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توسعه  يهالفهؤمدر تبیین  سازي ساختاريمدلهدف از انجام پژوهش، 
 يشهر طیمحیطی) بر مح(اقتصادي، اجتماعی و زیست یاماکن ورزش داریپا

 ،ینفر از ساکنان اطراف ورزشگاه تخت 650پژوهش را  يآمار ۀبود. جامع
نیروهاي انتظامی، نیروهاي شهرداري مستقر در اطراف ورزشگاه و مسئولین 

ادفی تص گیرينمونه روش طریق از نمونه حجم. اندداده لیتشک اهورزشگ
 ،یفینفر انتخاب شدند. پژوهش حاضر توص 235و هدفمند به تعداد  ياطبقه

 استفاده نامهپرسش از هاداده آورياست. جهت جمع تحلیلیاز نوع  یشیمایپ
 ییایپا بیضر ،ی(بارعامل ییایواگرا) و پا ،يهمگر ،ي(محتو روایی. شد

ول و خوب قب قابل حد در هانامهکرونباخ) پرسش يآلفا بیمرکب و ضر
 AMOS افزارتوسط نرم توانیرا م هاهیحاصل از آزمون فرض جیبودند. نتا

پژوهش نشان داد،  هايافتهینشان داد.  یونیرگرس بیو با استفاده از ضرا
 طی)، بر محیطیمح ستیز ،ي(اقتصاد یاماکن ورزش داریتوسعه پا هايلفهؤم

توسعه  یعامل اجتماع نیب نیداشت، همچن داريیمعنتأثیر زیتبر يشهر
نشد  افتیبر محیط شهري  داريیمثبت و معن تأثیر ،یاماکن ورزش داریپا

 نیشتریب 73/0 یونیرگرس بیبا ضر محیطیعامل زیست انیم نیکه از ا
 اب یجامعه ورزش انیمتول نیداشت. بنابرا زیرا بر محیط شهري تبر تأثیر

و  کنندیم نیتضم يجوامع بشر يمطلوب را برا ياندهیآ دار،یتوسعه پا جادیا
 ،یکپارچگیرساندن به  بیو استفاده از منابع، بدون آس یزندگ طیدر آن شرا

 .کنندیانسان را برطرف م يازهاین ،یاتیح يهاو ثبات نظام ییبایز
 

 ها واژهکلید 
 .يتختی، مدل ساختار محیطی، ورزشگاهعامل اقتصادي، اجتماعی، زیست

The purpose of the research was, structural modeling in 
explanation components of sustainable development of 
sport places (Economic, Social Factors and 
Environmental) on Urban Environment. The survey 
population comprised 650 residents around the Takhti 
Stadium, police forces, municipally-owned forces 
around the stadium and stadium officials. The sample 
via stratified random sampling targeted 235 people were 
selected. The present study was descriptive, is the 
analytical type survey. A questionnaire was used to 
collect data. The validity (content, convergence, 
divergence) and reliability (factor loadings, reliability of 
supplies and alpha coefficient) questionnaires were well 
within acceptable limits. The results of hypotheses 
testing can be used by software AMOS respectively and 
using the path (B). The results showed that, the 
components of sustainable development of sports places 
(economic, environmental) had a significant effect on 
the urban environment of Tabriz. Also, among the social 
determinants of sustainable development of sports 
places, no significant positive effects on the urban 
environment were found. The environmental with a 
regression coefficient of 0.73 had the most impact on the 
urban environment of Tabriz.So custodian’s sports 
community with the sustainable development desirable 
future for human societies is guarantee and where the 
living conditions and the use of resources, without 
damaging the integrity, stability and beauty of critical 
systems, human needs are solved. 

 
Keywords 
Economic, Social, Takhti Stadium, Ecological, 
Structural Modeling. 
 

 

  يشهر طیبر مح اماکن ورزشی داریپا ۀتوسع يهالفهؤم سازي ساختاري در تبیینمدل
 

 3ییسجاد پاشا، 2فاطمه عبدوي، 1*يمحمدرسول خداداد

 .رانیا ز،یدانشگاه تبر ،یورزش تیریمد ار،یاستاد. 1
 .رانیا ز،یدانشگاه تبر ،یورزش تیریمد ار،یاستاد. 2

 .رانیا ز،یدانشگاه تبر یورزش یابیبازار تیریمد يدکتر ي. دانشجو3
 )28/7/97( تاریخ پذیرش:        )2/10/96(: تاریخ دریافت

 
Structural Modeling in Explanation Components of Sustainable Development 

of Sport Places on Urban Environment 
 

M. R. Khodadadi*1, F. Abdavi2, S. Pashaie3 

1. Assistant Professor, Sport Management, University of Tabriz, Iran. 
2. Assistant Professor, Sport Management, University of Tabriz, Iran. 

3. Ph.D. Student, Sports Marketing Management, University of Tabriz, Tabriz, Iran. 
Received: (23 December 2017)            Accepted: (20 October 2018) 

 

 
  چکیده

Abstract   



 1397 زمستان، 3، شمارة هفتمهاي کاربردي در مدیریت ورزشی، سال پژوهش 114

 همقدم
اي مطلوب را براي جوامع فرآیندي است که آینده 1پایدار ۀتوسع

در آن شرایط زندگی و استفاده از  وشود بشري متصور می
منابع، بدون آسیب رساندن به یکپارچگی، زیبایی و ثبات 

(نوابخش و  دسازهاي حیاتی، نیازهاي انسان را برطرف مینظام
 ).17: 1388پوش، ارجمندسیاه

پایدار به عنوان یک فرآیند در حالی که الزمه بهبود  ۀتوسع
هاي فع کاستیو پیشرفت است، اساس بهبود وضعیت و ر

آورد، و باید را فراهم می اجتماعی و فرهنگی جوامع پیشرفته
موتور محرکه پیشرفت متعادل، متناسب و هماهنگ اقتصادي، 

کشورهاي در حال  ویژههاجتماعی و فرهنگی تمامی جوامع و ب
 امروزه). 17: 1388پوش، (نوابخش و ارجمندسیاه باشد توسعه
 از و کنند،می زندگی شهرها در جهان مردم از نیمی از بیش
 اجتماعی، توسعه هايکانونیکی از  عنوانبه شهرها سو یک

، 2(وارول و همکاران روندمی شماربه ضاییق و اقتصادي
 که هستند هاییمکان ترینمناسب دیگر). از سوي 2010
 در محیطیزیست و اجتماعی اقتصادي، مشکالت و مسائل

). در یکی دو دهه بعد از جنگ 2007(کنلی،  آیدمی پدید هاآن
جهانی دوم، در طراحی و تخصیص فضاهاي شهري توجه 
چندانی به خدمات در ابعاد مختلف، نشد. عواملی نظیر فضاهاي 

ها، کننده اتمسفر و دیگر آلودگیگزینی عوامل آلودهسبز، مکان
هایی هم که طبع محدودهبدون محاسبه صورت پذیرفت و به

خدمات ورزشی را به ساکنان شهرها ارائه داد از  بتوان در آنجا
ها به فضاي توان گفت که در این سالطورکلی مییاد رفت. به
از سوعدي و فقط از دیدگاه ساختصورت یک بزیستی به

نگریسته شد. این حالت تا اوایل دهه هفتاد در اروپا و آمریکاي 
اشتی و محیطی، بهدشمالی حاکم بود ولی با طرح مسائل زیست

آوردهاي علوم پزشکی و تجویز پزشکان مبنی بر مضرات دست
فقدان و یا کمبود فضاي سبز شهري، میادین و اماکن ورزشی 

هاي اولیه و الزم براي زندگی شهري، طراحان و تئورسین
هاي شهري نوین، بخش قابل توجه و شهرسازي در ارائه مدل

، 3(سوبوتینا متناسبی را به فضاي غیرمسکونی اختصاص دادند
2004 .( 

بروز و اشاعه ورزش به دنبال احساس نیازي بود که زندگی 
تحرك از لحاظ فیزیکی براي بشر فراهم آورد که شهري کم

تر به حضور خود در کنار بعدها با شکل جدیدتر و تکامل یافته
جوامع گوناگون بشري در پنج قاره جهان ادامه داد. اکنون در 
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رفته، معموالً برخورداري از یک سرانه کشورهاي صنعتی و پیش
شده است و مناسب از فضاهاي خدماتی و ورزشی الزامی

هاي بهداشتی، ریزي شهري، ضرورتبنابراین در هرگونه برنامه
دنبال یک سرانه کند که بهمحیطی ایجاب میتفریحی و زیست

مناسب در تخصیص فضاها براي ارائه خدمات ورزشی در 
). با 2015، 4المللی المپیک(ژورنال بین دمحدوده شهرها بو

ها، گذاري و تأمین بودجه براي ایجاد پاركافزایش سرمایه
تفریحی و افزایش اماکن ورزشی و بهبود  -تسهیالت ورزشی 

اي را که قرار است صرف توان هزینهارائه خدمات ورزشی می
 ).2001(براونسون،  درمان شود پس انداز کرد

ریزي براي گسترش ي ورزش، جدا از برنامهریزي برابرنامه
هاي مربوط به یک جامعه نیست و از نتایج هر دیگر بخش

شود. ورزش از آنجا که با روح، ثر میأتصمیم، امور دیگر نیز مت
اندیشه، تفکر و ذهن مردمان و نیز قواي بدنی و فیزیک افراد 

سی هاي یک جامعه، آثار اساسر و کار دارد، بر روي دیگر بخش
هاي سوق دادن مردم به ورزش، ایجاد دارد. یکی از راهو دائمی 

باشد. امروزه تمام اقشار جامعه از اماکن ورزشی در شهرها می
پیر و جوان به ورزش روي آوردند، دیگر سن خاصی براي 

هاي سنی مردم، خود را نیازمند ورزش وجود ندارد و همه گروه
، 5(سیراد و پات دانندشی میبه ورزش و استفاده از امکانات ورز

چنین در طول پنجاه سال گذشته، جمعیت کشور ). هم2001
طور طبیعی نیاز به امکانات و هحدود چهار برابر شده است که ب
). اماکن 1387دهد (فخري، خدمات ورزشی را افزایش می

وري مناسبی برخوردار نبوده و توزیع ورزشی در کشور ما از بهره
ن کامالً ناعادالنه بوده و از ضوابط خاصی پیروي گونه اماکاین
هاي ) و حتی ظرفیت1383کنند (کارگر و همکاران، نمی

ها در ایران، اعم از ورزشکار و تماشاچی نیز جمعیتی ورزشگاه
که تقریباً در همه شهرها، هیچ یک طوريهدچار نارسایی است، ب

د، موفق از واحدهاي ورزشی متناسب با تجهیزات و سرمایه خو
سیسات أبه جذب ورزشکاران و یا تماشاچیان نشده است، لذا ت

هاي ورزشی محروم و بار ورزشی از رونق و تراکم الزم فعالیت
). 1387(فخري،  باشدمالی اضافی بر دوش اقتصاد کشور می

 4 حداکثر و 2 حداقل ایران در ورزشی سرانه مطلوب استاندارد
 در شده منتشر آمار براسـاس ولـی است، شده تعیین مربع متر

سرانه ورزشی در  از سوي وزارت ورزش و جوانان، 1394 سال
(روزنامه ایران ورزشی،  باشدمتر مربع می 73/0ایران حدود 

امکانات به همراه نارسایی  ) و عدم تعادل در توزیع1394
ویژه با در نظر گرفتن در تخصیص زمین و تجهیزات، بهعمومی 
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شود. امکانات به وضوح آشکار می از اینسهم جمعیت شهري 
هاي جاري مبنی بر افزایش با توجه به نیاز کشور و سیاست

گذاري کالن در جهت ساخت و سرانه فضاهاي ورزشی، سرمایه
توسعه اماکن ورزشی توسط دولت و بخش خصوصی انجام 

گیرد، ولی به دلیل فقدان مراجع مطالعاتی و تخصصی، اغلب می
ورزشی احداث شده و یا در دست احداث بر محیط اثرات اماکن 

اطراف خود بدون بررسی رها شده و با ابهامات فروانی روبرو 
 ).1383است (شکوهی، 

اماکن ورزشی عالوه بر پیامدهاي مثبت خود مانند: افزایش 
سطح رفاه، اشتغال، ارتباطات، حمل و نقل، برخورداري از 

ي آثار نامطلوبی چون: امکانات و خدمات و...، احتماالً دارا
محیطی، معضالت فرهنگی، اجتماعی مشکالت و مسائل زیست

باشد. ساخت یک مکان ورزشی همیشه با صرف و... می
اي از هاي باال و بدون توجه به آثار این اماکن در نقطههزینه

برداري، این شود و پس از مدتی از افتتاح و بهرهشهر ساخته می
طوري که اغلب اوقات، انجام اند. بهاختهاثرات خود را نمایان س

 هاي ورزشی در آنها متوقف شده یا کاهش یافته استفعالیت
، در 6)2006ها (). انجمن مدیریت استادیوم1373(کالول، 

کند که ساخت یک مجموعه گزارش سالیانه خود بیان می
انگلستان باعث توسعه اقتصادي جامعه از  7ورزشی در کاونتی

هاي محلی براي افراد ساکن شهر و افزایش شغل قبیل ایجاد
فضاي ورزشی در شهرگردیده است. البته در این گزارش اثرات 

ها بر محیط اطراف خود را افزایش حجم منفی استادیوم
ترافیک، کمبود و کاهش محوطه پارکینگ، سروصدا، ایجاد 

هاي تند و زیاد، نژادپرستی، دزدي و آشغال و زباله، نورپردازي
) اشاره 2005( 8داند. گريفتارهاي ضداجتماعی دیگر میر

کند که در انتخاب زمین براي احداث و ساخت هر نوعی از می
اماکن ورزشی باید به اثر اماکن ورزشی بر محیط و جغرافیاي 

 اطراف آن منطقه توجه کرد. 
 عنـوان اثرات بـا پژوهشی در نیز )،2005( 9سانتو  

 مرکزي نـوزده ناحیه ورزشـی، امـاکن و هـااستادیوم اقتصادي
 داراي 2001 تا 1984 هايسال طی در که شهرهایی در

 بیسبال یا فوتبال لیـگ برتر هايتیم براي ورزشی استادیوم
 سهم بین مثبتی و همبستگی داد قرار بررسی مورد را بودند
 ناحیه هشت در را ورزشی هايایـن تیم وجـود و محلی درآمد

پذیري در مطالعه امکان .داد نشان ناحیه 19 ایـن از شـهري
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 10ساخت استادیوم و مجتمع ورزشی در شهرستان جانسون
آمریکا به بررسی بازارهاي محلی و اقتصاد  11ایالت کنزاس

منطقه، امکانات ورزشی موجود، شبکه حمل و نقل محلی و 
زیگفرید و برآورد عالقه و نیازهاي ورزشی ساکنین پرداخته شد. 

 46، 1999تـــا  1990هاي در بین سال )،2000( 12ستزیمبالی
ورزشگاهی کـه میزبان برگزاري مسابقات ورزشی بزرگ در 

هاکی، بسکتبال، فوتبال و بیسبال بودند را مورد  یهاي ملّلیگ
هاي پژوهش آنها نشان یافته د.بررسی و ارزیابی قـرار دادنـ

ثیرات أسیسات و اماکن ورزشی تأدهد از آنجایی کـه تمی
شگرفی بر زندگی و وضعیت اقتصادي و اجتماعی عموم مردم 

میلیارد دالر صرف  22بالغ بر  ها رقمیداشته، در طول این سال
در )، 1994( 13باد .ها شده استبازسازي و تجهیز این ورزشگاه
اي و توسعه هاي حرفهها، ورزشپژوهشی بــا عنوان استادیوم

الن شهري آمریکا انجـام منطقه ک 36اقتصادي، که بر روي 
شد، معیار و شواهد مهمی از لحاظ آماري براي پشتیبانی از این 

ثیر چشمگیري بر أها تـهاي ورزشی و استادیوماستدالل که تیم
. همچنین که روي رشـد و توسعه اقتصاد محلی دارند، ارائه نداد

 اقتصادي ـ اجتماعی )، اثرات2009( و همکـاران 14پاسـکوال
 و بیکاري نرخ از استفاده با را اماکن ورزشی با مجاورت از ناشی

 گرفتند نتیجه چنین و نموده بررسی منطقه سطح درآمد متوسط
 هايقبلی، یافته مطالعات در شده مشاهده نتایج کـه برخالف

 ـ وضعیت اجتماعی بین را داريمعنی ثیرأت آنها پژوهش
تحقیقات اخیر نیز  .دهدنشان نمی افراد زندگی سطح و اقتصادي

مشابهی به موضوع نگاه کرده و اماکن و  با رویکرد تقریباً
اند. فلیگور ساز توسعه پایدار دانستههاي ورزشی را زمینهفعالیت

تعهد اخالقی "اي با عنوان ) در مطالعه2013(15و همکاران
بیان کردند  "حفظ میراث از طریق امکانات ورزشی و تفریحی

هاي اجتماعی ممکن است با توجه به شکلکه جوامع و ت
هایی که اماکن ورزشی و تفریحی دارند، یک تعهد ارزش

اخالقی براي حفظ میراث ماندگار آن جامعه داشته باشند. حفظ 
تواند در قالب اطمینان از بقاي اجتماعی، سیاسی، این میراث می

عنوان یک فعالیت مدیریتی فرهنگی و سوابق آن تعریف و به
 ) عقیده دارند که2013(16ظر قرار گیرد. مارکوویچ و پترویچمدن

اي به طور فزایندهدر گردشگري معاصر، ورزش و سالمت به
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عنوان یک نتیجه از انگیزه غالب براي انجام یک سفر، و به
زندگی مدرن و تعطیالت فعال مکرر تبدیل شده است. 

ده و زمستانی آغازگر توسعه استراحتگاه در کوه بو هايورزش
تفرجگاه کوه براي ساخت و ساز هتل، باالبر اسکی، تجهیزات 

گذاري به خاطر جذب تعداد تولید برف مصنوعی و سرمایه
وجود آمده است. از سوي هاي از مشتریان توریستی بفزاینده

دیگر، ورزش و تفریح و سرگرمی نیز در خدمت به ترویج 
لف، شنا، ثر بوده است. تنیس، گؤتابستانی گردشگري کوه م

سواري ابزار کلیدي براي جذب بازدیدکننده به سمت اسب
هاي تابستان است. مشکالت اصلی در امکانات تفرجگاه در ماه

رشد خصوص توسعه مراکز گردشگري کوه به یک نگرانی روبه
براي حفاظت از محیط زیست، ازدحام انسان و ترافیک در 

گردشگران بدل  ها و استفاده شدید از منابع طبیعی توسطکوه
بنابراین توجه به اثرات مثبت و منفی ورزش و  شده است.

هاي ممکن حلسالمت در توسعه گردشگري کوه و ارائه راه
ثیرات منفی یکی از الزامات مهم در توسعه پایدار أبراي کاهش ت

  باشد.منطقه می
گردشگري ") در پژوهشی با عنوان 2013(17رادیکچی
استراتژیک به منظور ارتقاء توسعه پایدار افزایی ورزشی، هم
افزایی بین گردشگري و اي، نتیجه گرفت که همبافت منطقه

ورزش همراه با استفاده از منابع، خدمات و محصوالت محلی 
و غیره) موجب توسعه  (فرهنگی و هنري، آثار باستانی محلی

 محیط اجتماعی و اقتصادي محیط اطراف آن منطقه خواهد شد.
فرهنگی و ورزشی رویدادهاي تأثیر) با بررسی 2015(18یاموآبسال

بزرگ در توسعه پایدار منطقه کازان تاتارستان، نتیجه گرفت که 
ثر از تصویر کازان، موجب ایجاد نام تجاري و ؤموقعیت م

هاي افزایش بهبود اعتبار آن در روسیه و در بین جاذبه
گردشگري در سراسر جهان براي گردشگران، تجار و 

ه نظام آموزشی، محل کار و زندگی در هگذاران، وجسرمایه
فرهنگی و ورزشی تأثیرمنطقه خواهد شد. تحقیق انجام شده 

یید کرده أرویدادهاي بزرگ در بهبود کیفیت زندگی منطقه را ت
 طریق از پایدار جامعه ) توسعه2016( 19اسکولنکرف است.

 داد طی رویدادها را مورد بررسی قرار داد که نشان و ورزش
 هايسازمان مردمی، هايسازمان گذشته تعداد هايدهه

 ورزشی هايپروژه از استفاده با دولتی هايسازمان و غیردولتی
. است یافته افزایش اجتماعی توسعه اهداف براي رویداد و

با بررسی تأثیرات میزبانی ) 2015( 20و همکاران ناتهمچنین 
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ی ساکنان شهرهاي گرویدادهاي مهم ورزشی بر کیفیت زند
آثار مثبت میزبانی شامل غرور ملی،  هزارش کردند کگمیزبان 

 توسعه و وحدت و انسجام ورزش، توسعه کشور، ههافزایش وج
افزایش ترافیک و شلوغی،  شامل منفی آثار و هاستزیرساخت

 21. ابسالیمووهاي صوتی خواهد بودیگافزایش جرایم و آلود
ورزشی و فرهنگی در توسعه  رویدادهاي بزرگ تأثیر) 2015(

رویدادهاي بزرگ ورزشی و  تأثیرپایدار شهر بررسی کرده و 
که همه  یید کردهأفرهنگی در بهبود کیفیت زندگی منطقه ت

موجب تقویت توسعه پایدار در کازن و جمهوري تاتارستان شده 
این مقاله توجه به مشکل  ،)2014( 22است. مسجاسز لچ

ر چارچوب توسعه پایدار شهري هاي شهري دمدیریت زباله
است. هدف از این مقاله تجزیه و تحلیل دینامیک از نظر 

هاي مدیریت زباله شهري در مناطق شهري است. که ویژگی
محیطی، -هاي اصلی پایداري شهري را از سه منظر زیستجنبه

اجتماعی و اقتصادي بررسی کردند به این نتیجه رسیدند که 
لکرد ذاتی در جوامع شهري است که تولید زباله شهري یک عم

منفی تأثیرتوان براي به حداقل رساندن هنوز هم می
محیطی، از طریق سیستم مدیریت زباله که، جدا از اثرات زیست

تواند موجب قدرت پردازش زیست محیطی، همچنین می
) به 2015و همکاران ( 23اجتماعی و اقتصادي شود. ایدیلفتري

انداز فرهنگی به سوي توسعه پایدار درك عمومی از چشم
پرداختند. نویسندگان براین باورند که درك عمومی نسبت به 

العاده براي هر توسعه خواهد هاي فرهنگی افزایش فوقجاذبه
هاي فرهنگی شامل ها به سمت حفظ جاذبهداد. این یافته
منیت محیط زیست طبیعی کمک ا هاي دین ومعماري، جاذبه

 کند. می
)، بان کی مون، دبیر 2016( 24به گزارش نشریه پروکوست

کل سازمان ملل اظهار داشت که رویدادهاي ورزشی بزرگ 
و ابراز امیدواري  تواند روح وحدت در جهان را گسترش دهدمی

هاي المپیک منجر به ترویج کرد که این رویدادها مانند بازي
دهندگان این رویداد در جهان خواهد بود. سازمان توسعه پایدار

ریزي ورزشی باید با همکاري مسئوالن محلی و جوامع، برنامه
تر، مانند مناطق نوظهور، ها و اهداف گستردهخود را با پروژه

تقویت رشد، ایجاد اشتغال و ترویج دسترسی براي افراد معلول 
ي اثر هر یک از هماهنگ کنند. در تحقیقات داخلی نیز تا حدود

عوامل توسعه پایدار ملموس و قابل تأمل است طوري که در 
) از نظر مردم و مسئولین 1390( پژوهش پاداش و همکاران
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ورزشگاه محیط زیست اماکن ورزشی بر محیط شهري اثر 
معناداري دارد. با این حال بین نظرات مردم و مسئولین 

بر محیط ورزشگاه در خصوص آثار زیست محیطی ورزشگاه 
). 1390شهري تفاوت معناداري بوده است (پاداش و همکاران، 

هاي ) حاکی از آن بود که میانگین1387نتیجه تحقیق فخري(
حاصله در خصوص اثرات اقتصادي و زیست محیطی ورزشگاه 

) بود اما در 3( بر منطقه از نظر مردم بزرگتر از سطح متوسط
هاي حاصله کوچکتر گینزمینه اثرات اجتماعی و ترافیکی و میان

حسینی و ). یافته سلطان1387) بود (فخري، 3( از سطح متوسط
) نشان داد که میانگین حاصله در خصوص 1388( همکاران

اثرات اقتصادي اماکن ورزشی بر محیط شهري از نظر مردم 
حسینی و ) بوده است (سلطان3( بزرگتر از سطح متوسط

 ). 1389همکاران، 
هاي توسعه پایـدار  لفهؤي در تعیین اثرات ماهئلحال که مس 

شود و با توجه به هاي شهري مطرح میاماکن ورزشی بر محیط
اهمیت استراتژیکی استادیوم تختی تبریز در نقاط پرازدحام شهر 
تبریز، این سوال قابل طرح است که ورزشگاه تختی تبریـز چـه   

ر شـهر  اثراتی متناسب با اثرات توسعه پایدار بر محیط شهري د

تواند داشته باشد؟ بنابراین پژوهش حاضر درپی مطالعه تبریز می
آثار اجتماعی، اقتصادي و زیست محیطـی ورزشـگاه تختـی بـر     
محیط شهري منطقه است. بر همین اساس در خصوص اثـرات  
اقتصــادي عــواملی چــون ایجــاد اشــتغال در محــدوده اطــراف  

و افـزایش  ورزشگاه، رونق کسب و کار، افـزایش درآمـد اهـالی    
هاي مسکونی و تجاري منطقه، در اثرات اجتمـاعی  قیمت زمین

هاي اجتمـاعی، سـلب آسـایش    عواملی چون افزایش ناهنجاري
ساکنان، افزایش شـادابی و نشـاط در اهـالی منطقـه، افـزایش      

هاي فیزیکی، افزایش گرایش اهالی منطقه به ها و نزاعدرگیري
ن افزایش سروصـدا  ورزش و در آثار زیست محیطی عواملی چو

هاي صوتی، افزایش فضاي سبز، ایجاد زبالـه و نخالـه   و آلودگی
ساختمانی، سایه اندازي ورزشگاه بر محیط اطراف خود، افزایش 

گیـرد. بـا توجـه بـه     آلودگی محیط زیست مورد بررسی قرار می
هاي مهم اراضی شهري، امـاکن ورزشـی   اینکه یکی از کاربري

اي بـه  هاي مختلف شـهري و منطقـه  باشد، بایستی در طرحمی
ثر از توسعه پایـدار در آن توجـه نمـوده و در ایـن     أهاي متلفهؤم

یابی و اثرات تکوینی این امـاکن در شـهرها مـورد    زمینه، مکان
 مالحظه قرار داد.
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 شناسی پژوهشروش
ــی روش ــی را Amos25تحلیل ــوانم ــی ت ــق از یک ــرینموف  ت

 و عامـل  تحلیل محاسبات جهت که دانست آماري افزارهاينرم
 از اصلی هدف هر چند. شودمی استفاده ساختاري معادالت مدل

 اجـراي  قابلیـت  امـا  اسـت  سـازي مـدل  افـزار،  نرم این طراحی
ـ  نیـز  معمول آماري و کمی هايتحلیل از ايمجموعه  وسـیله هب

سـازي  )، مـدل 1384. بنا به نظر هومن (دارد وجود افزار نرم این
معادالت ساختاري یک تکنیک تحلیل چند متغیري بسیار کلـی  
و نیرومند از خانواده رگرسـیون چنـد متغیـري اسـت. بـه بیـان       

سازي معادالت ساختاري، بسط مـدل خطـی کلـی    تر مدلدقیق
اي از معـادالت  دهـد مجموعـه  است که به پژوهشگر امکان می

 زمان مورد آزمون قرار دهد. طور همون را بهرگرسی
از  26روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشـی 

صورت میدانی انجام گرفت. جامعه آماري هنوع مقطعی بوده و ب
نفر در چهار گـروه   235نفر متشکل از  650این پژوهش شامل 

بـرداري از  هاي متفاوت در یک جامعه بـوده کـه در بهـره   نمونه
دیگر تعامل دارند. گروه اول زشگاه تختی تبریز به نوعی با همور

شـمال)  (بـاغ  شامل کلیه ساکنان اطراف مجموعه ورزشی تختی
نفـر بـوده، گـروه دوم شـامل کلیـه       160تبریز که تعـداد آنهـا   

نفر بوده، گروه سوم شـامل   19مسئولین ورزشگاه که تعداد آنها 
برگزاري مسابقات انجام کلیه مأمورین نیروي انتظامی درگیر در 

نفر بوده، و گروه چهـارم   32شده در این ورزشگاه که تعداد آنها 
شامل نیروهاي شهرداري مستقر در اطراف ورزشگاه کـه تعـداد   

گیري گیري از نوع نمونهباشد. روش نمونهنفر بوده، می 24آنها 
 اي متناسب و هدفمند است. تصادفی طبقه

پــژوهش از  یاصــل مؤلفــه هدر ســ هــاداده يگــردآور يبــرا
 عامـل ، که در قالب سـازه  )1387( نامه فخريپرسش ۀنامپرسش

 عامــل )، هیــ گو 7( ياقتصــاد عامــل )، هیــ گو 12( یاجتمــاع
هـاي  و بـراي محـیط شـهري از گویـه    ) هیـ گو 7( یطیمحزیست
 اسـتفاده  ايلیکـرت و پـنج گزینـه    سدر قالب مقیـا ساخته محقق

نامـه مبنـا،   هـاي پرسـش  تغییر در گویهبا توجه به  نی. بنابرادگردی
 تخصـص  بـا  دانشـگاه  استاد 10 با نامه،اعتبار پرسش نییبراي تع

ـ اول بررسـی در یک  ،یورزش تیرمدی  لحـاظ  از را نامـه پرسـش  هی
ــو در خصــوص  هــاییشــنهادپی و نمــوده مطالعــه شــکل و امحت
 از پــس و نمودنــد مطــرح ســؤاالت برخــی بهتــر ســازيشــفاف

 .شد تنظیم پژوهش قالب در نهایی نامۀنظرات، پرسش ديبنجمع
کرونباخ  يبراي بررسی همسانی درونی و پایایی، مقدار آلفا

 بضـری  ،2جـدول  شـد و همبستگی کلی همه عوامـل بررسـی   
                                                                      
25 Analysis of moment structures 
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ـ  کـه  است داخلی سازگاري برآورد ترینکرونباخ، رایجيآلفا  نای
طرفی مقدار ). از 1951(کرونباخ،  باشد %70باالتر از  دیمقدار با

 رفتـه یپذ %3از  ترآیتم همبستگی کلی متغیر مشاهده شده بزرگ
 مقـدار  که هاییسئوال رو نی). از ا2006و همکاران،  نیاست (ل

 کـه  هـایی الؤسـ  یـا  بود %3 از کمتر هاآن کلی همبستگی آیتم
 بهبـود  هـا آن حـذف  بـا  پنهـان  متغیرهـاي  کرونبـاخ  آلفـا  مقدار

 حذف ايمرحله صورت به داشت، توجیه هاآن حذف و یافتمی
 مـورد  اصلی، السؤ 33 با نامهپرسش یتأنها). 3 جدول( گردیدند

 از اسـتفاده  بـا  تحقیـق  هاينامه. پایایی پرسشگرفت قرار تایید
. بـود  0,86 بـا  برابـر  نامهکل پرسش براي کرونباخ آلفاي ضریب
عوامـل   ،یعوامـل اجتمـاع   هـاي مقدار آلفا براي سازه نهمچنی
ـ ترت بـه  ،یطـ یمحزیسـت  عوامل  ،يعوامل اقتصاد ،شهري  ب،ی

پژوهش با  نیا ياهدست آمد. دادههب 79%،  89%، 78%،  87%
 یفیدر دو سطح توص Excelو  SPSS افزارهاياستفاده از نرم

قـرار گرفـت. در سـطح آمـار      لیو تحل هیمورد تجز یو استنباط
ـ انحراف مع انه،یم ن،یانگیم ،یفراوان عیاز جدول توز یفیتوص  اری

 یعـامل  لیاز روش تحل یآمار استنباط حاستفاده شد؛ اما در سط
 بـراي  و نامـه سؤاالت پرسـش  ییبه منظور سنجش روا يدییتأ

 سـازي و طراحـی مـدل از روش مـدل    قیتحق اتیفرض یبررس
اسـتفاده   23AMOS افـزار )، از نـرم SEM( ساختاري معادالت

 .شد
 
 پژوهش هايیافته

 هدف اساس بر متغیرها میان رابطه همبستگی تحلیل در
 کواریانس یا همبستگی ماتریس. گرددمی تحلیل تحقیق
 هايهمبستگی مجموعه از هابررسی بعضی در. شودمی استفاده

 ماتریس نام به جدولی در بررسی مورد متغیرهاي متغیري، دو
 که تحقیقاتی جمله از. شودمی استفاده کواریانس یا همبستگی

 تحلیل شود،می تحلیل کواریانس یا همبستگی ماتریس آنها در
 انحراف میانگین، است. ساختاري معادالت مدل و عاملی

 میان همبستگی ضرایب و کرونباخ يآلفا ضرایب استاندارد،
 .است شده آورده ،1 جدول در مدل در پنهان سازه متغیرهاي
 آشکار را هاسازه میان رابطه درجه فقط تواندمی هاهمبستگی

 ها،سازه میان غیرمستقیم و مستقیم اثر بیشتر درك براي. کند
 این است در الزم ساختاري معادله مدل بیشتر توسط تحلیل

شده  مشاهده متغیرهاي آلفاي کرونباخ ضریب حداقل تحقیق،
 مشاهده متغیرهاي همبستگی مقدار حداقل و باشدمی 77%

 سازگاري داراي متغیرها که دهدمی نشان این. است %70شده 
 نامهپرسش پایایی و درونی همسانی نتیجه در و هستند درونی
 گیرد.قرار می ییدأت مورد
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 تحقیق متغیرهاي همبستگی ماتریس و لفاي کرونباخآاستاندارد،  انحراف میانگین، .1جدول

 متغیرها Cronbach's alpha SD M اقتصادي اجتماعی زیست محیطی محیط شهري
 اقتصادي 19,65 5,08 0,89 1   
 اجتماعی 37,77 5,94 0,87 0,90 1  
 زیست محیطی 21,45 2,80 0,79 0,79 0,94 1 
 محیط شهري 23,39 3,60 0,78 0,74 0,70 0,80 1

 
 پژوهش مدل براي برازش نیکویی هايشاخص .2 جدول

 شاخص برازش اختصار مالك اندازه
 داريعدد معنی P value 0,05بیشتر از  معنی دار

 کاي دو هنجار شده χ2/df 5 تا 1 3.23 مطلق
 شاخص نیکویی برازش GFI 0,90 از بیشتر 0.92
 لویس -شاخص توکر PRATIO 0,06بیشتر از  0.75

 هنجارشده نیکویی برازش شاخص AGFI 0,08بیشتر از  0.75 تطبیقی
 برازش تطبیقیشاخص  CFI 0,90بیشتر از  0.92
 ریشه میانگین مربعات خطاي برآورد RMSEA 0,08تا  0,05بین  0,06

 مقتصد
 شاخص برازش مقتصد هنجار شده PNFI 0,06بیشتر از  0.75

 
 گیرياندازه مدل
 توجه مورد باید سنجش، هايمدل ارزیابی در که عاملی اولین
 هر یعنی. است مدل هايشاخص بودنبعدي  تک گیرد، قرار

 عاملی بار یک مقدار با باید ها،شاخص مجموعه در شاخصی
 بدین. گردد بارگذاري نهفته، متغیر یا بعد یک به تنها بزرگ،
 بار مقدار و باشد %60از  تربزرگ باید مقدار بار عاملی منظور
 از باید و شده کوچک محسوب %40از  ترکوچک عاملی

). 2005، 27(گیفن و استراب گردد حذف هاشاخص مجموعه
 عاملی کم بودند، حذف شدند. هایی که داراي باربنابراین گویه

 بودن ناهمبسته ویژگی که کردند )، بیان1987بتلنر و چو ( 
 متناسب واقعی هايداده با ندرت مدل به یک در خطاها کلیۀ
عاملی  اعتبار به تنها نه ها،مدل در خطاهایی چنین الحاق. است
 از را تريگرایانه واقع بازنمایی بلکه زد، نخواهد ايلطمه
 گرفته تصمیم کند. بنابراینمی فراهم شده مشاهده هايداده
. شود استفاده مدل بهتر دادن برازش براي روش این از تا شد
 مدل برازش براي هاشاخص سري یک 23AMOSافزار  نرم

 .شودمی داده نمایش، 2 جدول در که دهدمی ارائه
افزار نرم توسط گیرياندازه مدل سنجش هايشاخص

23AMOS برازش مورد گیرياندازه و مدل گردید محاسبه 

                                                                      
27 Gefen and Straub 

 آورده ،2 جدول در برازش کلی هايشاخص مقدار. گرفت قرار
 در برازش شاخص 6 شود،می مشاهده که طورهمان. است شده

 کاي نسبت مورد در دانشمندان است. بیشتر قبول قابل محدوده
 .دانندمی قابل قبول را 3 تا 2 بین آزادي مقادیر درجۀ به اسکوار

 درجۀ به اسکوار کاي نسبت مورد لومکس در و ولی شوماخر
 پژوهش این دانند. درمی قبول قابل را 5 تا 1 مقادیر بین ،آزادي

 طرفی از). 1390(هنري،  است آمده دستبه 3,23نسبت  این
، GFI هايشاخص مورد در ،)2015( 28همکاران و زینودین
AGFI ،PRATIO ،PNFI،RMSEA  ،CFI ،مقادیر 

هاي شاخص مورد همچنین در. کندمی تأیید را 0,70 باالي
GFI ،AGFI ،PRATIO ،PNFI ،RMSEA  ،CFI  این

 0,92، 0,06، 0,75، 0,75، 0,88، 0,92ترتیب پژوهش، به
 عدد به هاشاخص این هرچه که شده گفته دست آمده است.هب

است.  برخوردار تريمطلوب برازش از مدل باشد، تریک نزدیک
 و شده ساخته مدل خطاهاي براساس RMSEA شاخص
 این بر اندیشمندان برخی. است مدل بودن بد براي معیاري
 دیگر برخی و باشد 0,05 از کمتر باید شاخص این که اندعقیده
 این در). 1390 هتري،(دانند می مناسب را 0,08 از کمتر میزان

 به توجه .آمد دستبه شاخص این براي 0,06 مقدار پژوهش

                                                                      
28 Zainudin Awang, Asyraf Afthanorhan & M.A.M. Asri 
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 درستنمایی حداکثر برآورد روش به عادي) تاثیر ضرایب( رگرسیونی هاي وزن .3 جدول

 مسیر P C.R. S.E. Estimate نتیجه
 اقتصادي  ---> محیط شهري 0,58 0,15 3,69 *** شده تأیید
-2,75 0,00 نشده تأیید  0,30 0,83-  اجتماعی  ---> محیط شهري 
  زیست محیطی ---> محیط شهري 0,73 0,14 5,15 *** شده تأیید

*** P<0/001              
 

 
 مدل نهایی پژوهش .2شکل 

 
 قرار قبول قابل محدوده در باید برازش شاخص 3 حداقل کهاین

 به توجه با و موارد این گرفتن نظر در ). با1389گیرد (قاسمی، 
مدل  که گفت توان می ،2 جدول در شده داده نمایش مقادیر

 .است شده برازش مطلوبی طوربه شده ارائه
 

 مدل ساختاري
 هايفرضیه متغیرهاي ۀرابط بودن معنادار به توجه با حال

 نتایج. پرداخت پژوهش هايفرضیه آزمون به توانمی پژوهش،
 معادالت سازيمدل مبناي بر پژوهش هايفرضیه آزمون

 مقادیر و رگرسیونی ضرایب همراه به علّی مسیرهاي ساختاري،
 شدهداده نشان ،3 شماره جداول در مربوط جزئی هايشاخص

 مدل بودن قبول قابل از اطمینان از بنابراین پس. است
 ارزیابی منظوربه. شد تدوین ساختاري معادله گیري،اندازه

در  ساختاري سازي معادلهمدل روش، ثبات و نتایج صحت
23AMOS که دهدمی نشان مدل کلی برازش اجرا شد. نتایج 

 هاي). وزن2دارد (شکل  مطابقت هاداده با خوبی به ساختار این
 حداکثر برآورد روشبه رگرسیونی (ضرایب تأثیر) عادي

  .شودمی مشاهده ،3 جدول در 29نماییدرست
براي متغیرهاي  SMCمجذور همبستگی چندگانه یا 

تر متغیرهایی که به زبان ساده ،شودوابسته مدل محاسبه می
ها داراي مسیر ورودي هستند و از دیگر متغیرها پیکانی به آن

متغیر محیط شهري به عنوان  ،2رسم شده است. در شکل 
 طوري که مقداربه همتغیرهاي وابسته مدل تحقیق آورده شد

SMC باشد می 0,58برابر با  "محیط شهري" براي متغیر

                                                                      
29 Maximum likelihood estimation (MLE) 
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توسط  "محیط شهري"درصد از تغییرات  58میزان یعنی به
ها مسیري به متغیر متغیرهاي مستقل موجود در مدل که از آن

 بینی می شود.وجود دارد، پیش "محیط شهري"
 هاداده و شد مشخص مناسبی طوربه مدل یک که هنگامی

 را فرضی مدل به هاداده برازش گردیدند، وارد صحیح طوربه
متغیرهاي  ۀرابط بودن معنادار به توجه با حال ارزیابی کرد. باید

 نهایی مدل به توانمی پژوهش، هايفرضیه گريمیانجی
 مبناي بر پژوهش هايفرضیه آزمون نتایج. پرداخت پژوهش

 شدهداده نشان ،2 شماره شکل در ساختاري معادالت سازيمدل
 گرفت نتیجه توانمی ،3 جدول نتایج به توجه با بنابراین .است

 0,01 سطح در همگی پیشنهادي مدل در موجود مسیر ضرایب
 .هستند دارمعنی
 

 بحث و نتیجه گیري
 پایدار توسعه ۀلفؤنتایج فرضیه اول حاکی از این بود که، بین م

 داري برمثبت و معنی تأثیرعوامل اقتصادي  ورزشی، اماکن
افراد مطلع از وضعیت ، شهري داشت. بر این اساس محیط

که موقعیت این  اذعان داشتند اقتصادي استادیوم تختی تبریز
اي است که توانسته بر به گونه در محیط شهري تبریزورزشگاه 

ثیري داشته باشد. أمنطقه اطراف خود تاشتغال و کسب و کار 
وقوع که در درون جوامع مختلف بهبراي رویدادهاي ورزشی 

 .گیردگذاري توسط جامعه انجام میپیوندد دو نوع سرمایهمی
هاي عمومی در کارگیري مالیاتگذاري که جامعه با بهسرمایه

دهد و انتظار دارد که رویدادهاي ورزشی این زمینه انجام می
توجه تماشاگران و گردشگران ورزشی زیادي را به جامعه و 

کنندگان رونق ها جلب نموده و با ورود این مالقاتع آناجتما
مانند کره و ژاپن  .تجاري بیشتري در جامعه ایجاد گردد

جهانی فوتبال رغم آنکه تا قبل از برگزاري مسابقات جامعلی
با رکود نسبی اقتصادي و کاهش درآمدهاي ملی مواجه  ،2002

ن دوره تر برگزار شدن ایشده بودند براي هر چه باشکوه
(حدود نیمی از درآمد آن سال  میلیارد دالر 10مسابقات حدود 

ها، ها، پلها، جادهایران) براي احداث و نوسازي ورزشگاه
ها، مراکز تفریحی، اقامتی، توریستی و تأمین امنیت هزینه هتل

گذاري نوع دیگري براي رویدادهاي ورزشی کردند. سرمایه
از این نوع  گذاري خصوصی است که هدفسرمایه
باشد گذاري کسب سودهاي آنی و منافع کوتاه مدت میسرمایه

گذاري ولی سرمایه گذارد.که تأثیر مهمی در جامعه برجاي نمی
جمعی، در زمینه ورزش و رویدادهاي ورزشی داراي اهداف و 

تري است. در کشورهاي اقتصادي وسیع - هاي اجتماعیزمینه

ها فعالیت ورزشی و مسابقه در طول ره در ورزشگاهواخارجی هم
افراد زیادي در طول  و بر همین اساس،شود هفته برگزار می

در حالی که ورزشگاه  ،کنندمراجعه می هاهفته به ورزشگاه
اي در آن مسابقهکه  ی(باغشمال) تبریز تقریباً در هنگام تختی

دارد و در سایر روزها این اي حرفهفعالیت  شود،برگزار می
به علت عدم حضور  بنابراین،و نداشته  زیادي شگاه فعالیتورز

درآمد باز هم  مداوم و مستمر مردم در طول روزهاي هفته،
این نتیجه در  نیز دستخوش تغییر شده است. مردم منطقه

هاي آمده از پژوهش با پژوهشدست هنهایت با نتیجه ب
ان حسینی و همکار)، سلطان2013)، رادیکچی(2015( آبسالیامو

اقتصادي ورزشگاه بر محیط شهري  تأثیر) و در خصوص 1388(
 باشد. ) ناهمخوان می1387( همسو بوده ولی با یافته فخري

 پایدار توسعه ۀلفؤنتایج حاصل از پژوهش نشان داد، بین م 
 بر داريمثبت و معنیتأثیرورزشی، عوامل اجتماعی  اماکن
اثرات  (باغشمال) ورزشگاه تختیشهري نداشت. یعنی  محیط

داشته است. از نظر پاسخگویان نبر منطقه  چشمگیري اجتماعی
 سرقت،افزایش و رواج  کمی بر تأثیر تبریزورزشگاه تختی 

خصوصاً زمان برگزاري مسابقات، افزایش اغتشاش و 
هاي خیابانی خصوصاً زمان برگزاري مسابقات، سلب مزاحمت

ي اخالقی از قبیل هاآسایش ساکنان منطقه، اشاعه بدآموزي
ها و فحش و ناسزا در بین جوانان و نوجوانان، افزایش درگیري

جمعی و افزایش گرایش اهالی منطقه به تماشاي هاي دستهنزاع
مسابقات و رویدادهاي ورزشی از داخل ورزشگاه یا تلویزیون و 

که  هنشان داده شدهایی در پژوهش عالوه برا این. داردرادیو 
 کهدر حالی. ندجب رونق اجتماعی منطقه شده بودها موورزشگاه

 آبسالیاموهاي دیگر مانند پژوهش پژوهش يهابرخی از یافته
) 2013( )، فیلگور و همکاران2013( )، مارکویچ و پترویچ2015(

هاگر  ،)2006( انجمن مدیریت استادیوم کاونتی انگلستان
وز در زمینه تأثیر ورزشگاه بر بر) 1387( و فخري) 2006(

هاي رفتارهاي ضد اجتماعی و دزدي و افزایش جرم با یافته
شود مشاهده می در این بینباشد. همسو میناپژوهش حاضر 

مثبت ضعیف یا قوي و د اثرات اجتماعی نتوانها میورزشگاهکه 
در رفتارهاي ضد اجتماعی بروز د. ندنبال داشته باشهمنفی ب یا

در فصل تیم محبوب  نامطلوبمشاهده شکست و یا روند  زمان
و  شوددیده میبیشتر در پایان فصل  مسابقات و مخصوصاً
هاي هاي اجتماعی و فرهنگی و آسیبحاصل آن ناهنجاري

بصورت اوباشگري و  روانی و روحی است که معموالً
البته در وراي دیگر این اثرات . شودپرخاشگري نمایان می

م اجتماعی و گروهی، اجتماعی نباید فراموش کرد که انسجا
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زمینه سرگرمی و تفریح در میان همنوعان، همساالن و ایجاد 
همنوایی با و ، تخلیه هیجانات نشاط و شادابیدوستان، ایجاد 

ها در محیط اقشار مختلف اجتماعی از آثار مثبت وجود ورزشگاه
 .شهري است

 ۀلفؤم نتایج پژوهش نشانگر این موضوع بود که، بین
 و مثبت تأثیر محیطیزیست عامل ورزشی، اماکن پایدار توسعه
داشت. در بررسی آثار  شهري محیط بر داريمعنی

محیطی ورزشگاه تختی بر محیط شهري مشاهده شد که زیست
بر محیط زیست  تبریزاز نظر پاسخگویان ورزشگاه تختی 

. از نظر پاسخگویان ورزشگاه گذاردمی تأثیراطراف خود منطقه 
در  هاي صوتیموجب افزایش آلودگیتاحدودي  تختی تبریز
توسعه فضاي سبز  شود ولی در سایر موارد از جملهمنطقه می

، ایجاد زباله و اندازي بر محیط اطراف ورزشگاهسایه ،منطقه
نخاله، زیبایی بخشیدن به فضاي شهري و آلودگی محیط 

افزایش . گذاردبسیار کمی را از خود برجاي می تأثیر زیست
به علت تشویق  ي بلند در زمان برگزاري رویدادهاصداها

هاي تمامی ورزشگاه در معموالً هاو هواداران باشگاهتماشاگران 
مشاهده شده است که در تحقیقات پیشین نیز به این عامل دنیا 

مندي به ورزش پرداخته شده است. شایان ذکر است که عالقه
هاي اطراف طبدنی موجب شده است که در بیشتر محیو فعالیت
ها ساکنینی هستند که عالقه و انگیزه باالیی نسبت به ورزشگاه

بدنی و ورزش داشته و ضمن استفاده از این فضاهاي فعالیت
ها این آلودگیاند. ورزشی، اثرات اجتماعی آن را نیز پذیرفته

و یا توسط تیم میزبان  به ثمر رسیدن گلخصوص در زمان هب
تر بسیار گستردهداوران یا تیم مقابل  هاي هواداران بهاعتراض

وجود فضاي سبز زمین چمن در محوطه زمین ورزش  باشد.می
بخشی به جلوه زیبا و لذتتواند میها و نیز اطراف ورزشگاه

تأثیر مثبتی محیط شهري دهد و نیز درختان محوطه ورزشگاه 
اندازي ورزشگاه . سایهخواهند داشتبر پاکیزگی هواي اطراف 

 ،شودوجب کاهش روشنایی در روز، براي منازل اطراف میکه م
) 2006در پژوهش انجمن مدیریت استادیوم کاونتی انگلستان (

 دائمی حضور به توجه . بانیز مورد تأیید قرار گرفته است
 برگزاري هايزمان در ورزشگاه اطراف در منطقه ساکنین

 بهتر آنها است، تعطیل ورزشگاه که هاییزمان و مسابقات

 این .شناسایی کنند منطقه در را محیطیزیست اثرات توانندمی
 فخري و) 1390( و همکاران پاداش هايپژوهش نتایج با نتیجه

 با ورزشگاه اطراف ساکنین دیدگاه تفاوت بر مبنی) 1387(
 و بوده همسو ورزشگاه هايفعالیت در درگیر افراد سایر دیدگاه
 محیطی زیست عوامل بر تبریز تختی ورزشگاه تأثیر از حاکی

 .دارد
در نهایت جهت استفاده کـاربردي از نتـایج ایـن پـژوهش     

بـا  شـود.  باشد، ارائه مـی ها میپیشنهادهایی که برگرفته از یافته
هاي پژوهش مبنی بر تـأثیر ورزشـگاه تختـی بـر     توجه به یافته

ــه اطــراف ورزشــگاه  ضــرورت ایجــاد ، عامــل اقتصــادي منطق
هـاي ورزشـی ماننـد    تجـاري مـرتبط بـا فعالیـت    هـاي  کاربري

هــاي هــاي ارائـه کننــده غـذاهاي رژیمــی، فروشـگاه   رسـتوران 
در اطـراف   تخصصی کاالهاي ورزشی و مراکز مشاوره ورزشـی 

همچنین جهـت   .شودپیشنهاد میرونق مشاغل  جهتورزشگاه 
توسعه اثـرات اقتصـادي ورزشـگاه تختـی بـر محـیط شـهري،        

فعالیـت ورزشـی گسـترده و منظمـی را      شود برنامهپیشنهاد می
براي عموم مردم طراحی و اطالع رسانی کرده تا حضـور افـراد   
بیشتر و ایجاد مشاغل ضـروري را در اطـراف ورزشـگاه شـاهد     

شود مسئولین با مشارکت بخـش خصوصـی   باشیم. پیشنهاد می
مقدمات ایجاد امکانات رفـاهی و تخصصـی ویـژه ورزشـکاران،     

ن ورزشگاه تختی را براي توسعه اقتصـادي  تماشاگران و مراجعا
 فراهم آورند.

هـاي  يبا توجه به پایین بـودن میـانگین اثـرات ناهنجـار     
شـود  اجتماعی ورزشگاه تختی بر محیط شـهري، پیشـنهاد مـی   

هاي اجتماعی در امـاکن ورزشـی   ثر بر بروز ناهنجاريؤعوامل م
 هاي مطلوب اثراتتوسط مسئولین فرهنگی شناسایی و شاخص

اجتماعی اماکن تعیین گردد تـا در پیوسـت فرهنگـی اجتمـاعی     
 هاي ورزشی نیز مورد استفاده قرار گیرد.سایر مکان

دست آمـده در خصـوص   هبا توجه به پایین بودن میانگین ب
شـود مسـئولین ورزشـگاه بـا     محیطی، پیشنهاد میاثرات زیست

 ۀهمکاري شهرداري منطقه جهت رسیدن به توسعه پایدار زمینـ 
زیباسازي فضاي اطراف ورزشگاه تختی و جذابیت بخشیدن بـه  

 آن را فراهم آورند. 
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