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 کیده چ

  ت یامن  ةتوسع  در راستای  یورزش  یفضاها  یهاتیر بهبود قابلدثر  ؤعوامل م  ی بررسحاضر با هدف    پژوهش

است.  یشهر شده  پ  پژوهشروش    انجام  نوع  از  به  یشیمایحاضر  که  مبود  جامدش اجرا    یدانی صورت   عة. 

همة  یآمار م  یدانشگاه  دیاسات  پژوهش  دولت  یخصوص  یورزش  هایمکان  یبرخ  رانیدو  تهران   یو  شهر 

ابزار  بودند نظر  یااختهپژوهشگرس  ةنامپرسش  پژوهش.  به  توجه  با  که  از  یریشگیپ  ةیبود  جرم    قیطراز 

نظر  یطیمح  یطراح طراح  هایو  آمارشد  یخبرگان  روش  آزمون  ی.  و    یاکتشاف  یعامل  لی تحل  یهاشامل 

در    پژوهش  ی هاداده  لیتحلوهیتجز  همة  بود.  یگروه یراتبمسلسله  ل یتحل  ند یفران  یهمچن حاضر 

نتاشدانجام  سوپردسیژن    و  .اس.اس.پی.اس  یافزارهانرم که    یاکتشاف  یعامل  ل یتحل  جی.  داد  نشان 

نشان داد    یبندرتبه  جی. نتاندگرفترا در بر   هاالؤکل س  انسیدرصد از وار  482/84عامل  مجموع، هشت  در

 راستای  در  یورزش  یفضاها  یهاتیبهبود قابلبرای    عامل  نیترمهم،  318/0  نرمال  ةبا نمر  ینظارت  عواملکه  

 عواملو    271/0نرمال    ةربا نم فعالیتی  -برنامه ای  عوامل  ، جینتاهمچنین، براساس  .  بودند  یشهر  تیامن  ةتوسع

نمر  مربوطدسترسی   عوامل  234/0نرمال  ة  با  دیگر  قابلبرای  ،  راستای    در  یورزش  یفضاها  یهاتی بهبود 

 ن یترتیاهمکم  0/ 045نرمال  ة  با نمر  یطیو مح  یبصر  شیآسا  عواملبراین،  افزون.  بودند  یشهر  تیامن  ةتوسع

 .بود یشهر تیامن ةتوسع راستایدر  یورزش یفضاها یهاتیبهبود قابلبرای  عوامل ریبا سا  سهیدر مقا عامل
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 مقدمه 
فعالیت که  است  بستری  شهری  میفضای  شکل  آن  در  انسانی  رفتارهای  و  روابـط ها  و  گیرد 

افتد. این فضا در طول زمان و براساس  هـا بـا یکدیگر در آن اتفاق میاجتمـاعی و فرهنگـی انسـان

میمتفاوت  شرایط   ضرورت(223،  2018،  1)مولر  کندتغییر  از  یکی  پی.  شهر،  های  تداوم  و  دایش 

  انسان ازآورد.  دست میآرامش و آسایشی است که انسان شهرنشین از سکونت در چنین فضایی به

اجتماعی روابط  می-طریق  عملکرد  و  فرم  اهمیت،  فضا،  به  سازمانفرهنگی  فضـا  بخشد.  دهی 

تغیةنوبـبـه بـه  روابیر  خـود  این  میشکل  بر    ،بنابراین  ؛ انجامدط  فضاهای شهری  طراحی  و  ساخت 

تأثیر  ف اجتماعی  زندگی  ب  گذاردمیرایند  روانی  و  جسمی  نظر  از  میو  اهمیت  شهروندان    یابدرای 

 ی امروزی، نیاز به تقویت امنیت است. یکی از نیازهای مهم فضاها (.57،  2015،  2)تولوملو و فاالنگا 

روانی، اقتصادی و اجتماعی است. در معنای    متفاوت  ابعاد   دةو دربرگیرندارد  مفهومی گسترده  منیت  ا

از ترسعام می انی تعریف کرد. امنیت و  به حقوق انسنشدن  تهدید و تعرض  ،توان امنیت را رهایی 

های  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سکونتگاه  ةر توسعبن یکی از عوامل بسیار تأثیرگذار  عنواایمنی به

بـهافض  سازیایمندرنتیجه،    ؛اندشهری مطرح شده از ضرورتع های شهری  اساسینـوان یکی   های 

برنامه و  طراحی  مطدر  شهری  اسـتریزی  لیاس)  رح  و    ،لدلیینهمهب  ؛( 89،  2015،  3انیفووسی 

تالش از  عرصبسـیاری  در  به   ةها  محیطی   منظورشهرسازی  طراحی  طریق  از  جرم  وقوع  کاهش 

 (. 395، 2015، 5)کوزنس و لووی گیردصورت می 4مناسب

ها و  ها، ساختمانات، راهها از تأسیسآن   نداشتنهراس و اضطرابمعیار امنیت ساکنان شهر با    مروزها

)مککورمیک و    شودمیها در شهر وجود دارد، سنجش  ای کـه امکان وقوع آنغیرمترقبه  های اتفاق 

دلیل  از مسائل مهم شهری است و نیز به  خودةنوبامنیت بهاینکه  با توجه به  (.  376،  2015،  6هولند

های عمومی،  مربوط به مکان  ةهای گوناگون فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در حوزگسـترش فعالیت

این به  توجه  و  اهمیت   در  فضاهاامنیت  است،    گونه  شهروندان  از  بیشتری  تعـداد  محل حضـور  که 

میازبیش احساس  محیطرو  ایناز  ؛ شودپیش  این  مطلوبیت  و  بهبودی  بـه  فرایند    ، ها توجه  در 

شود. برقراری امنیت در ساختار شهری و نیز توجه بـه یک نیاز مهم شناخته می  ریزی شهریبرنامه
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تصمیم  اساحس  افزایش فرایند  در  باید  که  است  مهمی  مسائل  از  شهروندان  ذهنی  سازی  امنیت 

 (. 251، 2015، 1آبابیو و اووسواسانتی، اوتنگ)اووسو، وریگلی ریزی شهری به آن توجه شودبرنامه

ها  آمیزی بیشتر انسانرشد سریع شهرنشینی و افزایش روزافزون جمعیت شهرنشین که خود درهم

یدا  اهمیت خاصی در مسائل شهری پ   باعث شده است بحث امنیت  ،همراه داردبه را  ای شهری  در فض

نیازهای   بـه  توجه  محیطاساسکنـد.  در  شهروندان  شهریی  اجتماعی های  ارتباطات  ایجاد   ة ارائ  ،، 

افزایش    هامنظور کاهش ناهنجاریمشکالت و معضالت شهری به   کردنخدمات عمومی و برطرف و 

ریزان و طراحان مدیران، برنامهکـه همـواره    هستند ترین مسائلی  از مهم  امنیت در فضاهای عمومی

کردهشهری   توجه  آن  لووی،    دانبه  و  فعالیت(138،  2015)کوزنس  شناخت  در  .  جاری  های 

آنمحیط تناسب  و  و جایگزینی  کالبدشان میهای شهری  با  بهبود  ها  در  برای  تواند  شرایط محیط 

های مدیریت شهری از طریق سیاست(.  297،  2018و همکاران،    2)واگی   ثر باشدؤبرقراری امنیت م

محیطبه مناسب  طراحی  منطقهی  کارگیری  تقسهمچون  ایجـاد  و  فبندی  )فضای  یمات  فضا  رعـی 

دادن پنجـره  جـای  ،ساختمانی  هایشکل و فضای خصوصی(، استفاده از    عمومیعمومی، فضای نیمه

احی  اعی، طرهایی نظـیر تعامل اجتمتکنیکو    دهدنظارت بر فضای بیرونی را بة  بـه شکلی کـه اجاز

  برایو نفوذپذیری که  تنوع فضا، نظارت اجتماعی، دسترسی ت و آزادی حرکت،و معماری فضـا، امنی

توانند به پیشگیری از جرم و افزایش امنیت شوند، میکار برده میپذیری این فضاها بهکاهش آسیب

 (. 376، 2015)مککورمیک و هولند،  فضای شهری کمک کنند

و گرایش  فناوری  با پیشرفت    ای هستند.یکی از فضاهای مهم شهری در هر جامعهفضاهای ورزشی  

ثر زندگی ماشینی، مراکز ورزشی  به زندگی شهری و فقر حرکتی موجود در اروزافزون مردم جهان  

های  و فعالیت  هاخأل موجود را با تمرین  تا  له اماکن ورزشی خصوصی و دولتی درصدد برآمدند جماز

پر کنند  اسپراندی، رئیس، سیلوا و گونکالوس   ورزشی   هایراه از کیـی.  (199،  2013،  3)کاروالهو، 

 کشور بدنیزیادی سیمای تربیت عوامل .ستشهرها در ورزشی اماکن ایجاد ورزش به مردم دادنسوق 

 هاآن همة   که است فزونیروبهمتفاوت   هایورزش تعداد آنکه یکی اند:داده  تغییر گذشته قرن نیم در را

 و اندآورده روی  ورزش  به و جوان پیر از  جامعه اقشار تمامی آنکه دیگر دارد. نیاز  خدمات و فضاها به

 ،اخیر سال 50 در کشور جمعیت  افزایش  توجه به  با ندارد. وجود  ورزش برای خاصی سن  دیگر امروزه

افزایش ورزشی خدمات و امکانات به  نیاز طبیعی طور به است )دانشپور و چرخچیان،   کرده پیدا نیز 

گیرندگان شهری ریزان و تصمیماز وظایف مهم برنامه  مراکز ورزشی  ةتعیین مکان بهین  (.21،  2007

دسترسی داشته    ها راحتی به آن در شهر واقع شوند که شهروندان بهای  گونهباید به  ها است. این مکان
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که سطح    شوندب میخدماتی در سطح شهر محسوترین مراکز  باشند. فضاهای ورزشی یکی از مهم

فضاها از  توجهی  دادهدرخور  اختصاص  خود  به  را  شهری  گیورسیک )استرابروکس،    اندی  و  ،  1لی 

2003 ،101.) 

  یی ا یتوانند در پوی م  یگریاز هر مکان د  ش یهستند پر شور و نشاط و ب  یی فضاها  یورزش  یهامکان

که    ینظرد و سطح م  ازیبه فراخور ن  یورزش  یفضاها.  اطرافشان نقش داشته باشند  یو فضا  طیمح

باش داشته  وجود  است  مق  ،دممکن  دارند  یبرا  ی گوناگون  یهااسیبه  وجود  ورزش  نوع  از   ؛هر 

نفر  یورزش  یهاومیاستاد هزار  صد  سالن  یچند  تا  را    عیوس  فیط  نیا  یمحل  یورزش  یهاگرفته 

تی  رندیگیمدربر و  برومند  رضوی،  ساختمانورزشگاه  .(85،  2016،  دژتی)عظیمی،    ی هاها 

توانسته   یزیانگشگفت که  بهستند  بنا  ش یاند  نوع  هر  تار  یگرید  یاز  شهرها    یریگبه شکل  خ یدر 

تقوی  رسانند  یاری و  راهبر، شهرکی  برخ  یورزش  یهاومی استاد(.  2،  2015،  )جلیلوند،  در    یبزرگ 

توانسته عنصرنقاط  چشم  ی ضرور  یاند  شهردر  و    یانداز  به    یابیدست   یبرا  یمتمرکز  ةنقطشوند 

ها  کیبه لطف المپ اقتصاد باشند.  یبزرگ برا یهدف مجموع و در یفرهنگ  ،یگوناگون ورزش یهاآرمان

سا ورزش  یدادهایرو  ریو  هر  یمهم  گوشه که  در  دن  یاساله  هر  ایاز  میروزه  و  شک  یب   ،دهندروی 

پربازداز  یورزش  یهاومیاستاد مبه  ایدن  یهامکان  نیتردیجمله  استادروند یشمار    یورزش  یهاومی. 

 و قادر هستند هزاران نفر گردشگر را به خود جلب کنند   ملت باشند  کی  یهاتوانند نماد آرمانیم

 (. 31، 2007، 2)دسپتاکیس و اکونوموپولوس 

است. ایلینگ و    ای فضاهای ورزشی در جوامع امروزی بررسی شده کارکرده ها  در بسیاری از پژوهش

بهبود مشارکت    راستایکه فضاهای ورزشی سبب ایجاد انگیزه در    ( اشاره کردند 2009)  3جانسنس

می افراد  اسپیتالر شوندورزشی  و  هوراک  و  3200)  4.  فرهنگی  توسعة  منظر  از  را  ورزشی  فضاهای   )

برداری مناسب به تقویت  اجتماعی بررسی کردند و بیان کردند که فضاهای ورزشی در صورت بهره

 ( کارکردهای فضاهای ورزشی 2010)  5گاری. بوربوسون، سوی و مکشوندفرهنگی جوامع منجر می

برنامه  را کردنددر  بررسی  شهری  پ   ریزی  به و  ورزشی  فضاهای  که  بردند  پویایی    واسطةی  افزایش 

به( اشاره کرد که توسعة فضاهای ورزشی  2017)  6. بایم شوندسبب بهبود امنیت جوامع می بود به 

شهری   شد.  منجر  امنیت  اسماعیل همچنین،  خواهد  و  هاشیم  کردند2016)  7سانی،  بیان  که    ( 
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امنیت   بهبود  های موجود در جوامع سبب شده است کارکردهای فضاهای ورزشی در راستایتفاوت

 شهری از محیطی به محیط دیگر متفاوت باشد.  

بهبود امنیت شهری را نشان    این مسئله لزوم بررسی و مطالعة معیارهای فضاهای ورزشی در راستای

اوومی )دهد.  همکاران  و  راستای  2015سو  در  فضاها  به  دسترسی  که  کردند  ذکر  امنیت  (  بهبود 

که ( مطرح کردند درصورتی2010) 1گیولیانوتی و کالئوزرشهری یکی از مسائل مهم و ضروری است. 

(  2006)  2اسچیمل   .شوندسبب بهبود امنیت شهری می،  فضاهای ورزشی پویایی الزم را داشته باشند

ن  وعموضبه  نیز   و  کردتعمیر  اشاره  ورزشی  فضاهای  نگهداری    دریافت وی    .گهداری  و  تعمیر  که 

توان می ها،  شود. براساس پژوهشتقویت امنیت شهری میب و متناوب فضاهای ورزشی موجب  مناس

فضاهای ورزشی در راستای بهبود امنیت شهری،   ر بهبود قابلیتشناسایی عوامل مؤثر دپی برد که  

برنامه و  ورزش  حوزة  در  مهم  مسائل  از  انجامیکی  لزوم  موضوع  این  که  است  شهری  دادن  ریزی 

را مشخص می  هاپژوهش این حوزه  افزوندر  ابهامکند.  اساسی درموردبراین، وجود  معیارهای    های 

اتفاوت  ،و همچنیندر راستای تقویت امنیت  فضاهای ورزشی   ایران های فرهنگی و  جتماعی کشور 

انجام  است  شده  سبب به  پژوهشنیاز  بهدادن  د  منظورهایی  مؤثر  عوامل  قابلیت  شناسایی  بهبود  ر 

امنیت شهری   توسعة  راستای  پژوهش  شود.    مشخصفضاهای ورزشی در  این  به در  برای دستیابی 

 استفاده خواهد شد.   3ری از جرم از طریق طراحی محیطییپیشگ این هدف از نظریة

ری از  یپیشگ امنیت در فضاهای شهری، رویکردی  دهای مطرح در شهرسازی برای ارتقایکی از رویکر

طراحی محیطی طریق  از  م  جرم  را  رویکرد  این  هدفمند  یاست.  رویکرد  نوعی  طراحی   برایتـوان 

بهمؤلفه  ةهوشمندان  و  کارآمد با  محیطی  بهینکارگهای  مص  ةیری  جرائم    ینوع محیط  کاهش  در 

 دربارة هروندان تأثیر بسزایی دارد.  ر بهبود کیفیت زندگی و افزایش میزان رضایتمندی ش بدانست که  

در دو   ری از جرم از طریق طراحی محیطییپیشگ نظر جمعی وجود دارد که رویکرداین موضوع اتفاق 

محیط در  جرائم  حقیقی  کاهش  ازهـابعد  شـهری  و  یـکی  امنیت سـو  و  ایمنی  احساس  افزایش 

آن ازسوی فضایی در  واقـع شـود دیگر، میها  مؤثـر  جیم  تواند  و  این  (.  43،  2018،  4)ماک  درواقع، 

پیشنهاد روش بارویکرد یک  براساس آن و  کارگیری طراحی مناسب و  به  شناسی طراحی است که 

جرم و تبهکاری را    دادنفرصت انجامتوانند  سازان میساخت، معماران و شهرد محیـط انسانهدفمن

افویکرد بهراین  کیفیت زندگی را بهبود بخشند.    بگیرند و از بزهکاران   زایش ایمنی و کاهش  دنبال 

های  پردازان طراحی محیطی در مدلتوسط دومین نسل از نظریه  این نظریه.  م استئفرصت بروز جرا

 
1. Giulianotti & Klauser 

2. Schimmel 

3. Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) 

4. Mak & Jim 
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ایـن   شـد.  مطـرح  جـرم  از  فرهنظریهپیشـگیری  و  اجتماعی  متغیرهای  طراحی  پردازان  با  را  نگی 

دهای اندیشه و رفتارهای مربوط به  تری درمورد فراینگرایانهواقـع  های ه فرضی  ند ومحیطی پیوند زد

افراد   کردندطمحریم خصوصی  هارل طور. همان(399،  2017،  1)تولوملو  رح  و  تایلور  (  1996)  2که 

تمرکز  هایی  خیز و تکنیکهای جرمطریق طراحی محیطی، بر محل  ، پیشگیری جرم ازکردند اظهار  

 .ودرکار میپـذیری در ایـن محـالت بـهـیبکـاهش آس برایکه دارد 

راستای تقویت امنیت های ورزشی در  کاربرد این نظریه در محیط  های جامع در زمینةنبود پژوهش

است   اشهری سبب شده  از  راستایامروزه  امنیت شهری شواهد    همیت فضاهای ورزشی در  بهبود 

های موجود در  تالشی مناسب موجب شده است  نبود شواهد علم  ،علمی در دست نباشد. همچنین

به شهری  امنیت  تقویت  مناسب  فضاواسطة  راستای  کارایی  چندان  ورزشی  باشد. های  نداشته 

فضاهای    هایمل مؤثر در بهبود قابلیتعواهمچنین، خأل پژوهشی ناشی از نبود مطالعات در زمینة  

نظریة رویکرد  با  شهری  امنیت  توسعة  راستای  در  طراحی یپیشگ  ورزشی  طریق  از  جرم  از  ری 

ابهاممحیطی است  شده  ازاین، سبب  گیرند؛  حوزه شکل  این  در  اساسی  پژوهش روهایی  با    ،  حاضر 

م  یبررسهدف   قابلدثر  ؤعوامل  بهبود    ی شهر   تیامن  ةسع تو  راستای  در  یورزش  یفضاها  یهاتیر 

ر بهبود  د  ثرعوامل مؤکه  در این مطالعه سعی بر این است به این سؤال پاسخ دهیم    انجام شده است.

 ؟ اندکدامی شهر  تیامن ةتوسع راستایدر  یورزش ی فضاها یهاتیقابل

 

 پژوهش  شناسیروش
به که  است  پیمایشی  نوع  از  حاضر  پژوهش  مطالعهروش  این  شد.  اجرا  میدانی  قسمت   صورت  دو 

ا  .اصلی دارد  در  ورزشی  فضاهای  های ر بهبود قابلیتعوامل مؤثر دشناسایی  ول که هدف  در بخش 

دانشگاهی  آم   است، جامعة  شهری  امنیت  توسعة  راستای اساتید  تمامی  برخی اری شامل  و مدیران 

ریزی ورزشی خصوصی و دولتی شهر تهران است که در حوزة فضاهای ورزشی و نیز برنامه  های مکان

علت استفاده از  انه آمار دقیقی از تعداد آنان دردسترس نیست. بهسف دارند. متأ   شهری آگاهی الزم را

در   اکتشافی  عاملی  تحلیل  پژوهشگران روش  برخی  پیشنهادهای  با  مطابق  و  پژوهش  اول  مرحلة 

برای این آزمون  ، حجم نمونة دفاع(1973)  3جمله کامریاز در این    نفر است؛ بنابراین،  200شدنی 

آگاه    نفر  200مرحله   مدیران  و  اساتید  ورزشی  بهاز  اماکن  مشخص  به  حوزه  پژوهش  نمونة  عنوان 

پرسش پخش  برای  ارسالروشاز  ها  امهن شدند.  و  الکترونیک  پست  حضوری،  فضای    های  طریق  از 
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با  شده  بندی عوامل شناسایی، در بخش دوم پژوهش که شامل اولویتهمچنین  د. مجازی استفاده ش 

جامعة بود،  خبرگان  نظر  از  حوزةآمار  استفاده  به  آگاه  خبرگان  تمامی  شامل  و   ی  شهری  امنیت 

ورزشی   این  فضاهای  شناسایی  برای  نمونهبودند.  روش  از  گلوله خبرگان  شد.  برداری  استفاده  برفی 

دی از دیدگاه این فرد  و خبرگان بع  منظور پژوهشگر با شناسایی اولین خبره با وی مصاحبه کردبدین

معرفی شدند. این مرحله تا جایی پیش رفت که دیگر خبرة جدیدی از سوی افراد معرفی نشد. پس  

 .  خبرة آگاه و متخصص شناسایی شدند 17 صورت کامل،از انجام این مراحل به

پژوهش پژوهشگرحاضر پرسش  ابزار  بود که سؤال  31ای حاوی  ساختهنامة  های آن در طیف  سؤال 

بودپنج شده  طراحی  لیکرت  برایارزشی  و  پرسش  این  طراحی  ند.  پژوهش  نظری  مبانی  از  نامه 

( 1987) 1فرایند فاول برای استفاده از روش دلفی  د. ان در قالب روش دلفی استفاده شخبرگ نظرهای

برای   ، اساس دیدگاه فاول. بر(3،  2007،  2اسکولموسکی، هارتمن و کراهن)به نقل از    کار برده شد به

   باید مراحل زیر انجام شود:اجرای روش دلفی 

 ؛ یاجرا و نظارت بر انجام دلف میت لیتشک. 1

ه  ای  کی  نشیگز.  2 فعال  برای)پنل(    ئتیچند  در  اعضاهاتیشرکت  معموالً    هائتیه  نیا  ی. 

 د؛ ناسان و خبرگان قلمرو پژوهش هستنکارش

 ؛ دور اول یامه برانپرسش میتنظ ی هاتیفعال یاندازراه. 3

 ؛...(  و  یاستنباط های)رفع ابهام ینوشتار د ینامه از دپرسش یبررس. 4

 ؛ هائتیهی نامه به اعضاپرسش نینخست ارسال. 5

 ؛در دور نخست دهیرس یهاپاسخ  یواکاو. 6

 ؛ (ازینمورد یهابازنگری با ) دوم  دور ةنامکردن پرسشآماده. 7

 ؛ ها ئتیه یاعضا برای دوم  دور ةنامپرسش ارسال. 8

)مراحل  در    ده یرس  یهاپاسخ  ی واکاو.  9 دوم  نُهدور  تا  پا  یابیدست  هفت  پاسخ  یداری به    یهادر 

 ؛ ( ابدی یادامه م یافتیدر

 .پردازشگر میگزارش توسط ت یسازآماده. 10

کنندگان است.  شرکتتوسط    یروش دلف  یریکارگهب  یهادرک هدف  ند،یفرا  نینکته در ا  نیترمهم

پاسخ با  نادرست،  مواجه خواهشرکتنامرتبط    یهادر صورت درک  پاسخ  میکنندگان  دهندگان بود. 

  ییآشنا  بحثمورد  ةمقول  یموضوع   ات ادبی  با   و  باشند   برخوردار  مربوطهة  در حوز  ی از دانش کاف  د یبا

دادن مراحل اول و دوم، با  انجام  بر. با توجه به توضیحات ذکرشده، ابتدا پژوهشگر عالوهداشته باشند

 
1. Fawle 

2. Skulmoski, Hartman & Krahn 
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سؤال پژوهش  نظری  مبانی  کرد پرسش  لیةاو  هایبررسی  طراحی  را  سؤال.  نامه  عمدة  های  بخش 

طراحی محیطی بود که این  ری از جرم از طریق  یپیشگنامة اولیه براساس اصول کلی نظریة  پرسش

پژوهش  براساس  پرسکوت  نظریه  و  هیلیر  بررسی شد2001)  1کوزنز،  ک(   .( و همکاران  ( 2001وزنز 

کلی    از طریق طراحی محیطی به چهار دستةری از جرم  یپیشگ  اشاره کردند که اصول کلی نظریة

ی و محدودکنندگی فضاها تقسیم  نگهداری و مدیریت، نظارت طبیعی، کنترل دسترس  عواملشامل  

این  شود.  می استخراج  نیز    عواملبا  برخی  و  پژوهش  عواملاستخراج  سایر  از  فهرستیدیگر  از   ها، 

  ،سپس  د.اهای ورزشی در راستای توسعة امنیت شهری تهیه شفض  هایر بهبود قابلیتعوامل مؤثر د

ای بار اول به خبرگان بر  نامهپرسشر مرحلة پنجم روش دلفی  د  دادن مراحل سوم و چهارم،با انجام

برارسال شد پرسشنامه  و هفتم،  بررسی مراحل ششم  از  پس  ارسال شد .  به خبرگان  دور دوم  .  ای 

پرسش  نامةپرسش شامل  دوم  اعمالنامدور  پژوهشگرة  سوی  از  آن  ب  نظرشده  در  که  تمامی  ود 

به تأیید  دور دوم    نامةپرسش  ،نهایتها و نظرهای تیم خبرگان بررسی و اعمال شده بود. دردیدگاه

  31  ، نهایتدرد.  در دو مرحله اجرا شروش دلفی  در پژوهش حاضر،    ، بنابراین  ؛مامی خبرگان رسیدت

فضاهای ورزشی در راستای توسعة امنیت شهری شناسایی شد    هایبهبود قابلیت  مربوط به  ریزعامل

 . و به تأیید خبرگان رسید

نظر  نامه شپرس  نیا  ییمحتوا  ییوار از  استفاده  تن    هایبا  .  شد  یبررس  ی دانشگاه  د یاساتاز  هشت 

نسبت روایی و    شاخص روایی محتوا  ، یسنجییروا  هایبا استفاده از فرم  زین  ییامحتو  ییروا  مورددر

 .  شد دییتأ  یمحتوا

و شاخص روایی محتوا  دو ضریب نسبی روایی محتوا  ی، ازکمّصورت  برای بررسی روایی محتوایی به  

آیتم را    هر شود  از متخصصان درخواست می ضریب نسبی روایی محتوا شود. برای تعییناستفاده می

طیف   است«  قسمتیسه براساس  است»ضروری  »مفید  ندا  ،،  ضرورتی  ندارد«  ولی  »ضرورتی  و  رد« 

 شود:ا مطابق فرمول زیر محاسبه میهپاسخ، . سپسکنندبررسی 

 

ضریب  نسبی روایی محتوا  =

𝒏
𝑬−

𝑵

𝟐

𝑵

𝟐

 

 ضریب نسبی روایی محتوا  (: محاسبة1فرمول )

 

 
1. Cozens, Hillier & Prescott 
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رابطه این  متخصصانی    در  دادهتعداد  پاسخ  ضروری  گزینة  به  که  واست  کل   N اند  تعداد 

است.   محاسبه متخصصان  مقدار  بزرگاگر  جدول  مقدار  از  باشدشده  محتوای  ، تر  آیتم    یاعتبار  آن 

 .شودپذیرفته می
 

 ضریب نسبی روایی محتوا  گیری درموردتصمیم -1جدول 

 حداقل مقدار روایی  تعداد متخصصان 

5 99/0 

6 99/0 

7 99/0 

8 85/0 

9 78/0 

10 62/0 

15 49/0 

20 42/0 

25 37/0 

30 33/0 

40 29/0 

 

که متخصصان صورتشود؛ بدیناستفاده می  1از روش والتز و باسل  بررسی شاخص روایی محتوا  برای

»واضح»مربوط  »سادهبودن«،  و  قسمتی بودن«  چهار  لیکرتی  طیف  براساس  را  گویه  هر  بودن« 

از نظر خودشانبودن هر گویه  کنند. متخصصان مربوط مشخص می از یک »مربوط نیست«، دو    را 

بودن  کنند. سادهاست« مشخص میبتاً مربوط است«، سه »مربوط است« تا چهار »کامالً مربوط  »نس

  ترتیب از یک »ساده نیست«، دو »نسبتاً ساده است«، سه »ساده است« تا چهار »سادةگویه نیز به 

است«   میمربوط  واضحمشخص  بهشود.  نیز  گویه  دو  بودن  نیست«،  »واضح  یک  از  »نسبتاً  ترتیب 

 شود.  سه »واضح است« تا چهار »واضح مربوط است« مشخص میواضح است«، 

 

شاخص روایی محتوا  =
 تعداد  متخصصینی  که به گویه نمره 𝟑 و 𝟒 داده اند

تعداد  کل متخصصین 
 

 شاخص روایی محتوا  (: محاسبة2فرمول )

 

 
1. Waltz & Bausell 
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نسبت مقدار    ،نهایتدراست.    79/0برابر با    محتوا  ییشاخص رواقبول برای شاخص  حداقل مقدار قابل

دست  به  99/0،  شاخص روایی محتواو مقدار    99/0نفر(،  هفت  )  دیبا توجه به تعداد اسات   روایی محتوا

نامه با  این پرسش  ، روایی سازة همچنین  . شد   د ییتأ   پژوهش حاضرابزار    ی یامحتو  یی روا  ، نیبنابرا؛  آمد

محاسبة نامه نیز پس از  میزان پایایی این پرسش.  از روش تحلیل عاملی اکتشافی بررسی شد استفاده  

از شده  بندی عوامل شناسایی، برای اولویتد. همچنینگزارش ش  82/0میزان آلفای کرونباخ برابر با  

ش  1گروهی ی  مراتب سلسله  لیتحل  ندیفراروش   روش  استفاده  در  ی مراتبسلسله  لیتحل  ندیفراد. 

پاسخ برده  ز روش میانگین هندسی بهای تمامی خبرگان با استفاده اه گروهی،  در روش    شدند. کار 

مقایسهی  مراتبسلسله  لیتحل  ندیفرا ترکیب  شکلگروهی،  تصمیمهای  ایجاد  سبب  گیری  گرفته 

بدیندقیقی شد.  خواهد  مقایسهنامهپرسش  ،نظورمتری  حاوی  طراحی ای  عوامل  میان  زوجی  های 

آن نیز با استفاده از روش    و پایایی   ه با استفاده از نظر اساتید بررسی شدنامد. روایی این پرسشش

ش  تأیید  کرونباخ  آلفای  )محاسبة  برای  (.α  =  84/0د  حاضر  پژوهش  دسته  در  و  بندی شناسایی 

بندی  اولویت  منظور، بهد. همچنینتحلیل عاملی اکتشافی استفاده ششده از روش  های شناساییگویه

روش  عوامل شناسایی از  تجزیهی  مراتبسلسله  لیتحل  ندی فراشده  استفاده شد. همة  وتحلیل گروهی 

 . انجام شد  3سوپردسیژن  و 2.اس.اس.پی .اسافزارهای های پژوهش حاضر در نرمداده

 

 نتایج 
و ی  شهر  تیتوسعة امن  یدر راستا  یورزش  یفضاها  یهاتیدر بهبود قابلشناسایی عوامل مؤثر    برای

آندسته  آماری  بندی  روش  از  اکتشاها  عاملی  بررسی کفایت  تحلیل  برای  ابتدا  در  شد.  استفاده  فی 

نمونه آحجم  از  نمونهبرداری  آزمون   استفاده شد.  4الکین -یرما-برداری کیزرزمون کفایت  این    میزان 

با  آمهب  921/0  برابر  مناسبدست  نشانگر  که  است. سپس،  بودن حجم  د  عاملی  تحلیل  برای  نمونه 

صفر نیست، از آزمون کرویت  با  ستگی بین مواد آزمون در جامعه برابر  برای اینکه مشخص شود همب

آ  5بارتلت این  نتایج  که  شد  سطح  استفاده  در  معنا  99زمون  اطمینان  ندرصد  شد.  آزمون دار  تایج 

  به،  نامه برای تشکیل عوامل همبستگی کافی را دارد و بنابراینپرسش  هایبارتلت نشان داد که سؤال 

هستیم مجاز  عاملی  تحلیل  از  ایاستفاده  از  بعد  اشتراک .  به جدول  توجه  با  مرحله،  سؤالن    هایها 

د. نتایج بودن بارهای عاملی سؤالی حذف نشدلیل مناسبنامناسب حذف شدند که در این پژوهش به

 
1. Group AHP 

2. SPSS 

3. Super Decisions 

4. Kaiser-Meyer-Olkin  (KMO) 

5. Bartlet 
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ها  درصد از واریانس کل سؤال   482/84عامل  عاملی اکتشافی نشان داد که درمجموع، هفت    تحلیل

 (. شده نشان داده شده استهای تبیین دو نتایج این مجموع واریانس ند )در جدول شمارةگرفترا دربر
 

 شده بعد از چرخش واریمکس های تبیینمجوع واریانس -2جدول  

 درصد تراکمی واریانس  درصد واریانس ارزش ویژه عامل

1 998/11 327/33 327/33 

2 047/6 798/16 125/50 

3 040/5 000/14 125/64 

4 753/2 648/7 773/71 

5 784/1 024/5 798/76 

6 701/1 478/4 275/81 

7 241/1 207/3 482/84 

 

ا، از روش  هبردن به اهمیت هریک از این شاخصهای ذکرشده برای پیبندی شاخصمنظور اولویت به

شد.   یمراتبسلسله   لیتحل استفاده  شمارةگروهی  اولویت  جدول  این  نتایج  نشان  بندی  چهار  را 

  فضاهای  عامل ترین  مهم  318/0  نرمال   با نمرة   نظارتی   عوامل بندی نشان داد که  دهد. نتایج رتبهمی

 ای برنامه  عواملنشان داد که    همچنین، نتایج پژوهش.  است  شهری  امنیت  توسعة  راستای  در  ورزشی

نمرة  فضاهای  یفعالیت  و با  نرمال    دسترسی  عواملو    271/0نرمال    ورزشی  نمرة  سایر  ،  234/0با 

 و   بصری  آسایش  عواملبراین،  شهری هستند. افزون  امنیتتوسعة    راستای   در  ورزشی  فضاهای  عوامل

نرمال    محیطی نمرة  با سایر    عامل ترین  اهمیتکم  045/0با  مقایسه    در  ورزشی  فضاهای  عواملدر 

بااست  شهری  امنیت  توسعة  راستای به اختالف بسیار نزدیک نمرة  .  عوامل،    توجه  نرمال در برخی 

به میزان   افزایش حدود آستانه  ارزش آستانه در دو حالت  استفاده رویکرد  با    10تحلیل حساسیت 

شد  بندی انجام  کار برده شد و دوباره رتبهدرصد به  10ود آستانه به میزان  درصد و کاهش میزان حد

نه  ستاکه با تعیین آ  کردند  بیان(  2011د. کزاری و همکاران )ایسه شبندی با حالت عادی مقو رتبه 

جدول  بندی پی برد.  توان به حساسیت رتبهدرصدی می  10درصدی و کاهش    10ایش  به میزان افز

بندی  دهد که رتبهدهد. نتایج تحلیل حساسیت نشان میپنج نتایج این مقایسه را نشان می  شمارة

دهد؛ بنابراین، نتایج تحلیل حساسیت، های مختلف تفاوتی را نشان نمیحالتشدة عوامل در  مشخص 

 . شده در پژوهش حاضر را تأیید کردبندی عوامل شناساییرتبه 
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 شهری امنیت توسعة راستای در  ورزشی فضاهای هایر بهبود قابلیتمؤثر دعوامل بندی رتبه -4جدول 

 بندی رتبه نمرة نرمال  عوامل  ردیف 

 اول 318/0 نظارتی  عوامل 1
 دوم 271/0 فعالیتی -ایعوامل برنامه 2
 سوم  234/0 عوامل دسترسی  3
 چهارم  174/0 عوامل جانمایی  4
 پنجم 130/0 نگهداری   و عوامل تعمیر 5
 ششم 101/0 عوامل طراحی  6
 هفتم 045/0 محیطی  و  بصری  عوامل آسایش 7

 
 در حالت عادی، حالت افزایش آستانه و کاهش آستانه  عواملبندی مقایسة رتبه -5 جدول

 عوامل 
 بندی حاالت رتبه

 کاهش آستانه افزایش آستانه  عادی

 اول اول اول نظارتی  عوامل

 دوم دوم دوم فعالیتی -ایعوامل برنامه

 سوم  سوم  سوم  عوامل دسترسی 

 چهارم  چهارم  چهارم  عوامل جانمایی 

 پنجم پنجم پنجم نگهداری   و عوامل تعمیر

 ششم ششم ششم عوامل طراحی 

 هفتم هفتم هفتم محیطی  و  بصری  عوامل آسایش

 

 گیریبحث و نتیجه 

پژوهش  داد که    نتایج  نشان  در    عواملحاضر  توسعةفضاهای ورزشی  امنیت شهری شامل    راستای 

-اینظارتی، عوامل طراحی، عوامل برنامهدسترسی، عوامل جانمایی، عوامل    عواملکلی    عامل هفت  

های اندکی  . در پژوهشباشد ی می طیو مح  یبصر  شیآسا فعالیتی، عوامل تعمیر و نگهداری و عوامل  

شده    امنیت شهری پرداخته  فضاهای ورزشی در راستای توسعة  عواملصورت تخصصی به بررسی  به

فضاها در راستای بهبود امنیت شهری بررسی   عواملنیاز به طراحی    هااست، اما در برخی پژوهش

( و همکاران  واگی  است.  کردند  2018شده  بیان  ورودی(  به  توجه  و خروجیکه  و  ها  رنگ  نور،  ها، 

 نقش مهمی در بهبود وضعیت امنیت شهری   ی شهریمهم در فضاها  عواملعنوان  چیدمان اشیاء به

یابی  مربوط به مکان  عواملسازی  که پیاده   ( ذکر کردند2015)  مککورمیک و هولند  ،د. همچنینندار

کوزنس و د.  نفضاها، نظارت طبیعی و دسترسی به فضاها نقش مهمی در مدیریت امنیت شهری دار
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  مل عا  موجود در فضاها در راستای مدیریت امنیت شهری را شامل پنج دسته  عوامل(  2015)  لووی

خروجیورودی  ازجمله و  طبیها  نظارت  و  صوتی  آلودگی  نور،  پارکینگ،  دانستندها،  ذبیحی،  عی   .

نگهداری، دسترسی،  مربوط به مدیریت و    عوامل که    ( نیز مشخص کردند2012)الریمیان و پورانی  

از نظارت  و  به  عواملجمله  فرم  شهری  امنیت  بهبود  در  در  مهم  هستند.  عمومی  فضاهای  واسطة 

ند.  واسطة فضاهای ورزشی شناسایی شددر راستای بهبود امنیت شهری به  عواملی حاضر نیز    پژوهش 

ده است تا  های شهری و کارکردهای آن سبب شرسد اهمیت فضاهای ورزشی در محیطنظر میبه

تنوشناسایی  عوامل از  متعددیشده  پژوهش  ع  برخی  در  باشند.  که    هابرخوردار  است  شده  اشاره 

م نقش  بیرونی فضاها  پژوهش  فضای  بود که در  این درحالی  دارد؛  امنیت شهری  همی در مدیریت 

در بهبود امنیت شهری   بر محیط بیرونی فضاهای ورزشی، محیط درونی نیز نقش مهمیحاضر عالوه

 .  ی و کارکردهای آن در محیط شهری استفضاهای ورزشاهمیت  دهندة دارد. این مطلب نشان

ی استانداردها در  ثیرگذاری خود بر امنیت شهری به ارتقادلیل تأرسد فضاهای ورزشی بهنظر میبه

درونی فضاهای ورزشی ازجمله تعمیر   عوامل. رعایت برخی  ابعاد گوناگون درونی و بیرونی نیاز دارند

برخی   شود کهفضاهای ورزشی سبب می  زشی، آسایش بصری و محیطی و اندازةجهیز فضاهای ورو ت

درحالتنش که  احتمالی  هستندشکلهای  می  گیری  احتمال  نیز و  را  شهری  محیط  امنیت  رود 

گیری  اهای ورزشی سبب شکلبه محیط درونی فض  یتوجه، بیرودار شوند، کنترل شود؛ ازاینخدشه 

شود که  فاع شهری در اطراف این فضاها مید های بیگیری مکانها، ازدحام و شکلبرخی پرخاشگری

 خواهد شد.منجر نهایت به کاهش امنیت شهری در

میان    پژوهش نتایج   در  که  داد  نشان    عاملترین  مهم  نظارتی   عوامل   ، شده شناسایی  عوامل حاضر 

اشاره کردند که استفاده از دوربین مداربسته و بررسی و تحلیل  (  2015اووسو و همکاران ).  هستند

بسته سبب ایجاد  های مداراول اینکه استفاده از دوربین  شود: بروز دو فایده می  ها موجباین دوربین

سو از  اینکهخودنظارتی  دوم  شد.  خواهد  متخطیان  دوربینتحلیل    ی  این  میخروجی  بهها    تواند 

برنامه و  بالقوه  و جیم رشناسایی خطرهای  این خطرها منجر شود. ماک  با  برخورد  در  مناسب  یزی 

فضاها نقش مهمی در بهبود وضعیت    مربوط به نظارت بر  عواملسازی  که پیاده  ( بیان کردند2018)

شه هیجانامنیت  و  رایگان  ارائة خدمات  که  کردند  اشاره  آنان  داشت.  خواهد  نیروهری  به  ای  انگیز 

سبب    نظارتی   عواملسازی  منجر خواهد شد. پیادهپلیس در فضاها به بهبود امنیت فضاهای شهری  

تا  شود سبب می عنوان مراکز امن مشخص شوند. این امرشی بهاول فضاهای ورز شود تا در مرحلةمی

ها  که این مکان، درصورتیطرفیدر اطراف فضاهای ورزشی شکل نگیرند. از  دفاع شهریهای بیمکان

باشند، ورزشی    امن  فضاهای  میپویایی  فضاه  شودسبب  درون  از  امنیت  احساس  به  تا  ورزشی  ای 

ارامحیط شهری منتقل شود نیروهای  ئة.  به  اجارة  خدمات  و  فضاهای    انتظامی در فضاهای ورزشی 
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ها در مناطق پرخطر تواند خود سبب کاهش میزان تنشبه آنان می  در برخی ساعات پرخطر  ورزشی

افزون دوربینشود.  نصب  موجب  براین،  مداربسته  ورهای  فضاهای  ایمنی  و  تقویت  درون  در  زشی 

آن می بیرون  ازمحیط  واسطة    نظارتی   عواملسازی  ادهپی  ،رو این شود؛  در به  امنیت  و  ایمنی  تقویت 

و و  درون فضاهای  آن سبب می رزشی  اطراف  به محیط  امنیت شهری  میزان  تا  مناسب شود  صورت 

 . مدیریت شود

پژوهش  نتایج  کرد  حاضر    همچنین،  مهم  فعالیتی-ایبرنامه  عواملکه  مشخص  از  دیگر  ترین  یکی 

امنیت شهری هستند  عوامل تقویت  راستای  فضاهای ورزشی در  تولوملوموجود در  بیان  2017)  .   )

ای عمومی  تقویت کارکردهای فضاه  ترین راهکارها برایهای فرهنگی یکی از مهمکرد که ارائة برنامه

-های هیجانکه ایجاد برنامه  نیز ذکر کردند(  2015)  کوزنس و لووی.  در بهبود امنیت شهری است

محی در  میطانگیز  سبب  عمومی  فضاهای  و  پرخطر  راستایهای  در  الزم  پویایی  تا  مدیریت   شود 

بها تمامی    بة زیادی که در بینجاذواسطة  رسد فضاهای ورزشی بهنظر میمنیت شهری بهبود یابد. 

های فرهنگی و ورزشی دارند.  الیتسازی و اجرای فعهای سنی دارند، توانایی مناسبی در پیادهگروه

سبب تقویت میزان    که این خود  شودهای عمومی پرتعداد میها سبب ایجاد گروهاین برنامه  اجرای

محیط در  شهرپویایی  میهای  ازی  برنامه  ، طرفیشود.  فضاهایجاد  در  ورزشی  و  های  ورزشی  ای 

زان میتواند  افته میی سازمانشکل کامالًها به  های پرخطر در مدیریت این فضااستفاده از برخی گروه 

 کاهش دهد.  شدت بهدر حین برگزاری مسابقات ورزشی جرائم در فضاهای پرخطر را 

فضاهای  توسعة  کارکردهای  و  گسترش  به  شهری  امنیت  تقویت  در  حوزه    عواملی  ورزشی  این  در 

پیاده که  شد  میمنجر  آن  پوی  موجبتواند  سازی  و  تقویت  شهری  مناطق  مکانایی  های کاهش 

شهری  بی میشوددفاع  سبب  ورزشی  فضاهای  محیطی  و  درونی  شرایط  برخی  بهبود  در .  تا  شود 

ی  که حضور افراد در هر گروه سنی و قوم  هایی امن تبدیل شوند ، این فضاها خود به مکاناول  مرحلة

لذت و  امن  ورزشی  فضاهای  این  ایمنیدر  باشد.  سببسازی  بخش  ورزشی  فضاهای  جذب    درونی 

شود  شود. این موضوع موجب میی ورزشی با اهداف گوناگون میهایی بسیاری از افراد در فضاهاگروه

شکل امنیت  وگرفتهتا  فضاهای  در  اینشده  و  کند  سرایت  نیز  خود  محیط  به  فضاهای گرزشی    ونه 

های  شود در فضاهای ورزشی با نصب دوربینورزشی سبب تقویت امنیت شهری شوند. پیشنهاد می

خمدار و  داخل  در  دوربینبسته  مداوم  بازرسی  و  فضاها  شکلارج  مشکالت  نیز  و  به    ، شدهگرفته ها 

گروهتقویت   با  ارتباط  برقراری  با  شود. همچنین،  اقدام  ورزشی  فضاهای  بر  از  نظارت  متفاوتی  های 

بسته ارائة  و  نظامی  آافراد  به  تشویقی  ارائةهای  به  پرخطر،  ساعات  در  این    به  خدمات  نان  در  آنان 

شود اقدام  حضور  ساعات  پرخطر  .  ساعات  در  افراد  منجر باین  پرخطر  ساعات  در  امنیت  تقویت  ه 
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افزونمی اسبراین،  شود.  و  ورزشی  فضاهای  در  ورزشی  رویدادهای  افراد  برگزاری  برخی  از  تفاده 

افزایی محیطی در مناطق  همشود تا  ت برخی امور این رویدادها سبب میمدیری  متخطی در راستای

یابد.    تقویت شود بهبود  برگزاری رویدادها  امنیت شهری در حین  برگزاری رویدادها که  درصورتیو 

ی بسیاری از افراد متخاطی را به این رویدادها جذب کند و خود  تواند حت، میقوی داشته باشد جاذبة

 .ی شودسازی مناطق شهرسبب ایمنی

متفاوتی درموپژوهش اهای  امنیت شهری  در  اماکن ورزشی  کارکردهای نجام شده است و  رد نقش 

اند. همچنین، دربارة کارکردهای امکان ورزشی در سطح امکان ورزشی در امنیت شهری اثبات شده

از محیطجامعه  در  پویایی  ایجاد  شهری  جمله  داهای  وجود  مناسبی  علمی  پژوهش  شواهد  در  رد. 

عالوه علمی  حاضر  شواهد  ایجاد  برای    عوامل  درموردبر  ورزشی،  امکان    کردنعملیاتیطراحی 

 . شی در مسیر بهبود امنیت شهری نیز تالش شدکارکردهای امکان ورز
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Abstract 
This study was aimed at investigating the factors influencing capacity improvement of 
sport spaces for the development of urban security. The study method adapted was a field 
survey. The study sample includes all university professors and managers of some private 
and public sports complexes in Tehran. A researcher-made questionnaire was used and 
designed according to the theory of crime prevention through environmental design and 
expert opinion. The exploratory factor analysis and group hierarchy process analysis were 
used for analysis of data. Data analysis was done in SPSS software and superdecision. The 
results showed that totally 7 factors included 842.42% of the total variance of the 
questions. The results of the ranking showed that the factors related to the monitoring 
sports spaces with a normal score of 0.398 are the most important factors concerning sport 
spaces for the development of urban security. The results also showed that the factors 
related to programs and activities in sport spaces with a normal score of 271/0 and factors 
related to access to sports spaces with a normal score of 234/0 are other factors concerning 
sports spaces for the development of urban security. The results also showed that the 
factors related to visual and environmental comfort with a normal score of 045/0 are the 
least important factor compared to other factors related to sports spaces for the 
development of urban security. 
 
Keywords: Security, Sports Spaces, Access, Defenseless Places. 
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