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 مقدمه
داشته است  فراتر رفته و در کشورهاي مختلف توسعۀ زیاديامروزه ورزش از انجام یک فعالیت بدنی صرف 

عنوان یک بخش اقتصادي از ابعاد مختلف، در تولید و مصارف کاالها و خدمات ورزشی و توسعۀ و به

اقتصادي جوامع مختلف نقش اساسی داشته است؛ تا جایی که ورزش در بیشتر کشورها یک تجارت و 

عنوان یک تجارت و صنعت دولتمردان در کشورهاي پیشرفته ورزش را بهرود و شمار میصنعت مهم به

هاي جسمانی طور مرتب به فعالیت). افرادي که به1آورند (حساب میمهم در کنار سایر صنایع به

ترند و از لحاظ قواي جسمانی نیز آمادگی پردازند، در مقایسه با کسانی که به فقر حرکتی دچارند، سالممی

هاي پزشکی ورزشی در طول سالیان دراز راي انجام کارهاي روزانه دارند. تحقیقات و آزمایشبیشتري ب

هاي جسمانی دارند، در مقایسه با کسانی که دچار فقر طور مرتب فعالیتافرادي که به اند،اثبات کرده

براي انجام  بیشتري کنند و از لحاظ قواي جسمانی نیز آمادگیتر احساس میاند، خود را سالمحرکتی

گیرد که از لحاظ فاکتورهاي مختلف  هاي ورزشی باید در محیطی صورتکارهاي روزانه دارند. انجام فعالیت

وابسته است، که  «مکان» ). ورزش جمعی برخالف ورزش فردي کامالً به2در یک حالت مطلوب باشد (

اي خرد و کالن معماران در مقایسه تري براي این مفهوم است وواژة مناسب «فضا» البته در معماري، کلمۀ

در بیشتر مواقع به اهمیت نقش ورزش در جامعه اشاره شده و اینکه وقت آن  .این مهم را به عهده دارند

است که نظري به رابطۀ این مهم با معماري داشته باشیم، دو مفهومی که شاید در نگاه اول، هیچ ارتباطی 

تر از تأثیر بسزا و مهم این دو به یکدیگر، آگاه تر و دقیقه موشکافانهمیان آنها یافت نشود، ولی با کمی نگا

 جزئی، سازه و آیدمی چشم به دیدن یا کردن لمس با که است شیء یک از ايمشخصه، بافت .خواهیم شد

 که است صفاتی واجد و مطرح فضا برپاسازي مهم مسئلۀ لیناو عنوانبه که است معماري فرم اجزاي از

 مستقیماً که مراکزي عنوانبه ورزشی هايمحیط که آنجا از). 3( دهدمی افزایش را معماري فضاي کیفیت

، هستند مشتري جذب در مؤثر عوامل تقویت و شناسایی نیازمند بقا و رشد منظوربه، اندارتباط در مردم با

 در مهم امري، شودمی منجر هاییمکان چنین به آنها جذب و افراد حضور به که عواملی شناخت و بررسی

 هستند مراکزي، امروز جهان در ورزشی فضاهاي و اماکن اینکه دلیلبه. شودمی محسوب ورزشی مدیریت

 مدرن ضوابط و اصول باید، دهندمی جاي خود در را ورزشی هايفعالیت به انمندعالقه از زیادي تعداد که

 و کنندگانمراجعه عموم براي ورزشی هايفعالیت و هابرنامه امنیت و سالمت تأمین منظوربه فراگیر و

 شناخت و تجارب هاساختمان اگر روازاین). 4( شود اعمال و بینیپیش آنها در اماکن این کنندگاناستفاده

 را آنها هاانسان و آوردنمی وجودبه را انسان عالقۀ مورد فضاي آنها هايسازه، نسازند غنی و زنده را بشر
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 براي ايانگیزه و یادگیري براي پایانیبی منبع انسان دست ساختۀ محیط اینکه براي .ساخت خواهند رها

). بر این اساس 5( باشند برانگیزنده احساسی نظر از و مفید ايسازه طوربه هاسازه باید، باشد احساس

هاي عظیم هاي دولتی در پروژهاي نیز از نتایج مثبتی است که در پی تزریق سرمایهتوسعۀ منطقه

دهند که این هایی را براي تسریع توسعۀ مجدد ارائه میشود. امکانات ورزشی فرصتوساز ایجاد میساخت

هاي بال استفاده و ایجاد ده مجدد از ساختمانهاي غیرقابل استفاده، استفاعنوان بکارگیري زمین توسعه به

 انسانی نهاد به پاسخ در تواندمی معمار که اقدامی ترینمهم). 6شوند (تصویر تفکرات جدید شناخته می

 سالمت حفظ در تنهانه طبیعی مصالح و عناصر. است طبیعی مصالح و عناصر از استفاده، دهد انجام

  و مصالح بودن خالص( برخالی ساختار و الگوهاکهن به آنها تعلق لیلدبه بلکه، است مفید انسان جسمانی

، دارند مغز ادراکی روند و ذهنی ساختار با کامل هماهنگی در که) آن ساخت در مصنوع مواد عدم استفاده 

 شوندمی روانی التیام و خالقیت شدن بهینه، ادراکی سطح ارتقاي و امنیت، آشنایی حس تولید موجب

 جسور معماري نمایانگر، شوندمی ساخته شیشه و چوب کاربرد با که تفریحی و ورزشی هايمجتمع). 3(

جانبۀ کشورهاي رو با توجه به توسعۀ همهازاین .اندصرفهبهمقرون و سریع اقتصادي وسازساخت و مهیج و

 اند کهتحرکی مواجهها، جوامع جهانی با مشکل کمجهان و پیشرفت فناوري و مجازي شدن بیشتر فعالیت

هاست. کشور ایران نیز که در راه توسعه گام برداشته است، از این قاعده عامل اصلی بسیاري از بیماري

کند. اما ورزش به فضا و مکان نیاز مستثنا نیست. این مشکل ضرورت ورزش براي سالمتی را بیشتر می

ك نیازهاي مشتریان از دنیاي امروز دنیاي کیفیت و رقابت است، در همین زمینه مشتري و در ).7دارد (

که هر سازمان یا طوري هاي مختلف در دنیاي پررقابت امروزي است، بهموفقیت و ماندگاري سازمان

اي که بتواند با برقراري سیستم ارتباطی و تحقیق در خصوص زیبا سازي فضاها، موفق به جذب مؤسسه

کند. آوري بیشتري را پیدا میشانس ماندگاري و سود مشتریان از طریق ارائه خدمات خود شوند،

ها مشتري را شریک تجاري و اي که برخی سازمانگونهمداري مبحث بسیار ارزشمندي است، بهمشتري

 برابر در باید، ورزشی فضاهاي خصوصبه، معماري فضاي هر ).8کنند (پایۀ اصلی سازمان خود قلمداد می

 .آورد فراهم انسانی نیازهاي به پاسخگویی براي مساعدي شرایط بتواند اقلیمی و جغرافیایی خصوصیات

 اندنداشته یکجانبه و قاطع تأثیري همواره ورزشی هايمکان کالبدي فضاي گیريشکل در اقلیمی عوامل

هاي مناسب، از طریق به شدة دست بشر باید با تقویت فرصت) محیط ساخته2015). به اعتقاد تسوکا (9(

کنندگان فراهم هاي قابل عرضه به مردم، محیط دموکراتیکی براي استفادهحد اعال رساندن گسترة گزینه

 شکل محیط بخشیلذت مبناي بر محیط شناسیزیبایی، شناختیبوم شناسیروان نظر از). 10آورد (
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 نیز محیط معناي و دارد انسان پنجگانۀ حواس ارضاي و حسی هايارزش در ریشه نیز آن که گیردمی

 هاينظام و کالبدي هاينظام میان باید و آموزدمی جامعه فرهنگی بطن در فرد که است آموختنی امري

 بدنی تربیت اهداف پیشبرد براي ورزشی تجهیزات و امکانات، منابع وجود). 11( کرد برقرار پیوند معنایی

 مثبت احساسات افزایش باعث و بخشدمی افزایش را یادگیري عمق، مطلوب محیط و است تأثیرگذار

). 12( شودمی محیط به نسبت آنان خاطر تعلق و آرامش احساس، ورزشی فضاي به نسبت شهروندان

 تسهیل و است گذار تاثیر، بینمخاط  رفتار یا نگرش، دانش بر، ادراکی فعالیتهاي و بصري ارتباطات طراحی

هاي دیجیتال که هاي مدرن و تکنیکهاي اخیر، طرح). در سال13(باشد می  اجتماعی ارتباطات کننده

اند هاي زیباشناختی معماري کمک کردهروند، در عمل به تأثیرات مثبت جنبهکار میآگاهانه در معماري به

اند. انگیزي را به نماي ظاهري و فضاهاي داخلی اماکن و فضاهاي ورزشی دادهدلو شور و احساس 

ریزي شوند. آنچه در طراحی شناختی و فنی برنامههاي زیباییهاي ورزشی باید برحسب ویژگیمکان

هاي ورزشی حائز اهمیت بوده و در کنار استانداردهاي فنی، باید از حیث زیباشناختی ها و مکانسایت

. 3. استفاده از بافت در طراحی مناظر، 2شناسی، . توجه به مفاهیم زیبایی1اند از: ظر باشند عبارتمدن

). اما تنها وجود 11سازي و فضاي سبز (. ایجاد تعادل در محوطه4کارگیري خالقانۀ رنگ در طراحی و به

تر براي مؤثرتر و جذاب هاي طراحی نوینامکانات براي ورزش کردن کافی نیست. نیاز مبرم به خلق روش

هاي فنی باید به بر جنبهاي دارد. در طراحی اماکن ورزشی عالوهالعادهساختن مراکز ورزشی اهمیت فوق

شناختی مدنظر قرار دادن زیبایی محیط اطراف شناختی نیز توجه کرد. منظور از زیباییهاي زیباییجنبه

اهاي داخلی پرنور و روشن که افراد را دعوت و جذب ها، فضها و گلانداز باغاماکن ورزشی مثل چشم

هاي محرك، افزودن، فضاهاي جانبی مثل سونا کند تا لحظاتی را در آن بیاسایند و نیز استفاده از رنگمی

سازي اماکن ورزشی در مورد معیارهاي بندي استانداردهاي مناسب). در رتبه2و سایر خدمات است (

محیط داخلی  ترتیب شامل موارد زیر است: استانداردهاي هماهنگیمدیران بهشناختی، از دیدگاه زیبایی

هاي آمیزيرنگ هاي پیرامونی زیبا و نماکاري. استفاده ازمحیط و بیرونی، استفاده از طراحی مسیرها و

 زیبا، مجسمه و تابلوهاي زیبا و جذاب در فضاي داخلی و مسیرهاي بیرونی نیز از دیگر عوامل مورد توجه

شده در این اماکن بسیار تأثیرگذار باشد. هاي پیگیريتواند در جذب افراد به حضور در فعالیتاست که می

بینی شناختی و زیباسازي، پیشهمچنین طراحی و ساخت فضاهاي سبز و توجه به بعد مهم زیبایی

سترسی و توجه به سازي مسیرهاي دسازي براي افراد معلول و ناتوان مانند مناسباحتیاجات و مناسب

ها رسانی و ساخت اماکن ورزشی در همجواري و همسایگی مناسب با دیگر سازههاي اطالعنصب سیستم
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منظور افزایش ). به1هاي موردنظر مدیران و سرپرستان اماکن بودند (و فضاهاي شهري از دیگر اولویت

هایی (عالئم، ت، فراهم کردن نشانهبخش ساختن تمریناپایبندي به ورزش راهکارهایی مانند جذاب و فرح

پوستر و کارتون) براي تمرین ورزشی، ایجاد مکان راحتی براي تمرین، ارائۀ پاداش براي حضور، افزایش 

). بنابراین 14قدرت انتخاب فرد و یاري کردن افراد در انتخاب هدفمند فعالیت بدنی پیشنهاد شده است (

جهیزات ورزشی به نماي ظاهري و کیفیت ارائۀ خدمات به ضروري است در ساخت اماکن، تأسیسات و ت

مشتریان به یک اندازه توجه شود. اصوالً تعداد (کمیت) و نوع (کیفیت) اماکن، تأسیسات و تجهیزات 

ورزشی که در یک شهر یا منطقه وجود دارد، معرف آن شهر یا منطقه است. بنابراین ضروري است که 

هاي معماري و نیز فرهنگ آن جامعه اي باشد که با سبکگونهزشی بهنماي ظاهري اماکن و تأسیسات ور

مطابقت داشته باشد. اماکن، تأسیسات و تجهیزات ورزشی که با هدف استراحت، تمرین و پر کردن اوقات 

بر گنجایش کافی، جانمایی مناسب، راحتی استفاده، جذاب و زیبا نیز شوند، باید عالوهفراغت ساخته می

هاي ورزشی حتی در افراد ). امروزه فضاي ورزشی براي بهبود استقبال از شرکت در فعالیت15باشند (

هاي جسمی سالخورده به مسئلۀ اهمیت معماري در فضاهاي ورزشی در تشویق افراد حتی با محدودیت

طراحان، ریزان، پردازد. آنها بر این باور بودند که چگونه دانشمندان ورزش، متخصصان بهداشت، برنامهمی

هاي مختلف هاي مختلف که در گروههاي همکاري و طراحیتوانند در محیطشناسان میمهندسان و روان

ترین عوامل ) عنوان کرد مهم2017(1). کاسچرزیوسکا16کنند، همکاري کنند (جمعیت را تسهیل می

هاي مختلف اجتماعی، کنندة فضایی از یک فضاي عمومی یا ورزشی توجه به نیازهاي گوناگون گروهتعیین

شناختی و جالب، مجتمع محل اقامت، دسترسی وساز، طراحی زیباییمشارکت در روند طراحی و ساخت

ها براي آنها از قبل طراحی هاي سنی و معلوالن است. همچنین بیان کردند محیطآزاد براي همۀ گروه

پذیرند، زیرا آنها محیطی امعه مسئولیتکنند،  نسبت به جها را طراحی میشده است. افرادي که این محیط

شود، کنند و با شناختن چیزي که موجب جذابیت بیشتر میکنند، طراحی میرا که مردم در آن عمل می

شدنی است تر هدایت کنند که با طراحی معماري این امر انجامممکن است مردم را به سبک زندگی سالم

تأثیر عناصر معماري (رنگ و بافت و مصالح) «با عنوان  ) در پژوهشی1391). قاسمیان و غفوري (17(

عنوان کردند رنگ و فضاي ورزشی » آموزان به فعالیت بدنیفضاي ورزشی مدارس بر میزان تمایل دانش

). رضوي و همکاران 18آموزان به فعالیت بدنی رابطۀ مثبت و معناداري دارد (مدارس با تمایل دانش

                                                           
1. Kostrzewska 
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نشان » شناختی در گرایش مشتریان به اماکن ورزشیبررسی ابعاد زیبایی«) در پژوهشی با عنوان 1391(

دادند که ابعاد رنگ، نور، هارمونی، فرم، فضا و محیط در گرایش مشتریان به اماکن ورزشی مؤثرند. در بعد 

فضا عامل چندعملکردي (چندمنظوره) بودن فضاهاي ورزشی داراي بیشترین اهمیت براي افراد در گرایش 

ترتیب فضاهاي بزرگ و وسیع، زیبایی فضاي درونی و قرار گرفتن به مکان ورزشی است و بعد از آن به آنها

و  1). مک کارمک7هاي بعدي قرار دارد (وسیلۀ دیوار از اولویتجاي محصور بودن بهدر فضاهاي باز به

به این نتیجه رسیدند » رابطۀ بین محیط فیزیکی و فعالیت بدنی«) در پژوهشی با عنوان 2004همکاران (

تواند فعالیت بدنی افراد را تحت تأثیر قرار دهد و سبب افزایش گرایش طور بالقوه میکه محیط فیزیکی به

تواند فعالیت بدنی شناختی محیطی از خصوصیات محیطی است که میمردم به فعالیت بدنی شود. زیبایی

). ناظمی 19مثبتی با سطوح مختلف فعالیت بدنی دارد (شناختی رابطۀ افراد را تحت تأثیر قرار دهد. زیبایی

هاي استادیوم بر حضور مجدد تماشاگران در تأثیر ویژگی«) نیز در پژوهشی با عنوان 1392و همکاران (

کننده در مسابقات یازدهمین سال شرکت 14که روي تمامی تماشاگران باالتر از » لیگ برتر فوتبال ایران

ایران اجرا شد، نشان دادند که هفت متغیر دسترسی به استادیوم، پارکینگ، تمیزي، دورة لیگ برتر فوتبال 

ها، تخصیص فضا و خدمات غذایی بر حضور مجدد تماشاگران تأثیر دارند، ولی سه زیبایی، راحتی صندلی

. )20عامل تابلوهاي راهنما، طراحی استادیوم و کیفیت اسکوربورد بر حضور مجدد آنها تأثیري ندارد (

ترتیب ابعاد رنگ، فضا، فرم، هارمونی، نور و محیط در گرایش ) در پژوهشی بیان کرد به1390سلیمانی (

)، سهولت 1390). این در حالی است که در تحقیق رضایی (21مشتریان به اماکن ورزشی مؤثرند (

پذیري، هدسترسی به فضاي ورزشی، رعایت فاصلۀ مناسب اماکن ورزشی از مراکز آلودة شهري، توسع

منطبق بودن فضاي ورزشی با نیازهاي کاربران، مناسب بودن با شرایط جغرافیایی منطقه، مالحظات ایمنی 

گیري از فضاي ورزشی، ارتباط منطقی بین تأسیسات ورزشی مجاور، مجزا بودن امکانات در ساخت و بهره

پذیري براي ورزشی، انعطاف هاي قهرمانی، آموزشی، همگانی و تفریحی، قدمت فضايورزشی براي ورزش

وري اماکن ترتیب اولویت در بهرههاي مختلف و وجود امکانات رفاهی از جمله عواملی بودند که بهاستفاده

) از دیدگاه افراد مورد مطالعه، چهار مؤلفۀ 1389). اما در تحقیق مقیمی (18ورزشی مؤثر شناخته شدند (

هاي بدنسازي شهر اثر را در جذب مشتري و بازاریابی سالن کارکنان، مکان، محصول و امکانات بیشترین

) به ارتباط بین فعالیت بدنی و ادراکات 2009و همکاران ( 2). همچنین اینویی22اصفهان داشتند (

                                                           
1. Mc carmc  
2. Enoye  
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شناختی محیط کنند. آنها به این نتیجه رسیدندکه بین زیباییمحیطی در بزرگساالن ژاپنی اشاره می

). امروزه 23روي) رابطۀ مثبتی وجود دارد (راد به فعالیت بدنی (مثل پیاده(جذابیت مسیر) و گرایش اف

هاي تولیدي یا خدماتی میزان جذب مشتري را معیاري مهم براي سنجش کیفیت کار خود قلمداد سازمان

کنند که امروزه رویارویی با نیازهاي مربوط به مشتریان کنند. بیشتر محققان به این واقعیت اذعان میمی

مندي مشتري هستۀ توان گفت که رضایتهاست. میترین چالش پیش روي بازاریابان و سازمانبزرگ

ریزي راهبردي امکانات ملموس فیزیکی و نیروي انسانی است. در جذب اصلی مفهوم تجارت و برنامه

رزشکاران و و بر توجه به نیازهاي مربوط به آنها باید به عوامل دیگر نیز توجه داشت.مشتریان، عالوه

اند، بنابراین تعیین و شناسایی زیباسازي در ها و اماکن ورزشیمشتریان ورزشی دلیل اصلی بقاي مجموعه

توان براي ). از معماري می8کنندگان از اماکن ورزشی بسیار مهم و اساسی است (جذب و حفظ استفاده

لم استفاده کرد. از طرفی مردم حل مشکل اجتماعی از جمله مسائل و مشکل چاقی و شیوة زندگی ناسا

ها گذارد، همچنین محیطهاي عمل افراد تأثیر میکنند. محیط بر انتخابشده زندگی میدر محیط طراحی

پذیرند، زیرا کنند، نسبت به جامعه مسئولیتها را طراحی میاند. افرادي که این محیطاز قبل طراحی شده

کنند و با شناختن چیزي که باعث جذابیت بیشتر ی میکنند، طراحمحیطی که مردم در آن عمل می

در حقیقت اهمیت توسعۀ فضاهاي ورزشی  ).24کنند (تر هدایت میشود، مردم را به سبک زندگی سالممی

رسانی، عنوان یک مرکز خدماتدهی کالبدي شهري مؤثرند و از سوي دیگر، بهو اماکن ورزشی در شکل

دهند. داشتن فضاي ورزشی مطلوب و نحوة خلق فضایی متناسب ر قرار میهاي اطراف را تحت تأثیکاربري

با نیازها، مستلزم شناسایی اجزا و موقعیت کاربردي، روابط صحیح فضاها و ترکیب آنهاست. اماکن ورزشی 

ت منظور رشد و بقا نیازمند شناسایی و تقویاند، بهعنوان یکی از مراکزي که مستقیماً با مردم در ارتباطبه

تواند هاي ورزشی شهرداري میرو بررسی معماري در مجموعهعوامل مؤثر در گرایش مشتري هستند. ازاین

هاي قبلی در ها را فراهم سازد. با توجه به اینکه پژوهشمقدمات حضور پررنگ شهروندان در این مجموعه

منظور منسجم رو محققان بهینصورت موردي در بعضی مناطق شهر تهران انجام گرفته بود، ازااین زمینه به

منطقۀ جغرافیایی شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز شهر تهران انجام  5کردن بیشتر، این پژوهش را در 

دادند تا تأثیر معماري فضاهاي ورزشی بر گرایش به فعالیت بدنی را در بین شهروندان مناطق مورد نظر 

 شناسایی کنند.
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 شناسیروش

همبستگی مبتنی بر معادالت ساختاري و از نظر هدف کاربردي است که  -روش تحقیق حاضر توصیفی

دلیل به شکل میدانی انجام گرفته است. جامعۀ آماري پژوهش ورزشکاران شهر تهران بودند. نمونۀ آماري به

هاي ریان مجموعهمنطقۀ شهري، مشت 22گستردگی جغرافیایی و تعداد زیاد مناطق در شهر تهران، از بین 

منطقۀ شهري با توجه به موقعیت جغرافیایی قرارگیري آنها در شمال، جنوب، شرق، غرب و  5ورزشی 

هاي گیري تصادفی و نمونه، براي تحقیق انتخاب شدند. روش نمونه1،5،6،8،20مرکز شهر، شامل مناطق 

نمونه پخش کرد که در  60ه در دسترس بود. با توجه به نامشخص بودن حجم جامعه، محقق در هر خوش

شده گردآوري شد (شایان ذکر هاي مخدوشنمونۀ قابل قبول بعد از کنار گذاشتن پرسشنامه 250مجموع 

  KMOتجاوز کند. همچنین مقدار  200)، حجم نمونه باید از 2010است در معادالت ساختاري کالین (

صورتی بود که ها به). نحوة گردآوري دادهگیري در این پژوهش استآمده حاکی از کفایت نمونهدستبه

گیري ها پرداخت. ابزار اندازهآوري پرسشنامهمحقق خود به مناطق ذکر شده مراجعه کرد و به جمع

ساخته بود که توسط پژوهشگر، استادان راهنما و مشاور و چند تن از استادان معماري اي محققپرسشنامه

در ساخت و معماري اماکن ورزشی براي سنجش ارتباط معماري در  با درنظر گرفتن فاکتورهاي مورد نظر

کار گرفته شده است. در هاي ورزشی مناطق منتخب به فعالیت ورزشی بهگرایش شهروندان، مجموعه

هاي ورزشی، بافت معماري، بندي، اولویتعامل (مکان ورزشگاه، سطح 10مرحلۀ تحلیل عاملی اکتشافی 

هاي نگیزش، فضاي جنبی، فضاي داخلی و کیفیت معماري) کشف شد. پاسخفرم معماري، زیباسازي، ا

اي در ردیف لیکرت تنظیم شده بود. روایی صوري و محتوایی پرسشنامه توسط درجه 5آزمون روي مقیاس 

کار گرفته شد. پایایی نفر از استادان مدیریت ورزشی و مهندسی معماري بررسی و پس از اصالحات، به 9

محاسبه شد. همچنین برقراري روایی همگرایی و  76/0استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ  پرسشنامه با

واگرایی مدل حاکی از مناسب بودن ابزار پژوهش در جامعۀ مورد مطالعه بود. تحلیل نتایج این مطالعه در 

معادالت ساختاري و در مرحلۀ دوم با استفاده از روش الگویابی  SPSS23افزار مرحلۀ اول با استفاده از نرم

 انجام گرفته است. smart PLS2با شیوة 
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 هاي پژوهشیافته

 121نفر و زنان با  129هاي توصیفی حاکی از این است که بیشترین حجم نمونه مردان با فراوانی یافته

 ارائه شده است. 1صورت کامل در جدول نفر بودند. سایر نتایج به

 هاي توصیفی. یافته1جدول 

نیفراوا    درصد فراوانی 

 
 جنسیت

48/4 121 زن  
51/6 129 مرد  

 
 

وضعیت 
تحصیالت 

دهندگانپاسخ  

9/6 24 زیر دیپلم  

28/4 71 دیپلم  

دیپلمفوق  30 12/0  

30/4 76 کارشناسی  
19/6 49 ارشد و باالتر  

 
 

 دامنۀ سنی
 

5/6 14 19کمتر از   

29-19  104 41/6  

39-30  84 33/6  

49-40  38 15/2  

59-50  7 2/8  
60بیشتر از   3 1 /2  

 

گیرد و از طریق آن اعتبار عاملی شکلی از اعتبار سازه است که از طریق تحلیل عاملی انجام می  

پذیر است. با توجه به اینکه پرسشنامۀ مورد استفاده از ها اصلی یک ابزار امکانشناسایی عوامل یا سازه

ده از تحلیل عاملی اکتشافی رو محقق در مرحلۀ اول به سنجش سؤاالت با استفاساخته بود، ازایننوع محقق

داشتند، از مجموع سؤاالت حذف شد و تحلیل  33/0پرداخت. در این مرحله سؤاالتی که بار عاملی کمتر از 

سؤال داراي بار عاملی مناسب  42عاملی اکتشافی بر روي سؤاالت باقیمانده انجام گرفت. در این مرحله 

) و آزمون بارتلت 576/0ص کیزر مایر اولکین (اند. نتایج شاخارائه شده 1بودند که در جدول 

)12/2928K2=001/0؛ =Sig  861و)dfها براي تحلیل عاملی اکتشافی مناسب تشخیص داده شد. = داده

هاي کانونی و چرخش نشان داده شده است، از طریق تحلیل مؤلفه 2طورکه در جدول سپس همان
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بندي و مقدار واریانس نها بیشتر از یک است، شاخصواریماکس و با درنظر گرفتن عوامل که بار ویژة آ

 شدة هر کدام ارائه شده است.تبیین

 . نتایج تحلیل عاملی اکتشافی پس از چرخش واریماکس2جدول 

 سؤاالت متغیرهاي تحقیق
بار 

 عاملی

واریانس 

 تبیین شده

 مکان ورزشگاه

 52/0 هاپارك

5/46 

 53/0 نزدیک محل سکونت

 46/0 ورزشگاه با وسیلۀ نقلیۀ عمومیدسترسی به 

 75/0 امنیت منطقه

 64/0 قابل تشخیص بودن ورزشگاه

بندي و نوع سطح

 ورزشگاه

 72/0 هاي عمومی و همگانیورزشگاه

 63/0 ايهاي ورزشی تخصصی و حرفهورزشگاه 5/48

 54/0 اماکن ورزشی سرپوشیده

بندي اولویت

 ورزشی

 68/0 استخر

5/80 

 73/0 سالن چندمنظوره

 68/0 زمین چمن

 39/0 سالن ورزش رزمی

 36/0 سالن پرورش اندام

 بافت ساختمان

 65/0 اي هاي سوله سازه
4/78 

 
 51/0 نماي سنگی

 63/0 نماي آجري

 فرم ساختمان

 61/0 معماري سنتی 

 56/0 معماري مدرن  4/88

 52/0 معماري مدرن و سنتی 

 زیباسازي ساختمان

 40/0 نما آب

4/93 
 64/0 فواره

 55/0 چمن کاري

 47/0 گیاهان متعدد
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 . نتایج تحلیل عاملی اکتشافی پس از چرخش واریماکس2جدول ادامۀ 

 سؤاالت متغیرهاي تحقیق
بار 

 عاملی

واریانس 

 تبیین شده

 عوامل انگیزشی
 55/0 عکس ورزشکاران موفق

 61/0 جمالت انگیزشینوشتن  02/50

 50/0 تصویر ورزشی افراد مشهور

 فضاي جنبی

 59/0 پارکینگ

4/47 

 74/0 شاپکافی

 48/0 رختکن

 46/0 اتاق نگهداري کودك

 61/0 سونا خشک

 54/0 جکوزي

 فضاي داخلی

 69/0 پله

 69/0 سطح شیبدار 6/24

 52/0 )باالبر (آسانسور

کیفیت فضاي 

 معماري

 52/0 استفاده از نور طبیعی و مصنوعی

6/33 

 66/0 رنگ شاد و مفرح

 53/0 هاي ارامبخشرنگ

 59/0 کمدهاي دیجیتال

 64/0 پوش استانداردکف

 33/0 امنیت فیزیکی دیجیتالی

 47/0 نحوة چیدمان وسایل

 
دار عنوان مقادیر معنابارهاي عاملی باید بهیک از براي تفسیر بارهاي عاملی باید مشخص شود که کدام

داري آنها در تفسیر ماتریس معنی که هرچه میزان بارهاي عاملی بیشتر باشد، سطح معنالحاظ شود، بدین

بسیار  7/0دار و بارهاي عاملی باالي باشند، معنا 33/0تر از یابد. بارهاي عاملی که بزرگعاملی افزایش می

است،  33/0آمده است، سواالتی که ارقام آنها باالتر از  2طورکه در جدول وند. همانشدار تلقی میمعنا

 وتحلیل خواهند شد.آورده شده است و در مرحلۀ ارائۀ مدل معادالت ساختاري تجزیه
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 ارائۀ مدل

با توجه به اینکه داراي بار عاملی مناسب نبود، در مدل حذف شدند  41در مرحلۀ اول مدلسازي سوال 

شده براي سایر سؤاالت داراي بار عاملی مناسب بودند که نشان از مناسب بودن پرسشنامۀ طراحیو 

 الگوریتم پی آل اس ارائه شده است. 2و  1هاي پژوهش دارد. در شکل

 
 افزار پی ال اس در حالت استاندارد. خروجی نرم1شکل 

 
شود که مطابق با الگوریتم، براي بررسی برازش مدل ساختاري پژوهش از چندین معیار استفاده می   

(حالت معناداري) است. برازش  t-valuesیا همان مقادیر  Zترین معیار، ضرایب معناداري اولین و اساسی

باشند تا بتوان در سطح  بیشتر 96/1به این صورت است که این ضرایب باید از  tمدل با استفاده از ضرایب 

مشخص است،  2که از شکل گونهمعنادار بودن آنها را تایید کرد. در مورد این مدل همان %95اطمینان 

بیشتر است که معنادار بودن این مسیر و مناسب بودن مدل  96/1ضریب مربوط به تمامی مسیرها از 

مربوط  R2اختاري در یک پژوهش ضرایب دهد. دومین معیار براي بررسی برازش سساختاري را نشان می

براي سازة گرایش به فعالیت  R2، مقدار 1زاي (وابسته) مدل است. مطابق شکل به متغیرهاي پنهان درون

محاسبه شده است که با توجه به سه مقدار مالك، مناسب بودن برازش مدل ساختاري را  990/0ورزشی 

گیري است، بررسی یا کیفیت مدل اندازه CV-Comود، کند. معیار دیگري که باید بررسی شتأیید می

اند هاي وارسی اعتبار اشتراك متغیرهاي پنهان نشان داد که تمامی متغیرهاي پنهان مدل مثبتشاخص



 677                 ... تأثیر معماري فضاهاي ورزشی تحت پوشش شهرداري تهران بر میزان گرایش شهروندان به 
 

 

گیري مدل موردنظر است. در نهایت آخرین معیاري که باید بررسی شود، که حاکی از کیفیت مدل اندازه

زاي گرایش به فعالیت ورزشی سازة درون Q2ست. از آنجا که مقدار ا Q2بینی مدل معیار قدرت پیش

بینی قوي مدل در خصوص این سازه دارد و برازش مناسب محاسبه شده است، نشان از قدرت پیش 96/0

اس الافزار پیطور کلی، با توجه به خروجی نهایی نرمکند. بهمدل ساختاري پژوهش را بار دیگر تأیید می

هاي حاصل از پژوهش منطبق بوده و شده با دادهبرازش آن مشخص شد که مدل ارائههاي و شاخص

  مناسب است.

 
 داريافزار پی ال اس در حالت معنا. خروجی نرم2شکل 

 
در بازة  95/0تمام ده فرضیۀ مورد نظر با توجه به اینکه در سطح اطمینان  2مطابق با نتایج شکل 

 یید شدند. قرار نگرفتند، تا -96/1و  96/1

 

 گیريبحث و نتیجه

هدف از این تحقیق، بررسی ارتباط بین معماري فضاهاي ورزشی تحت پوشش شهرداري تهران با میزان 

(حالت  t-valuesیا همان مقادیر  Zهاي ورزشی بود. نتایج ضرایب معناداري گرایش شهروندان به فعالیت

زاي براي سازة درون R2معنا دارند. نتایج  %95معناداري) نشان داد که تمامی مسیرها در سطح اطمینان 

محاسبه شد که نشان از برازش مناسب مدل مورد نظر داشت. همچنین معیار قدرت  99/0فعالیت ورزشی 

ب مدل ساختاري پژوهش محاسبه شد که برازش مناس 96/0زاي مدل براي سازة درون Q2بینی مدل پیش
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هاي برازش آن اس و شاخصالافزار پیطور کلی، با توجه به خروجی نهایی نرمبه کند.را بار دیگر تأیید می

توان هاي پژوهش منطبق بوده و مناسب است. بر این اساس میشده با دادهمشخص شد که مدل ارائه

شود. در این میان کیفیت معماري با أیید میدست آمد، تگفت که مدل مفهومی پژوهش براساس آنچه به

) کمترین تاثیر 14/0بندي و فضاي داخلی هر دو با ضریب مسیر () بیشترین و سطح27/0ضریب مسیر (

را بر گرایش به فعالیت ورزشی در بین شهروندان تهرانی به فعالیت ورزشی داشتند. بنابراین یکی از عوامل 

تردید، کنندگان است و بیماري ورزشی، توجه به نیازهاي استفادهمهم در معماري و ساخت فضاهاي مع

برداري از آن است. طراحی معماري صرفاً صنعت نیست، بلکه نوعی آنچه در طراحی مؤثر است، نظام بهره

). با توجه به نتایج، متغیر اول یعنی 7رود (شمار میخالقیت است و اثر معماري نمودي از این خالقیت به

هاي ورزشی بر میزان گرایش شهروندان به فعالیت t 29/12و آمارة  21/0زشگاه با ضریب استاندارد مکان ور

در اماکن ورزشی تحت پوشش شهرداري تهران اثرگذار بود. نتایج این بخش از تحقیق با نتیجۀ تحقیقات 

ارمک و ) و مک ک1391)، رضوي و همکاران (1391)، قاسمیان و غفاري (1392ناظمی و همکاران (

رو توجه به مکان در ساخت فضاي ورزشی ). ازاین7، 18، 19، 20) همخوانی داشت (2004همکاران (

اهمیت فراوانی دارد که باید به عواملی مانند نزدیک بودن به محل سکونت افراد، وجود پارك در حوالی 

عمومی و قابل تشخیص آن، امنیت منطقه جهت تردد افراد مختلف، قابل دسترسی بودن با وسایل نقلیۀ 

 t 21/9و آمارة  14/0بندي اماکن ورزشی نیز با ضریب استاندارد اي شود. متغیر سطحبودن آن توجه ویژه

هاي ورزشی در اماکن ورزشی تحت پوشش شهرداري تهران اثرگذار بر میزان گرایش شهروندان به فعالیت

)، سلیمانی 1391)، قاسمیان و غفاري (1392هاي ناظمی و همکاران (بود. این نتایج با نتایج پژوهش

) 18، 20، 21، 23) در معناداري مؤلفۀ پژوهش همخوانی داشت (2009) و اینویی و همکاران (1390(

بندي و نوع ورزشگاه یعنی عمومی یا تخصصی بودن آن براي سهولت و که بر این اساس باید به سطح

طور مرتب و پیوسته ومی و تخصصی باید بههاي عمدسترسی راحت مشتریان توجه شود. ورزشگاه

ویژه خود را با نیازها، عالیق و سالیق مشتریان و گروه هدف که مرتب هاي خود را ارتقا بخشند و بهآگاهی

کنند، تطبیق دهند تا از این طریق جذب مشتریان را افزایش دهند و آنها را هرچه بیشتر تغییر پیدا می

هاي ورزشی با ضریب استاندارد آمده متغیر اولویتدستبراساس نتایج به د.هاي ورزشی وادارنبه فعالیت

هاي ورزشی در اماکن ورزشی تحت پوشش بر میزان گرایش شهروندان به فعالیت t 64/17و آمارة  25/0

)، رضوي و 1392هاي ناظمی و همکاران (شهرداري تهران اثرگذار بود. نتایج این بخش از تحقیق با یافته

رو در طراحی ). ازاین7، 20، 21) همخوانی داشت (1390) و رضایی (1390)، سلیمانی (1391ران (همکا
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اماکن ورزشی باید به هدف طراحی توجه شود، که این ورزشگاه براي کدام زمینۀ ورزشی تأسیس و اولویت 

صی آن رشتۀ سازي ساخت ورزشگاه در جهت اهداف ورزشی خاص و تخصداده شده است. بنابراین با بهینه

توان در افزایش گرایش شهروندان به فعالیت ورزشی موثر بود. نتایج متغیر چهارم پژوهش ورزشی می

بر میزان گرایش شهروندان به  t 81/9و آمارة  15/0نشان داد که فرم اماکن ورزشی با ضریب استاندارد 

نتایج این بخش از تحقیق  بود.هاي ورزشی در اماکن ورزشی تحت پوشش شهرداري تهران اثرگذار فعالیت

) که نشان دادند 1391) و رضوي و همکاران (1390)، سلیمانی (1392هاي ناظمی و همکاران (با یافته

). این نتایج 7، 20، 21فرم، فضا و محیط در گرایش مشتریان به اماکن ورزشی موثرند، همخوان است (

کنندگان و دهد. بنابراین استفادهی را نشان میلزوم توجه به فرم و معماري سنتی و مدرن اماکن ورزش

اي اثرگذار بر جذب عنوان مؤلفهمشتریان اماکن ورزشی بر ابعاد فیزیکی و ساختاري اماکن ورزشی به

مشتریان به اماکن ورزشی تاکید دارند، که این مهم باید در ساخت آنها مورد توجه قرار گیرد. متغیر بافت 

هاي بر میزان گرایش شهروندان به فعالیت t 26/14و آمارة  20/0استاندارد  اماکن ورزشی نیز با ضریب

هاي ورزشی در اماکن ورزشی تحت پوشش شهرداري تهران اثرگذار بود. نتایج این بخش از تحقیق با یافته

)، 1390)، سلیمانی (1391)، رضوي و همکاران (1391)، قاسمیان و غفوري (1392ناظمی و همکاران (

رو توجه به این بعد از ). ازاین7، 18، 21،20، 22) همخوان است (1389) و مقیمی (1390(رضایی 

اي، هاي سولههاي ورزشی موثر است. سازهوساز فضاهاي ورزشی در گرایش شهروندان به فعالیتساخت

کنند، توانند گرایش به فعالیت را در شهروندان ایجاد آجري و سنگی هر کدام در شرایط مناسب خود می

هاي ورزشی باید متأثر از نیاز و خواستۀ مشتریان آنها باشد. با توجه به بنابراین بافت اماکن و مجموعه

بر میزان گرایش شهروندان  t 80/12و آمارة  18/0آمده متغیر زیباسازي با ضریب استاندارد دستنتایج به

نتایج این بخش از  اثرگذار بود. هاي ورزشی در اماکن ورزشی تحت پوشش شهرداري تهرانبه فعالیت

)، مقیمی 1390)، سلیمانی (1391)، قاسمیان و غفاري (1392هاي ناظمی و همکاران (تحقیق با یافته

). بر این اساس توجه به 9، 12، 15، 16، 24) همخوانی دارد (2009) و اینویی و همکاران (1389(

ورزشی مؤثر است، در گرایش شهروندان به  يهایی که در معماري و نماي مجموعهزیباسازي و جلوه

ها باید به مواردي مانند هاي ورزشی تأثیر فراوانی دارد. بنابراین در طراحی و ساخت این مجموعهفعالیت

هاي متعدد توجه شود. با توجه به نتایج، متغیر عوامل انگیزشی کاري و گیاهان و گلنما، فواره، چمنآب

هاي ورزشی در اماکن بر میزان گرایش شهروندان به فعالیت t 75/6آمارة و  16/0با ضریب استاندارد 

هاي ناظمی و همکاران ورزشی تحت پوشش شهرداري تهران اثرگذار بود. نتایج این بخش از تحقیق با یافته
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) 1390) و رضایی (1390)، سلیمانی (1391)، رضوي و همکاران (1391)، قاسمیان و غفاري (1392(

). بنابراین توجه به این بخش از مواردي که در گرایش شهروندان به 7، 18، 20، 21ت (همخوانی داش

تواند زمینه را براي حضور هرچه بیشتر و افزایش گرایش شهروندان به فعالیت ورزشی مؤثر است، می

 رو در ساخت این اماکن باید به مواردي همچون نصب عکس ورزشکارانفعالیت ورزشی فراهم کند. ازاین

موفق، نوشتن جمالت انگیزشی از بزرگان و طراحی تصویر افراد مشهور توجه شود. متغیر فضاهاي جنبی 

هاي ورزشی در اماکن بر میزان گرایش شهروندان به فعالیت t 09/14و آمارة  25/0نیز با ضریب استاندارد 

هاي ناظمی و همکاران افتهنتایج این بخش از تحقیق با ی ورزشی تحت پوشش شهرداري تهران اثرگذار بود.

) و 1389)، مقیمی (1390)، سلیمانی (1391)، رضوي و همکاران (1391)، قاسمیان و غفاري (1392(

رو توجه به فضاهاي ). ازاین7، 18، 19، 20، 21، 22) همخوانی داشت (2004مک کارمک و همکاران (

گونه اماکن باید به وجود س در ساخت اینجانبی در طراحی اماکن ورزشی اهمیت فراوانی دارد. بر این اسا

شاپ، رختکن، اتاق نگهداري کودك، سونا خشک و جکوزي توجه شود. با توجه به نتایج پارکینگ، کافی

هاي بر میزان گرایش شهروندان به فعالیت t 10/62 و آمارة 14/0متغیر فضاهاي داخلی با ضریب استاندارد 

داري تهران اثرگذار بود. نتایج این بخش از تحقیق نیز با ورزشی در اماکن ورزشی تحت پوشش شهر

)، سلیمانی 1391)، رضوي و همکاران (1391)، قاسمیان و غفاري (1392هاي ناظمی و همکاران (یافته

) همخوانی داشت 2004) و مک کارمک و همکاران (2009)، اینویی و همکاران (1389)، مقیمی (1390(

نابراین در طراحی اماکن و فضاهاي ورزشی باید به فضاي ساخت آن توجه ). ب7، 18، 20، 21، 22، 23(

ها، سطح شیبدار و وجود آسانسور که با استانداردهاي جهانی همخوانی داشته باشد، شود و طراحی پله

بر  t 15/62 و آمارة 27/0مورد توجه قرار گیرد و در نهایت متغیر کیفیت معماري با ضریب استاندارد 

هاي ورزشی در اماکن ورزشی تحت پوشش شهرداري تهران اثرگذار گرایش شهروندان به فعالیتمیزان 

)، رضوي و 1391)، قاسمیان و غفوري (1392هاي ناظمی و همکاران (بود. نتیجۀ این بخش نیز با یافته

، 20، 21، 22) همخوان است (1389) و مقیمی (1390)، رضایی (1390)، سلیمانی (1391همکاران (

). بر این اساس توجه به کیفیت معماري در طراحی فضاها و اماکن ورزشی در گرایش شهروندان به 7، 18

معنا که در ساخت فضاهاي ورزشی باید عواملی مانند استفاده از نور هاي ورزشی مؤثر است. بدینفعالیت

 پوش استاندارد،کف ل،بخش، کمدهاي دیجیتاهاي آرامهاي شاد، رنگطبیعی و مصنوعی، استفاده از رنگ

آمده دستطور کلی نتایج بهامنیت فیزیکی دیجیتالی و نحوة چیدمان وسایل مورد توجه قرار گیرد. به

کند که مدیران ورزشی و افرادي که وظیفۀ مدیریت یا ساخت و تجهیز فضاهاي ورزشی را مشخص می
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منظور رشد و شود، بهبیشتر محیط منجر میعهده دارند، با اطالع کامل از عواملی که به بازدهی هرچه به

بهبود عملکرد فضاهاي ورزشی و جذب حداکثري مشتري به اماکن و فضاهاي ورزشی گام بردارند. در این 

خصوص نقش مدیریت شهرداري با دامنۀ وسیعی از وظایف عمرانی و خدماتی در زمینۀ توسعۀ فضاهاي 

طور اوقات فراغت شهروندان بسیار حائز اهمیت است. به ورزشی با هدف تأمین فضاهاي الزم براي گذران

کلی در این تحقیق، ارتباط بین معماري فضاهاي ورزشی تحت پوشش شهرداري تهران با میزان گرایش 

هاي ورزشی بررسی شد که براساس نتایج تحقیق، بین ابعاد مختلف معماري فضاهاي شهروندان به فعالیت

رو مسئوالن هاي ورزشی ارتباط مثبت و معناداري وجود داشت، ازاینعالیتورزشی و گرایش شهروندان به ف

توانند با توجه به این ابعاد و توسعه و گسترش آنها، شرایط را براي گرایش بیشتر شهروندان به مربوط می

 هاي ورزشی فراهم سازند.این اماکن ورزشی و در نهایت انجام فعالیت
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Abstract 
The aim of this study was to investigate the architecture of sport facilities 
managed by Tehran Municipality on the tendency of citizens to sport 
activities. The research method was descriptive-correlation. The statistical 
population of the study consisted of athletes in Tehran city. The statistical 
sample included the customers of the sport complexes in 5 metropolitan 
areas (1,5,6,8,20) from 22 areas according to their geographic location in the 
north, south, east, west and center. Random and convenience sampling 
methods were used to select the sample (n=250). A researcher-made 
questionnaire was used to collect the data; its content and face validity was 
assessed by 9 sport management and architecture professors and then it was 
distributed among the subjects. The reliability of the questionnaire was 
calculated using Cronbach's alpha coefficient (0.76). Also, the PLS 
algorithm was used to test the research hypotheses. The software output 
indicated that all the research variables had positive effects on the citizens' 
tendency to sport facilities managed by the Tehran Municipality. In general, 
it can be concluded that the architecture and design of sport facilities affect 
the attraction and tendency of citizens to sport activities. The planners and 
designers should pay special attention to the architecture of the facilities 
according to the culture, accessibility and other indices obtained in this 
study. 
 
Keywords 

 Sport facilities, municipality, sport activities, architecture. 
 

                                                 
∗ Corresponding Author:  Email: m.barotiyan@yahoo.com; Tel: +989123992078 


	تأثیر معماری فضاهای ورزشی تحت پوشش شهرداری تهران بر میزان گرایش شهروندان به فعالیتهای ورزشی
	Marzieh Barotiyan4F( 1 -  Nahid Atghia2 -  Syede Mohammad Kashef 3 – Mohammad Reza Hafezy 4

	Latin.V(12).N.3.pdf
	The Effect of Self-Definitional Need Elements on Brand Equity of Iran Football Premier League Clubs


