه است شهری ريزی برنامه نوين با استانداردهای آن سنجش

 شهرستان دره شهر می باشد. سطح

 

 

 بيان مسأله -2

 استفاده برای مناسب بستر سازی است. فراهم توجه مورد مهم های شاخص از يكی عنوان به توسعه های برنامه در وری نقش بهره

 سازمان و بدنی تربیت سازمان اصلی وظايف جمله از ورزشی، -تجهیزات فرهنگی و امكانات صرفه از به مقرون و يكسان دسترسی و

 سرانة های حداقل به رسیدن برای (.Althusser,8991: 11است) پرورش و شآموز و علوم جمله وزارت از ديگر مرتبط های

 ضروری ها چالش و تنگناها شناخت و مديريت علمی موجود، امكانات و فضاها از مناسب برداری بهره و ورزشی فضاهای

 و بهره مقید رشناسانکا و متخصصان از استفاده است، ضروری پیش از بیش آنچه حاضر، حال (. درHarrison,5222: 881است)

 .است ورزشی فضاهای و اماکن فرهنگی مديری زمینة در جديد فنون و دانش و علمی دستاوردهای آخرين از گیری

 تـر  بخش مهم به بايد همواره کشور ورزش گذاران سیاست و است کشور ورزشی -اماکن فرهنگی مديريت از بخشی ها فعالیت اين

 کننـد.  نیـز توجـه   ورزشـی  -فرهنگی  اماکن و فضاها توسعة و نگهداری و تعمیر ريزی، برنامه ی،بردار بهره امور مديريت يعنی آن

 فرايند در علمی، و فنی صاحب صالحیت و متخصص افراد از نكردن استفاده و توجهی بی دهد می نشان گذشته های سال بررسی

 و امكانـات  وری بهـره  و برداشته در ناپذيری ت جبرانخسارا ورزشی، -اماکن فرهنگی نگهداری و برداری بهره تا ساخت و طراحی

 امـاکن  تجهیـزات  و امكانـات  ( ارتباط بـین 8511نادريان ) (.11: 8512است)دوفرانس، رسانده حداقل به را کشور ورزشی فضاهای

 ورزشـی  خبرگـان  هديـدگا  از را وری مناسب بهره سوم اولويت و کرده گزارش دار معنی آنها وری بهره میزان با را فرهنگی ورزشی

 مناسب تجهیزات و امكانات نبودن کافی از همچنین .است دانسته مناسب تجهیزات و امكانات از فرهنگی ورزشی اماکن برخورداری

 جانـب  از امكانات گونه اين تهیة برای ريزی و برنامه سرمايه جذب به منظور کند می پیشنهاد و داده خبر کشور سراسر در ورزشی

 (.811: 8511پذيرد)نادريان، اساسی صورت اقدامات صوصیخ و دولتی بخش

 

 روش تحقيق  -3

 آوری جمـع  نحوة اين پژوهش، در است. نگر حال زمان نظر از و کاربردی هدف، نظر از و ای مقايسه – علمی نوع از پژوهش حاضر

 عـاملی  تحلیـل  طريق از هايشان موعهزيرمج و ورزشی و فرهنگی اماکن وری بهره بر مؤثر است. عوامل میدانی صورت به اطالعات

 بـدنی  تربیـت  دبیـران  تمـامی  پـژوهش  آماری شد. جامعة تعیین و ( شناسايی81و 82قبلی ) گرفتة صورت پژوهش های اکتشافی

 تحلیـل  و تجزيه منظور بودند. به کردند، می تدريس مقطع متوسطه در ( کهN=11شهرستان دره شهر ) پرورش و آموزش ادارات

 هـا،  داده نـوع  و اهداف به توجه با همچنین استفاده شد. ... و میانگین درصد، فراوانی، مانند توصیفی آمار از موجود وضع اطالعات

 والـیس  – کروسـكال  و فريـدمن  ناپارامتريـك  هـای  آزمون از بهره وری افزايش بر مؤثر عوامل بندی رتبه و ها فرضیه تفسیر برای

 شد. استفاده (r=23152)کرونباخ  ضريب آلفای از پرسشنامه اعتبار سنجش برای و استفاده

 

 نتايج و يافته هاي تحقيق  -4

 تربیت ارشد مدرك کارشناسی دارای ها آزمودنی درصد 1  بودند. مرد درصد 18 و زن آنان درصد 59ها،  آزمودنی توصیف آماری

 ديگر های رشته التحصیل فارغ هم درصد 8و  بودند بدنی تربیت کاردانی درصد 82 و بدنی تربیت کارشناسی درصد 15 بدنی،

 بر مؤثر عوامل اولويت تعیین بررسی در  .داشتند را های ورزشی کانون در فعالیت سابقة ها آزمودنی درصد 11 بودند. همچنین

 ، درجة98381اسـكوار  کای با که شد والیـس استـفاده -  کروسـكال آزمون از آنها، بندی رتبه و فرهنگی -ورزشی اماکن وری بهره

 نشان 8 جدول در بندی رتبه نتايج شد.  مشاهده داری تفاوت معنی عوامل بین 22232 > 2832داری  معنـی سـطح و 1 آزادی

 نیروی شهرستان دره شهر، بدنی تربیت دبیران ديدگاه از که دهد می نشان والیس – کروسكال آزمون نتايج .است شده داده
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 با نیروی انسانی ورزشی هستند. عامل تأسیسات و اماکن وری بهره افزايش در عامل اثرترين کم مالی عامل و انسانی مؤثرترين

 با ريزی برنامه ، عامل153551رتبة  میانگین با مديريت ، عامل523511رتبة  میانگین با کالبدی ، عامل153185رتبة  میانگین

 عامل و 283851رتبة  میانگین با نگهداری و ، عامل تعمیر213521رتبة  میانگین با نظارت و کنترل ، عامل223551رتبة  میانگین

  .دارند قرار اولويت ترتیب به 513852رتبة  میانگین با مالی

 واليس -كروسكال آزمون طريق از اماكن ورزشي وري بهره بر مؤثر عوامل بندي رتبه( 1) جدول

 رتبه ميانگين ورزشي اماكن وري بهره بر مؤثر عوامل بندي رتبه

 153185 انسانی روینی

 523511 (... و وسايل تجهیزات،( کالبدی

 153551 مديريتی

 223551 ريزی برنامه

 213521 نظارت و کنترل

 283851 نگهداری و تعمیرات

 513852 مالی

 

 2832داری  یمعن و سطح 9 آزادی ، درجة15352اسكوار  کای با فريدمن آزمون طريق از انسانی نیروی عامل های مؤلفه بررسی در

 آزمون نتايج براساس بدنی، تربیت دبیران (: از ديدگاه5آمد )جدول  دست به زير نتايج و شد مشاهده داری معنی ، تفاوت22232 >

 با ورزشی اماکن سرپرستان و متصديان مناسب برخورد و نكات اخالقی رعايت انسانی، نیروی عامل های مؤلفه بین از فريدمن،

 مكفی دستمزد و ، حقوق1132رتبة  میانگین با سرپرستان و متصديان کار به عالقه مندی و انگیزه ، میزان2231رتبة  میانگین

 ، میزان2532رتبة  میانگین با ورزشی اماکن سرپرستان تخصصی تحصیالت ، میزان1932رتبة  با میانگین سرپرستان و متصديان

 با میانگین تجربه با سرپرستان و متصديان از گیری ، بهره1132رتبة  میانگین با سرپرستان و متصديان برای شغلی رضايت مندی

 عمل و وری بهره ، میزان باور فرهنگ5232رتبه  میانگین با سرپرستان و متصديان جانب از ها نوآوری و ابتكارات ، بروز1832رتبة 

 کم و اثرگذارترين عنوان ، به1131رتبة  نگینبا میا اماکن ورزشی متصديان تحصیالت میزان مؤلفة و 5532رتبة  میانگین با آن به

 میزان گويای آمده دست به بندی رتبه همچنین شدند. شناخته ورزشی مؤثر تأسیسات و اماکن وری بهره افزايش بر مؤلفه، اثرترين

 توجه ورزشی -گی فرهن اماکن وری بهره افزايش برای که معنی اين است. به هم به ها نسبت مؤلفه از يك هر تأخر و تقدم اهمیت،

  .دارد خاصی اهمیت آنها تحصیالت به نسبت سرپرستان و مناسب متصديان اخالقی های ويژگی به

 سطح و 9 آزادی ، درجة18312اسكوار  کای با فريدمن آزمون طريق از تأسیسات( و )تجهیزات کالبدی عامل های مؤلفه بررسی در

 از فريدمن، آزمون نتايج (: براساس5آمد)جدول  دست به زير نتايج و شد هدهمشا داری معنی ( تفاوت22232 > 2832داری ) معنی

اماکن  ساخت در ايمنی نكات ، رعايت1531رتبة  میانگین با و کافی مناسب تجهیزات و وسايل وجود کالبدی، عامل های مؤلفه بین

 با اماکن بودن ، منطبق1532رتبة  میانگین با پوش و ...( کف تهويه، نور،( فیزيكی مناسب ، شرايط8831رتبة  میانگین با ورزشی

 با اماکن ورزشی به کاربران دسترسی ، سهولت2532رتبة  میانگین با مناسب بهداشتی ، امكانات1132رتبة  میانگین با کاربران نیاز

 امكانات در )توسعة پذيری ، توسعه2532رتبة  میانگین با ورزشی رشتة چندين به دهی سرويس و ، توانايی2832میانگین رتبه ی 

 امكانات بودن و مجزا 9231رتبة  میانگین با پارکینگ ...( )بوفه، مناسب رفاهی امكانات ، وجود9131رتبة  میانگین با  ... )و آينده

 و اماکن وری بهره افزايش در مؤثرترين عوامل اولويت ترتیب ، به1831رتبة  میانگین با ورزشی مختلف های رشته برای ورزشی

  .دارد آنها وری بهره افزايش در را نقش بیشترين وکافی مناسب امكانات به ورزشی اماکن تجهیز شدند. شناخته ورزشی ساتتاسی
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 ورزشي اماكن وري بهره بر مؤثر عوامل بندي رتبه( 2)  جدول

 ورزشي اماكن وري بهره بر مؤثر عوامل

 مديريتي كالبدي انساني نيروي

رتبه
 

 مولفه موثر

ن
ميانگي

 

 ولفه موثرم

ن
ميانگي

 

 مولفه موثر

ن
ميانگي

 

8 

 و اخالقی نكات رعايت

 و متصديان مناسب برخورد

 ورزشی اماکن سرپرستان

2231 
 و مناسب تجهیزات و وسايل

 کافی
1531 

 از مهارت ورزشی مديران برخورداری

 مديريتی مختلف های
2232 

5 
 مندی به عالقه و انگیزه میزان

 سرپرستان و متصديان کار
1132 

ساخت  در ايمنی نكات رعايت

 ورزشی اماکن
8831 

 مديران تحصیالت میزان

 ورزشی
5132 

 1932 کاربران مندی رضايت میزان 5
 )نور، مناسب فیزيكی شرايط

 (... و پوش تهويه، کف
1532 

 از تخصص ورزشی مديران برخورداری

 مرتبط های
8932 

1 
برای  مكفی حقوق وجود

 سرپرستان و متصديان
1132 

 با ورزشی اماکن بودن بقمنط

 نیاز کاربران
1132 

 نزد آن عمل به و وری بهره فرهنگ باور

 ورزشی مديران
8132 

2 
تخصصی  تحصیالت میزان

 ورزشی اماکن سرپرستان
 2532 مناسب بهداشتی امكانات وجود 2532

 مديران گیری تصمیم قدرت

 ورزشی
8132 

1 
 شغلی برای مندی رضايت میزان

 سرپرستان و متصديان
 2832 کاربران دسترسی سهولت 1132

 و انتقادات نظام از استفاده

 مديريت شیوه در پیشنهادات
8232 

1 
و  متصديان از گیری بهره

 تجربه با سرپرستان
1832 

 به دهی سرويس و توانايی

 ورزشی چندين رشته
2532 

 مديريتی و رهبری سبك

 ورزشی مديران
1131 

1 
از  اه نوآوری و ابتكارات بروز

 سرپرستان و متصديان جانب
5232 

در  امكانات پذيری)توسعه توسعه

 (... و آينده
9131 

 دوره های گذراندن

 وری بهره با آموزشی مرتبط
1531 

9 
 وری و بهره فرهنگ باور میزان

 آن به عمل
5532 

 رفاهی امكانات وجود

 (... و مناسب)بوفه، پارکینگ
 5531 ورزشی مديران کارآفرينی 9231

 1131 متصديان تحصیالت میزان 82
برای  ورزشی امكانات بودن مجزا

 مختلف های رشته
1831   

 

 ورزشي اماكن وري بهره بر مؤثر عوامل بندي رتبه( 2ول ) جد ادامة

 مالي تعميرات و نگهداري كنترل و نظارت برنامه ريزي

رتبه
 

 مولفه موثر

ن
ميانگي

 

 مولفه موثر

ن
ميانگي

 

 مولفه موثر

ن
ميانگي

 

 لفه موثرمو

ن
ميانگي

 

 تنظیم ساعات و تعیین 8

 کاری

 منظم

و  کنترل نظام وجود 1132

 مستمر نظارت

و  موقع به تعمیرات 2131

 منظم

 اعتبارات میزان 1235

 نگهداری به مربوط

 اماکن

1835 

 ريزی برنامه 5

 منظور به مناسب

 بهره حداکثر

 اماکن از بردرای

 ورزشی

 از مطلوب استفادة 1132

 ها يابیارز نتايج

 در بندی اولويت 8131

 مورد

 و تجهیز تعمیر،

 نگهداری

 اعتبارات میزان 1535

 تجهیز به مربوط

 اماکن ورزشی

1135 

 1135 و بهینه استفادة 1535بودجه  اختصاص 2131ارزيابی  نظام وجود 5132 و ساختار ايجاد 5
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 ريزی مناسب برنامه

و  برای تعمیرات

 نگهداری

تعمیر،  مخصوص مناسب و مستمر

 نگهداری و تجهیز

 بودجة از مناسب

 موجود

 مديريت رعايت 1

 زمان

 استفادة و ايجاد 8932

 سیستم از مناسب

 مديريتی اطالعات

 علمی نكات رعايت 9235

 و

 نحوه در مديريتی

 و نگهداری

 تعمیرات

برای  اعتبار میزان 1835

 های دوره برگزاری

 آموزشی

1935 

 به دادن اولويت 2

 استفاده مقولة

های  شاخص تعیین 8132

 ای دوره گیری اندازه

 منظم

 چك از استفاده 9235

 لیست

 انجام جهت مدون

 امور

 نگهداری و تعمیر

 اعتبارات میزان 5135

 تعمیر به مربوط

 اماکن  ورزشی

1135 

 دوره بینی پیش 1

 آموزشی های

بهره  جهت مناسب

 وری

تعیین  و مشخص 1531

 های شاخص نمودن

 وری بهره

 مقوله به توجه 1835

 از پیش تعمیرات

 و ساخت توجه به

 جديد ساز

 سود بودن دارا 8535

از  حاصل اقتصادی

  اماکن فعالیت

 ورزشی

9235 

 ريزی برنامه 1

باال  جهت عملیاتی

 فرهنگ بردن

 وری بهره

 لیست چك وجود 1531

 های

 نظارتی

1135     

 نصب و تهیه 1

 و بروشور تراکت

 آموزشی

5531       

 از استفاده 9

 ITو  تكنولوژی

5315       

 

و سطح معنی داری  1، درجه آزادی 22355اسكوار  کای با فريدمن آزمون طريق از مديريتی عامل های زيرمجموعه بررسی در

 نتايج براساس بدنی، تربیت دبیران (: از ديدگاه5)جدول آمد دست به زير نتايج و شد مشاهده داری معنی ، تفاوت22532 > 2832

رتبة  میانگین با مديريتی مختلف های مهارت از مديران ورزشی برخورداری مديريتی، عامل های مؤلفه بین از فريدمن، نآزمو

 ، باور8932رتبة  میانگین با مرتبط های تخصص از ورزشی مديران ، برخورداری5132رتبة  میانگین با تحصیالت ، میزان2232

 و انتقادها نظام از ، استفاده8132رتبة  میانگین با گیری تصمیم ، قدرت8132تبه با میانگین ر آن به عمل و وری بهره فرهنگ

 های دوره ، گذراندن1131رتبة  میانگین با مديريتی و رهبری ، سبك8232رتبة  میانگین با شیوه ی مديريتی در پیشنهادها

 ورزشی تأسیسات و اماکن وری بهره بر افزايش مؤلفه اثرترين کم و ، اثرگذارترين5531و کارآفرينی با میانگین  1531آموزشی 

  .دارد ورزشی اماکن وری بهره افزايش در مهمی نقش ورزشی متخصص مديران انتخاب و استفاده بخش اين در .شدند شناخته

اری و سطح معنی د 1، درجه ی آزادی 11318اسكوار  کای با فريدمن آزمون طريق از ريزی برنامه بر مؤثر های مؤلفه بررسی در

 تعیین ريزی، برنامه عامل های (: از بین مؤلفه5آمد )جدول  دست به زير نتايج و شد مشاهده داری معنی ، تفاوت22232 > 2832

 میانگین با ورزشی اماکن از برداری بهره حداکثر ، برنامه ريزی مناسب برای11312رتبة  میانگین با منظم کاری ساعات وتنظیم
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 مديريت ، رعايت5132رتبه  میانگین با ورزشی اماکن نگهداری و منظور تعمیرات به مناسب ريزی برنامه و ساختار ، ايجاد1132رتبة 

 دوره بینی ، پیش8132رتبة  میانگین با سازمان راهبرد عنوان به بهینه استفادة مقولة به ، اولويت دادن8932رتبة  میانگین با زمان

میانگین  با وری بهره فرهنگ بهبود منظور به عملیاتی ريزی ، برنامه1531رتبة  میانگین با وری بهره برای آموزشی مناسب های

 اماکن از در بهره برداری ITو استفاده از فناوری و  5531رتبة  میانگین با آموزشی بروشورهای و تراکت ونصب ، تهیه1531رتبه ی 

 و شدند. تعیین ورزشی شناخته و تأسیسات اماکن وری هرهب افزايش در مؤلفه اثرترين کم و ، اثرگذارترين1535میانگین  با ورزشی

 .دارد آنها وری بهره افزايش در و مؤثری مهم نقش اماکن کاری ساعات جهت دقیق و منظم ريزی برنامه

و سطح معنی  1، درجه آزادی 12381اسكوار  کای با فريدمن آزمون طريق از نظارت و کنترل عامل های زيرمجموعه بررسی در

 و کنترل عامل های مؤلفه بین از بدنی، (: از ديدگاه دبیران تربیت5شد )جدول  مشاهده داری معنی ، تفاوت22532 > 2832داری 

، 8131رتبة  میانگین با ها ارزيابی نتايج از مطلوب ، استفادة2131رتبة  میانگین با مناسب و مستمر نظارت و کنترل نظام نظارت،

رتبة  میانگین با مديريتی اطالعاتی سیستم از مناسب استفادة ، ايجاد و2131میانگین رتبه ی  با ومناسب مستمر ارزيابی نظام وجود

 میانگین با وری بهره های شاخص تعیین و ، مشخص9235رتبة  میانگین با منظم ای دوره گیری ، تعیین شاخصهای اندازه9235

 و اماکن بهره وری افزايش بر مؤلفه اثرترين کم و اثرگذارترين، 1135رتبة  میانگین با نظارتی های لیست چك و وجود 1835رتبة 

 بهره افزايش در ها کاستی و موقع نواقص به رفع و تجهیزات امكانات، از مستمر کنترل و شدند. نظارت شناخته ورزشی تأسیسات

  .است مؤثر ورزشی اماکن وری

و سطح معنی داری   2، درجه ی آزادی 1231اسكوار  کای با دمنفري آزمون طريق از نگهداری و تعمیر عامل مجموعة زير بررسی در

 به تعمیرات نگهداری، و تعمیر (: از بین مولفه های عامل5نشد )جدول  مشاهده داری معنی تفاوت ها مؤلفه ، بین88232 < 2232

 بودجة ، اختصاص1535ن رتبه ی ، اولويت بعدی در خصوص تعمیر، تجهیز و نگهداری با میانگی1235رتبة  میانگین با منظم و موقع

 میانگین با تعمیرات و نگهداری نحوة در مديريتی و علمی نكات ، رعايت1535رتبة  میانگین با نگهداری و تجهیز تعمیر، مخصوص

 تتعمیرا مقولة به و توجه 5135رتبة  میانگین با نگهداری و تعمیر امور انجام برای های مدون لیست چك از ، استفاده1835رتبة 

 معنی اين به دار معنی تفاوت گرفتند. نبود قرار اولولیت در ترتیب ، به8535رتبة  میانگین با جديد ساز ساخت و به توجه از پیش

  .کرد کافی توجه آنها تك تك به بايد و دارند تأثیر ورزشی اماکن وری بهره در ها مؤلفه کلیة است که

 2832و سطح معنی داری  2، درجه ی آزادی 19352اسكوار  کای با فريدمن زمونآ طريق از مالی عامل های زيرمجموعه بررسی در

 به مربوط اعتبارات میزان مالی، های عامل مؤلفه بین از نتايج، (: براساس5شد )جدول  مشاهده داری معنی ، تفاوت22232 >

 از مناسب و بهینه ، استفادة1135رتبة  یانگینم با تجهیز اماکن به مربوط ، میزان اعتبارات1835رتبة  میانگین با اماکن نگهداری

 از حاصل اقتصادی سود بودن و دارا 1135میانگین  با اماکن تعمیر به ، میزان اعتبارات مربوط1135رتبة  میانگین با موجود بودجة

 شناخته ورزشی سیساتتأ و اماکن وری بهره افزايش بر مؤلفه اثرترين کم و ، اثرگذارترين9235رتبة  میانگین با اماکن فعالیت

امر  اين که است امكان ورزشی از بهینه استفادة در مهم امور جمله از همواره ورزشی، اماکن تجهیز و شدند. نگهداری، تعمیرات

 .گذارد می ورزشی تأثیر اماکن وری بهره بر بخش اين در مناسب بودجة اختصاص است. کافی بودجه و اعتبارات داشتن مستلزم

 ورزشی در -فرهنگی اماکن و فضاها سرانة کمبود به توجه است. با کشور ورزش مهم ارکان از ورزشی -فرهنگی ساتتأسی و اماکن

امكانتات  5[. جدول شماره 9است] مشهود حیطه اين در درگیر افراد کلیة نزد آن به عمل و وری بهره فرهنگ گسترش لزوم کشور،

 ورزشی شهر دره شهر را نشان می دهد. 
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 استان ايالم -ردره شهرهاماكن ورزشي ش (3جدول )

 نوع بنای ورزشی عنوان پروژه شهر
مدل بنای 

 ورزشی
 آدرس نوع زيربنا مالكیت

 دره شهر
سالن روستايی 

 ارمو
 تمرينی سالنهای سقف بلند

سازمان تربیت 

 بدنی
 سرپوشیده

 

 چشمه شیرين دره شهر
زمینها و استاديومهای 

 فوتبال

زمین خاکی 

 تمرينی

تربیت  سازمان

 بدنی
 روباز

 

 دره شهر
چندمنظوره 

 اسدآباد

سالن ورزشهای 

اختصاصی سقف 

 (81*52کوتاه)

 چندمنظوره
سازمان تربیت 

 بدنی
 اسد آباد کوی طالقانی سرپوشیده

 ارمو دره شهر
زمینها و استاديومهای 

 فوتبال

زمین خاکی 

 تمرينی

سازمان تربیت 

 بدنی
 روباز

روستای  -دره شهر 

 ارمو

 شهیدکولیوند دره شهر
زمینها و استاديومهای 

 فوتبال

زمین چمن 

 تمرينی

سازمان تربیت 

 بدنی
 روباز

روبروی  -بلوار وردی 

 گلزار شهداء

 دره شهر دره شهر
سالنهای رشته های 

 خاص

استخر 

 سرپوشیده

سازمان تربیت 

 بدنی
 خ جانبازان -دره شهر سرپوشیده

 دره شهر دره شهر

سالنهای ورزشی 

ط (با محی81*52)

 مشابه

 کشتی
سازمان تربیت 

 بدنی
 خ جانبازان -دره شهر  سرپوشیده

 نفری 222تا سالنهای سقف بلند شهید زره الوار دره شهر
سازمان تربیت 

 بدنی
 سرپوشیده

خ نیروی  -دره شهر 

 هوايی

 تختی دره شهر

سالنهای ورزشی 

(با محیط 81*52)

 مشابه

 چندمنظوره
سازمان تربیت 

 بدنی
 خ جانبازان -ر دره شه سرپوشیده

 نفری 222تا سالنهای سقف بلند دره شهر دره شهر
سازمان تربیت 

 بدنی
 خ جانبازان -دره شهر  سرپوشیده

 نفری 222تا سالنهای سقف بلند بانوان دره شهر
سازمان تربیت 

 بدنی
 سرپوشیده

کوی طالقانی  -اسد آباد

مجموعه ورزشی  -

 تختی

 دره شهر

سالن چند 

منظوره آموزش 

 رشوپرو

 آموزش و پرورش سرپوشیده اداران دولتی تمرينی سالنهای سقف بلند

 بیابانی دره شهر
سالنهای رشته های 

 خاص

استخر 

 سرپوشیده
 سرپوشیده بخش خصوصی

 

 

نفری شهر دره شهر اين امكانات بسیار کـم و نـاچیز    55222نشان می دهد که با توجه به جمعیت  5نتايج حاصل از جدول شماره 

و می بايد برای توسعه امكانات ورزشی در اين شهر برنامه ريزی دقیق و منظمی صورت گیرد، تا هم اين کمبودهـا جبـران    می باشد

 شود و هم بخشی از اوقات فراغت مردم پر شود.
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 نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات -5

 تكنیك ترين تحلیل چند عاملی مناسب كتكنی کالبدی شهرداری دره شهر اجتماعی وضعیت به توجه با دهد می نشان ها بررسی

 اين و آمده وجود به دره شهر شهرداری  سطح در هماهنگ متوازن، همگون، توسعه بتواند که بوده يابی مكان و ريزی برنامه جهت

 انو زم وقت در جويی صرفه بر عالوه گیرد که صورت احداث جهت موقعیت ترين مناسب و رفته بین کالبدی از و فضايی اختالف

 ها بررسی نمايد. کمك منطقه اهداف کالن و انداز چشم تحقق هدف با شهروندان تربیت و آموزش در بتوانند مراکز اين شهروندان

 علمی معیارهای و ها شاخص اساس بر گذشته سنوات طی در ورزشی مراکز ايجاد و احداث که دهد می نشان آماری های داده و

 از اين کنندگان استفاده آمار سطح بودن پائین مثال عنوان به .است بوده مديران ساليق و يدگاهد مطابق اين مراکز احداث و نبوده

 در خصوص به مراکز اين ايجاد. خدماتی مراکز اين از منطقه از وسیعی سطح بودن خالی و نقطه يك در مرکز اين تراکم يا و مراکز

 و مديريت در شهروندان سازی مشارکت هدف با نسانی، اجتماعیا اساس تجانس بر اجتماعی هويت يك ايجاد باعث نواحی سطح

  .شد جمعیت خواهد جايی جابه هم

 با توجه به نتايج حاصل از تحقیق پیشنهادات و راهكارهای ذيل  در زمینه توسعه ورزشی ارائه می گردد: 

ای ورزش را با حوزه فرايند جامعه  رسانه های جمعی جامعه با فراهم نمودن میزگردها، مصاحبه های تخصصی و بین رشته -8

 پذيری پیوند زنند و آموزش مستمر به شهروندان دهند.

تبلیغات اجتماعی در حوزه جامعه پذيری ورزش در محیط های ورزشی می تواند کمك بسیاری به اجتماعی شدن ورزشی   -5

 شهروندان بنمايد.

مديران متخصص به امر ورزش و دانش همه جانبه تربیت بدنی در  جدايی سیاست در حوزه فعالیت های ورزشی و عدم استقرار -5

 جامعه ما بايد امری الزم و ضروری در نظر گرفته شود.

رشد توريسم ورزشی پايدار در جامعه ايران با توجه به پوشش و تنوع محیطی جزء ضرورت های سازمان ورزش جامعه ما بايد  -1

 ی داده نشده است.قرار گیرد، که به اين مساله چندان اهمیت

 مسئوالن و مديران شايسته است رو ازاين دارد، ورزشی اماکن وری بهره افزايش بر را تأثیر بیشترين انسانی نیروی که آنجا از  -2

 پست در متخصص افراد از و باشند داشته ای توجه ويژه ورزشی اماکن اين در شاغل انسانی نیروی به ورزشی اماکن با مرتبط

 .دهند قرار مدنظر وری بهره افزايش برای را بخش اين در شده های ذکر مؤلفه کلیة و کنند استفاده هاآن سرپرستی

 و ديده آموزش و نیروی متخصص از استفاده عدم و پرورش و آموزش بدنی تربیت در ورزشی فضاهای سرانة کمبود به توجه با -1

 تمهیداتی با و بینديشند اساسی مشكل اين رفع مناسبی برای ارهایراهك ارشد مديران است شايسته ورزشی، اماکن در تجربه با

 .آورند فراهم را اماکن اين در ورزشی کارشناسان حضور زمینة ،.... امتیاز و داشتن کار، اضافه و حقوق افزايش مانند

 و تجزيه وری بهره تلفعوامل مخ و موضوعات کاربردی و علمی طور به وری، بهره کمیتة با تشكیل مرتبط های سازمان در -1

 و خود سازمان ورزشی اماکن وری بهره میزان مديران همچنین .شود ارائه موجود وضع به توجه با عملی راهكارهای و شود تحلیل

 .کنند بررسی را ها ضعف و ها قوت و کرده مقايسه اين تحقیق های يافته با را آنها ادارة نحوة

 و کنترلی عوامل ای شامل دوره مختلف و مدون های لیست چك از ورزشی، اماکن انمتصدي و سرپرستان مديران، استفادة -1

 .ورزشی اماکن وری بهره برای افزايش ... و ها سالن از استفاد ساعات ريزی برنامه مالی، و تعمیراتی نظارتی،

 سرپرستان، مديران، وری نزد بهره فرهنگ باور و آگاهی سطح افزايش برای آموزشی بروشورهای و ها تراکت از استفاده و تهیه -9

 و مناسب برداری بهره و ...( برای دبیران و مربیان و کاربران )دانش آموزان آگاهی منظور به ورزشی اماکن در آنها نصب و متصديان

 .ورزشی اماکن تجهیزات و امكانات از بهینه

 ها. ريزی در برنامه آن از حاصل بازخورد و نتايج از دهاستفا و ورزشی اماکن در پیشنهادها و انتقادها نظام از استفاده  -82
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   مراجع  -6
 شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. ن،جامعه شناسی خشونت ورزشی، چاپ اول، تهرا (؛8511، )رحمتی، محمد مهدی -1

 .55، شماره 1ش. فصلنامه المپیك، دوره جامعه پذيری از طريق ورز (؛8511)صداقت زادگان، شهناز،  -5

 انتشارات دانشگاه يزد. (؛ جامعه شناسی ورزش، چاپ اول، يزد،8511پارسا مهر، مهربان، ) -5

  مسكن انتشارات و زمین ملی سازمان انتشارات شهری، تهران، کاربريهای سرانه (؛8511، )، محسن و مسائلی، صديقه حبیبی -1

 نشر توتیا. ك گهر، چاپ اول، تهران،دالحسین نیجامعه شناسی ورزش. ترجمه عب (؛8512، )دوفرانس، ژاك -1

 نشر بامداد صبح. ه شناسی در ورزش، چاپ اول، تهران،مبانی جامع (، 8511، )نادريان جهرمی، مسعود -1 

 .سمت انتشارات، جلد اول، شهری، تهران اراضی کاربری ريزی برنامه(؛ 8515، )رضا ،محمد محمدی . پور1

 


