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 از هاي استان اصفهان شهرستان ي ورزشيها مكان فضايي توزيع سنجش
  از سطوح توسعه برخورداري نظر

 
 3زهرا نوري -   2محمد سلطان حسيني  - 1 عبدالحميد شمسي

دانشيار، . 2 ارشد تربيت بدني، دانشكدة تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران كارشناس. 1
دكتري، دانشكدة تربيت بدني دانشجوي . 3 دانشكدة تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران

 نو علوم ورزشي، دانشگاه عالمه طباطبايي، تهران، ايرا

  
     

  چكيده
هاي موجود بين مناطق مختلف در استان از  شناخت تفاوت. دانند يمتوسعه هدفي است كه بيشتر مردم آن را ضروري 

ير ناپذ اجتنابي متناسب با هر منطقه، ضرورتي ها برنامهتنظيم  منظور بههاي گوناگون،  نظر ميزان برخورداري از شاخص
ي استان اصفهان در ها شهرستانيري از روش تاكسونومي عددي، به سنجش توزيع فضايي گ بهرهاين پژوهش با . است

هدف اصلي تحقيق يافتن ميزان شكاف بين . ها و فضاهاي ورزشي با استفاده از هجده شاخص پرداخته است زمينة مكان
ي استان ها شهرستانجامعة آماري شامل كلية . ز لحاظ برخورداري از امكانات و فضاهاي ورزشي بودا ها شهرستان
هاي ورزشي مربوط به  در بخش فضاها و مكان ها شهرستاني مند بهرهنتايج، گوياي آن است كه بيشترين . شد يماصفهان 

شهر،  يدونفرخور و بيابانك، فالورجان، نطنز،  يها شهرستانشهر است و  ينشاهي اصفهان، كاشان، مباركه و ها شهرستان
نتايج . هاي مورد بررسي بودند از نظر شاخص ها شهرستانين تر محروملنجان، نائين، خوانسار، برخوار و ميمه و اردستان از 

ر اين د. ي استان اصفهان داردها شهرستانهاي ورزشي در  حكايت از نوعي نابرابري و عدم تعادل در زمينة توسعة مكان
هاي مورد بررسي حفظ  دليل داشتن مركزيت سياسي در استان، برتري خود را در شاخص زمينه شهرستان اصفهان به

  . كرده است
  

  يديكل يهاواژه
  .هاي ورزشي ، مكانيافتگي توسعهاستان اصفهان، تحليل تاكسونومي، توزيع فضايي، 
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   مقدمه
توان به  يمآن  جملةواژة توسعه در اذهان پژوهشگران و اقتصاددانان توسعه، تعابير مختلفي دارد كه از 

افزايش توليد بازدهي، ارتقاي سطح كمي و كيفي زندگي، رفع فقر و محروميت، ارتقاي سطح خدمات 

اجتماعي اشاره  -ين نيازهاي اقتصاديتأميكاري و تورم و ببهداشتي و درماني، برطرف كردن مشكالت 

  ).1(كرد 

 هاي ينزماز  استفاده چگونگي در تعادل عدم ايجاد به گذشته يها دهه در شهري رشد و توسعة

 .كرده است تبديل بزرگ شهرهاي به را ي كوچكشهرها و شهر به را روستاها و منجر شده شهري

 جامعه نيازهاي با متناسب و گرفته يزي صورتر برنامه بدون تغييرات و ها يلتبد اين بيشتر كه يدرحال

به  دادن پاسخ به را آنان و تر ينسنگرا  ريزان برنامه مسئوليت، وضعيت اين است، بهبود نبوده

 عادالنة و مناسب توزيع و سالم، پويا اقتصاد خصايص ينتر مهم از يكي .است كرده ملزم ها يناسازگار

رو  ينازا. است كشور يا منطقه و ناحيههر  جمعيت اكثريت ميان در توسعه يها نمرهو  امكانات

  ).8(دارند  ها ينابرابرو ها  شكاف كاهش در سعي زدايي يتمحرومي ها برنامه تهية طريق از ريزان شهري برنامه

. ي مختلف يكسان نيستها بخشدر داخل يك كشور يا استان نيز در مناطق و  يافتگي توسعهروند 

ي عظيمي است ا منطقههاي  ينابرابرزندگي مردم دستخوش در كشورهاي در حال توسعه نيز، كيفيت 

رو توزيع متعادل امكانات و خدمات  ازاين). 16(در حال افزايش است  سرعت بهكه در بسياري موارد 

ي از ابعاد مختلف ا منطقهي ها تفاوتي است، زيرا هرچه ا منطقهگاهي در جهت از بين بردن عدم تعادل 

يت سبب عدم نهامنجر شده و در  پرجاذبهي ها قطببيشتر باشد، به حركت جمعيت و سرمايه به سمت 

اي مورد  يهناحهاي  يزير برنامهرو بايد  ازاين. تعادل توزيع جمعيت در سطح منطقه و سرزمين خواهد شد

بايد از  ها برنامهگونه  ينانظارت بر  در كشورهاي در حال توسعه تهيه، تدوين، اجرا و. توجه قرار گيرد

  ).4(انجام گيرد  ها دولتجانب 

يا مناطق كشور را روشن كند،  ها شهرستاني وضعيت درست بهتواند  ينميك شاخص  صرفاًكه  آنجا از

حال . را از چندين بعد مختلف بررسي كند ها شهرستانيي نياز است كه بتواند وضعيت ها روشناگزير به 

براي . تر خواهد بود يكنزديرد، نتيجه به واقعيت برگي را در تر متفاوتي ها جنبهبعاد هرچه اين ا

ي مختلف را با هم تركيب و ها شاخصاي بايد از الگوهايي استفاده كرد كه  يجهنتيابي به چنين دست

  .نشان داد ها شهرستاني از يك شهرستان را نسبت به ساير چندبعدكند و موقعيتي  يمتلفيق 
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هاي ورزشي با استفاده از  ي مكانها شاخصهاي استان اصفهان از نظر  ن تحقيق شهرستاندر اي

از  ها شهرستانو ميزان برخورداري  يافتگي توسعهوتحليل شده و وضعيت  آناليز تاكسونومي عددي تجزيه

هاي و تخصيص  يزير برنامهتوان در  يماز نتايج اين تحقيق . مشخص شده است ها شاخصنظر اين 

  .ي عمراني استفاده كردها طرحاجراي  منظور بهدجه و اعتبارات بو

ياستگذاري سي و ا منطقههاي  ينابرابري، كاهش ناهمگوني و ا منطقهتوجه به رهيافت تعادل و توازن 

هاي ساختاري، امكانات و  يژگيو برحسبيي كه ها هدفي براي توزيع ا منطقهيزي ر برنامهو 

كند، مستلزم مطالعه و شناخت خصوصيات هر منطقه با توجه به  يمهاي هر منطقه تغيير  يتمحدود

  ). 5( استي ا منطقهجايگاه آن در كل سيستم 

 چارچوب در فضاها اين. شوند يم شهري محسوب يها بخش ينتر عمده از شهري فضاهاي

 عطفي اطنق و هستند توزيع قابل در شهر مختلف هاي ياسمق در قرار گرفته، ها يستگاهز وها  سكونتگاه

 تراكم بر عالوه خود، شهري فضاهاي در جديد، عصر به ورود با ايراني شهرهاي. آورند يموجود  به شهر در

 هم بر عمومي فضاهاي با مسكوني هاي يكاربر تعادل كه يا گونه به برند؛ يم رنج نيز نامناسب توزيع از

 نمود شهري سبز و آموزشي ورزشي،جمله  از خدماتي، يها سرانه اغلب در امر اين كه است خورده

 شهري، مجموعة بوده، جمعي هاي يتفعالو  انساني يها هدف تابع شهري فضاهاي .يابد يم بيشتري

 با و راحت ايمن، فضاي ايجاد و ارتباط صميمانه و تفاهم همكاري، جمعي، تفكر روح براي ارتقاي ابزاري

 شهروندان روح و جسم سالمت كه ضامن نيازي مورد فضاهاي به توجه رو، ينازا. روند يمشمار  به هويت

، زمينه اين مؤثر در ياز فضاها يكي). 11(رسد  يم نظر به ضروري شهر ساختار و يزير برنامه در، است

هاي شهري  يكاربرهاي شهري به ساير  يطمحتر شدن  يچيدهپي اخير، با ها سالدر  .ورزشي است فضاي

كه سعي بر آن است كه ميان  يطور به. ه بيشتري شده استاز جمله اماكن و فضاهاي ورزشي توج

تر در  يچيدهپي گسترده و وجود پارامترهادليل  به). 22(، ارتباط منطقي صورت پذيرد مؤثرپارامترهاي 

فضاها ). 9(رو هستند  حيطة اماكن ورزشي، مديران و پژوهشگران در اين حيطه با دشواري بيشتري روبه

را  فضاها اين. روند يم شمار به انساني يها سكونتگاهدر  اجتماعي يفضاها يها گونه ورزشي، هاي و مكان

 ذيل كاركردهاي آن در كه شناخت جامعه سالمتي افراد براي شهري زندگي مهم اجزاي از يكي توان يم

 تفريح و فراغت اوقات گذران انساني، تحرك، پرشمار جمعيت متراكم وهمزمان  حضور: جريان دارد

 بين ورزشي يها رقابت و انجام مسابقات چهره، به چهره ارتباط ،كالنشهرها و شهرهاي بزرگ لياها

). 13(سياسي  اجتماعي و گاهي غيرورزشي با اهداف هاي ييگردهما جمعيتي، برگزاري يها گروه
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توانند منافع و درآمدهاي اقتصادي زيادي را نصيب شهر يا  يممسابقات و رويدادهاي بزرگ ورزشي 

بر  مؤثرهال و همكاران با توجه به اين نكته عوامل . شود، كنند يمي كه رويداد در آن برگزار ا منطقه

ها و شرايط ورزشگاه محل برگزاري نيز يكي  يژگيوميزان حضور تماشاگران را بررسي و عنوان كردند كه 

 از مناطق بسياري در ).20(از عوامل مهم در راه جذب تماشاگر و در پي آن سود و منافع بيشتر است 

 شهري محلة هر كه يدرحال است، خريد مراكز و مسكوني كاربري فقط زمين كاربري غالب گونة ايران

 فضاهاي سبز، فضاهاي نيازمند شهرها در ساكن افراد. باشد داشته را خود به مربوط هاي يازمندين بايد

 تحرك براي جاييساز  تازه مسكوني واحدهاي از واحدي كمتر در كه يدرحال. هستند نيز بازي و ورزشي

 تمايل مردم كه است آن از حاكي متعدد مطالعات. استشده   گرفته نظر در باز يفضاها و ورزش و

 مانند كردن ورزش مخصوص هاي مكان به راحتي و مناسب دسترسي كه دهند مي نشان فيزيكي فعاليت

 سطح در عدم تعادل برايند و حاصل ي،ا منطقه هاي ينابرابر. باشند داشته ورزشي اماكن و ها پارك

 نيز يا منطقه يزير ، برنامهدارد وجود ها ينابرابر كه زماني تا و غيره است و طبيعي عوامل اقتصاد، منطقه،

). 7(مناطق  و توسعة عمران از است عبارت يا منطقه هاي يزير برنامههدف چراكه  است؛ يرناپذ اجتناب

 توانست خواهند ،مناطق مناسب عملكرد بر يرگذارتأثبا شناسايي عوامل  يا منطقه ريزان برنامه بنابراين،

صورت  به را بودجة موجود هم و شوندمند  بهره مناطق آن مختلف يها بخش مديران تجربيات از هم

  ).2(دهند  تخصص بهينه

 يكپارچة توسعة براي يزير برنامه در تواند يم كه ابزارهايي از با توجه به مباحثي كه بيان شد، يكي

 لحاظ ازها  شهرستان يا مناطق يبند دسته باشد، داشته وسيعي كاربرد كشور مختلف مناطق و نواحي

ها و  مكان توسعة تعيين ميزان حاضر، مقالة رو هدف ازاين. استيافتگي  توسعه عدم يايافتگي  توسعه

 تاكسونومي عددي و روش از استفاده اصفهان با هاي استان شهرستان بودن همگن و فضاهاي ورزشي

 هر در توسعه يها برنامه توان به ارائة يمآن  نتايج از استفاده با كه است با يكديگر آنها مقايسة همچنين

   .پرداخت ها شهرستان از اين يك

بخش  عمدة يها شاخص زمينة در شهرستاني هاي بين ينابرابر علمي تبيين ابتدا تحقيق، اين هدف

 يها گزاره پرتو در را خود منظور، محقق بررسي اين به. است آن ميزان تعيين سپس فضاهاي ورزشي و

  :برده است پيش به زير

  هاي استان اصفهان؛ هاي ورزشي شهرستان مكان يافتگي توسعهيري گ اندازهتعيين و  -

 .تعيين و شناسايي نحوة توزيع و پراكندگي مكان ورزشي در استان اصفهان -
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 نـيا مواردي اندك، در جز بها ـم، اگرفته رتصو ديدـمتع تمطالعا ،مناطقيافتگي  توسعه ردمو در

 هدـنش رهشاا مناطقيافتگي  توسعه در هاي ورزشي ي فضاها و مكانها شاخص به صخاطور  به تاـمطالع

نشان داد كه » تهران شهر كالني خدمات شهري در مناطق بند سطح«نتايج تحقيقي با عنوان . تـسا

). 12(ريزان است  عدالت فضايي در پراكندگي خدمات شهري رعايت نشده و نيازمند توجه خاص برنامه

 توسعة تركيبي شاخص 40 از استفاده با فارس استان هاي شهرستان براي مقايسة و جالليان زياري

 ده و برخوردار نيمه ستانشهر چهار برخوردار، شهرستان يك در قالب آنها يبند طبقه به انساني

، 96/0ترتيب  به )1385 تا 1355( دهه سه طي را آنها شدت نابرابري و پرداختند محروم شهرستان

به بررسي وضعيت موجود تربيت ) 1382(ي و نيكبخت مؤمنعرب  ).6(محاسبه كردند  44/0، 59/0

بدني از نظر نيروي انساني، تجهيزات و فضاهاي ورزشي در مدارس ابتدايي استان اصفهان در سال 

 سرانةپرداختند كه نتايج تحقيق در بخش فضاهاي ورزشي نشان داد كه ميانگين  1380-81تحصيلي 

كه اين سرانه در مدارس پسرانه  استمتر مربع  3اصفهان ابتدايي در استان  آموزان فضاي ورزشي دانش

 ).10(متر مربع است  30/5متر مربع و در مدارس روستايي  44/2متر مربع، در مدارس دخترانه  54/3

 توسعة تحقيقات مركز پوشش تحت منطقة در ورزشي فضاهاي بررسي«نتايج تحقيقي با عنوان 

 و امكانات بودن ناكافيبيانگر ) 1382(» تهران زشكيپ علوم دانشگاه سالمت ارتقاي و اجتماعي

رهنمايي و آقايي ). 14(بود  منطقه ورزشي امكانات ازها  خانم كمتر يمند بهره و فعال ورزشي تسهيالت

به » فراغت اوقات گذران براي ورزشي فضاهاي توسعة در ها يشهردار نقش«در تحقيقي با عنوان  

نتايج . پرداختند تهران شهرداري 6 منطقة سطح در ورزشي فضاهاي توسعة در شهرداري نقش بررسي

 تثبيت عدم نيز و 6 منطقة شهرداري مالي كمبودهاي و كافي يها بودجه ينتأم نشان داد كه عدم

 ديگر و شهرداري بين بخش يجهنت و مستمر ارتباط فقدان و ورزش در شهرداري تشكيالتي جايگاه

  ).5(بود  ورزشي فضاهاي توسعة در بخش اين هاي ضعف جمله از ورزش، حوزة درها  بخش
 

  تحقيق روش
 استان شهرستان 23 آماري جامعة. تحليلي است -  توصيفي تحقيق حاضر از نوع كاربردي و به روش

 مناطقيافتگي  توسعه ميزان و سطح برخورداري سنجش براي مختلفي يها مدل وها  روش. است اصفهان

 و يا خوشه تحليل عاملي، تحليل تاكسونومي، ،اسكالوگرام آناليز به توان يم جمله آن از دارد كه وجود

 و كارامد يها روش يريكارگ به رو، ينازا .دارند محاسني و معايب هر يك كه كرد، اشاره روش موريس
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منظور  به تحقيق، اين در .است و ضروري الزم گيري يمتصم امر در تسهيل براي آنها تركيب منطقي

 سطوح برخورداري از نظر از اصفهان استان هاي شهرستان ورزشي فضاهاي و ها مكان توزيع سنجش

 اين. است شده استفاده است، بندي سطح رايج يها روش از يكي كه عددي روش تاكسونومي توسعه از

 بهبودمنظور  به ارائة پيشنهادهايي در پييافته  توسعه كمتر هاي شهرستان از تعيين پس تحقيق

شدن  اجرايي ةواسط به تا هاي ورزشي است فضاها و مكانيافتگي  توسعه از نظر مذكور هاي شهرستان

 استان جمعيتي مراكز هاي ورزشي در توسعة فضاها و مكان سطوح اختالف كاهش شاهد ،شده ارائه نكات

  .باشيم اصفهان

  پژوهش يها شاخص معرفي
گذارند، در اين  يمي مختلفي بر توزيع فضاها و امكانات ورزشي تأثير ها شاخصكه عوامل و  آنجا از

در راستاي تحقق اين هدف، . ي كليدي كه اهميت بيشتري دارند، استفاده شده استها شاخصبررسي از 

از آمار اماكن و فضاهاي  آمده دست بهاطالعات  براساسشاخص مورد نظر  18آمار و اطالعات مربوط به 

و با ) 1جدول (ي آور جمع 1389ش ادارة كل ورزش و جوانان استان اصفهان در سال موجود تحت پوش

   . وتحليل شدند يهتجزاستفاده از روش تاكسونومي 

سوي  از منتشرشده اطالعات آخرين از استان، هاي شهرستانيافتگي  توسعه ميزان مطالعةمنظور  به

قرار  1در جدول  كاررفته به يها شاخص )1389(ادارة كل ورزش و جوانان استان اصفهان آمار  بخش

  :ازاند  عبارت كه اند گرفته

  هاي ورزشي مورد استفاده در پژوهش ي توسعة مكانها شاخص. 1جدول 
1  
2  

 پيست دووميداني     

  چمن مسابقاتي
10  
11  

  روباز خاكي
  روباز آسفالت

  خوابگاه ورزشي  12  چمن تمريني  3
  ينورد صخره  13  استخر روباز  4
  زمين تنيس  14  استخر سرپوشيده  5
  مانژ سواركاري  15  زورخانه  6
  پيست اسكيت  16  سالن رزمي  7
  چمن مصنوعي فوتبال  17  چندمنظورهسالن   8
  سالن مختص بانوان  18  ساختمان اداري  9
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  روش تاكسونومي عددي

 يافتگي توسعهي مناطق از لحاظ بند درجهي ها روشروش تاكسونومي عددي از معتبرترين و بهترين 

و تعيين ميزان كيفيت دسترسي مناطق به امكانات مختلف است كه اولين بار توسط ادنسون در سال 

  ). 6(دانان بسط يافت  ياضيرتوسط گروهي از  1950مطرح شد و در سال  1763

 اقتصادي -معيار و مقياسي براي شناخت رشد اجتماعي عنوان بهتوانند از اين روش  يمريزان  برنامه

ي و بند طبقهي، بند درجهروش تاكسونومي كالً يك روش عالي . ي از مناطق، استفاده كنندا مجموعه

همچنين روشي . ستآنهاتوسعه و پيشرفته بودن  درجةيسة كشورها يا مناطق مختلف با توجه به مقا

را  كند و مقياس قابل قبولي يش همگن تقسيم ميوب كمهاي  يرمجموعهزاست كه يك مجموعه را به 

 از استفاده با تكنيك اين). 7(دهد  يمريزان قرار  نواحي در اختيار برنامه يافتگي توسعهبراي بررسي ميزان 

  ).18(پردازد  ييافتگي م توسعه لحاظ از مناطق يبند درجه بهگانه  نه مراحل طي و گوناگون يها شاخص

 يها شاخص تعيين ويافتگي  توسعه ميزان ارزيابي براي نظر مورد مناطق كردن مشخص. 1 مرحلة

 ميزان سنجش يها شاخص سپس وشده   مشخص بررسي مورد مناطق ابتدا، مرحله اين در: توسعه

   .شود يم تعيين مناطقيافتگي  توسعه

 ماتريسي در و شود يم استخراج نياز مورد يها داده مرحله اين در: ها داده ماتريس تشكيل. 2 مرحلة

 اين در درايه هر. گيرند يم قرار است، شده آوردهها  شاخص ،ها ستون در مناطق، و آن يسطرها در كه

  ).17( است j شاخص نظر از i منطقة وضعيت بيانگر جدول

، يكديگر به نسبت مختلف يها شاخص شدن مقايسه قابل براي: ها شاخص كردن استاندارد. 3 مرحلة

 همان كل ميانگين از را شاخص هر به مربوط عددكه  صورت بدين. شود استانداردها  داده ماتريس بايد

 جميع در شاخص همان معيار انحراف بر و كرده كسر مطالعه، مورد نقاط مجموع بين در شاخص

  .كنيم يم تقسيم مطالعه مورد يها سكونتگاه

 توان يم Z استاندارد ماتريس داشتن با مرحله اين در: مناطق بين مركبفاصلة  تعيين. 4 مرحلة

  bو a اينجا در ).17( 1آورد دست به شده يينتع يها شاخص نسبت به مناطق ساير از را منطقه هر فاصلة

. است هم با منطقه دو هر بين زوجيمحاسبة  نوع يك عمليات اين. هستند ارزيابي مورد ةمنطق دو

   .است صفر برابر خودش از منطقه هرفاصلة  و استa از  b فاصلة برابر  bاز a فاصلة منطقة بنابراين

                                                           
1. Guveli 
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 تعيين ماتريس از سطر هر فاصلة ميزان ين، كمترمرحله اين در: فاصله ينتر كوتاه تعيين. 5 مرحلة

 براي كار همين آيد و مي  دست به آنها معيار انحراف و مناطق از كدام هر ميانگين سپس. شود يم

   .گيرد يم انجام نيز فاصله ينتر كوتاه

 كمتر يا بيشتر بسيار يها فاصله داراي كه باشيم داشته مناطقي اگر: مناطق يساز همگن. 6 مرحلة

 محروم بسيار يايافته  توسعه بسيارمنطقة  ما بررسي مورد جامعة در ديگر، عبارت به باشند؛ مناطق ساير از

 از مناطق اين حذف زمان اين در باشد، الگوريتم ناهمگون مناطق ساير با كه) 5(باشد  داشته وجود

 راها  فاصله پايين و باال حد ها ينهگز اين حذفمنظور  ، بهبنابراين. دهد يم پيشنهاد را يبند گردونة درجه

  .شد خواهد حذف نباشد، فاصله اين در يا منطقه چنانچه و آوريم مي دست به زيرصورت  به

. Or (+)= dr+2 2و  باال حد Or (-)= dr- حد پايين  

 كه( آل يدها مقدار از مناطق از يك هر فاصلة مرحله اين در: مناطق سرمشق يا الگو تعيين. 7 مرحلة

 ويافتگي  توسعه نمايانگر آل، يدها از كمفاصلة . شود يم تعيين زيرصورت  به) شد تعيين 4 مرحلة در

  .دهد يم نشان رايافتگي  توسعه عدم آلزياد از ايدهفاصلة 

 مناطقيافتگي  توسعه ميزان، مرحله اين در: مناطقيافتگي  توسعه ميزان يبند درجه. 8 مرحلة

 قابل محاسبه فرمول مقابلبراساس  ،(Fi) منطقه يك يافتگي هتوسع ميزان. شود يم يبند درجه

 حد Co و منطقه هرتوسعة  سرمشق  Cioمناطق،يافتگي  توسعه درجة Fi رابطه اين در  Fi=Cio/Co.است

 از و شود مي مشخص هاCio معيار انحراف و ميانگين ،Co منظور محاسبة به. يافتگي است توسعه باالي

  Co=Cio+2.كنيم  يم استفاده مقابلرابطة 

 گيرد يم قرار يك و صفر بين مرحله اين در: يافتگي توسعه كيفيت تعيين و نتايج و تحليل. 9 مرحلة

  :بود خواهدگانه  سه طبقات از يكي در منطقه يك گرفتن قرار مبناي و

 متوسط كيفيت( محدود امكانات داراي )ب ؛)يافتگي توسعه باالي كيفيت( امكانات از برخوردار )الف

  .)يافتگي توسعه پايين كيفيت( امكانات از محروم )ج ؛)يافتگي توسعه

 به Fi هرچه و است تر يافته توسعه نظر موردمنطقة  باشد، تر يكنزد صفر به Fi مقدار هرچه بنابراين

  .دارد داللت منطقه آنيافتگي  توسعه عدم بر، باشد نزديك يك

  مطالعه مورد محدودة معرفي
. عرض شمالي قرار گرفته است 27/34تا  43/30طول شرقي و  32/55تا  38/49استان اصفهان در 

اين استان ) 1385(ين تقسيمات كشوري آخر براساسمربع است و  كيلومتر 107029مساحت استان 
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آمار سرشماري سراسري نفوس  براساس. استدهستان  125شهر،  101بخش،  45شهرستان،  23داراي 

 758890شهري و  3798728نفر جمعيت دارد كه تعداد  4559256، اين استان 1385سال  و مسكن

  .اند شدهنفر غيرساكن، ساكن  1638در نقاط روستايي و 

  ها داده ليوتحل هيتجز
 يبند طبقه و استان اصفهان يها شهرستان هاي ورزشي مكان يافتگي توسعه درجة تعيينمنظور  به

دهد كه  يمي نشان بند سطحنتيجة . است محاسبه شده و تعريف شاخص 18توسعه،  سطح لحاظ به آنها

 95/0و  3/0 يافتگي توسعههاي اصفهان و خور و بيابانك با درجات  شهرستان، شهرستان 23از بين 

هاي  هاي استان اصفهان در زمينة توسعة مكان ترتيب برخوردارترين و غيربرخوردارترين شهرستان به

در سه گروه  ها شهرستاني نهايي بند رتبهمطالعة بهتر،  منظور به ).2جدول ( اند شدهورزشي شناخته 

 با محروم و 8/0 تا 6/0فاصلة  با ،يافته توسعه، كمتر 6/0تا  3/0، با فاصلة يافته توسعههاي  شهرستان

دهد  يمشده، نتايج نشان  ي در نظر گرفتهها شاخص براساس. شدند يبند سطح1تا  8/0 فاصلة كمتر از

شهرستان شهرضا،  10؛ يافته توسعهگروه  در شهر ينشاهشهرستان اصفهان، كاشان، مباركه و  4كه 

آران و بيدگل، چادگان، فريدن، دهاقان و تيران و كرون در  شهر، ينيخم، آباد نجفسميرم، گلپايگان، 

شهر،  يدونفرشهرستان اردستان، برخورار و ميمه، خوانسار، نائين، لنجان،  9و  يافته توسعهگروه كمتر 

  .اند هگرفت  نظنز، فالورجان و خور و بيابانك در گروه محروم قرار
  

تحليل  براساسهاي استان اصفهان  ي شهرستانبند رتبهو  يافتگي توسعهمقادير درجه و رتبة . 2جدول 
 و مدل تاكسونومي

fi cio ميزان   رتبه  شهرستان
  يافتگي توسعه

  1  اصفهان 72/4 3/0
  يافته توسعه

 
  2  كاشان  3/7  41/0
  3  مباركه  86/8  51/0
  4  شهر ينشاه 44/10 55/0
  5  شهرضا  74/10  61/0

  يافته كمترتوسعه

  6  سميرم 27/11 63/0
  7  گلپايگان  94/11  64/0
  8  آباد نجف  03/12  65/0
  9  شهر ينيخم 79/12 68/0
  10  آران و بيدل 29/12 69/0
  11  چادگان 39/12 71/0
  12  فريدن  58/12  3/0
  13  دهاقان 89/12 78/0
  14  تيران و كرون 1/13 79/0
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 براساسهاي استان اصفهان  ي شهرستانبند رتبهو  يافتگي توسعهمقادير درجه و رتبة . 2ادامة جدول 
 تحليل و مدل تاكسونومي

fi cio ميزان   رتبه  شهرستان
  يافتگي توسعه

  15  اردستان 48/13 83/0

  محروم

  16  برخورار و ميمه 73/13 84/0
  17  خوانسار 89/13 86/0
  18  نائين  1/14  89/0
  19  لنجان  21/14  9/0
  20  شهر يدونفر  56/14  92/0
  21  نظنز  87/14  93/0
  22  فالورجان  34/15  94/0
  23  خور و بيابانك 89/15 95/0

  
  يريگ جهينتبحث و 

يلة آن پيشرفت اجتماعي براي برآورده ساختن نيازهاي وس بهتوسعه تركيبي از توسعة پايدار است كه 

ي از وضعيت و آگاهدر واقع شناخت ). 21(شود  يمانساني و گسترش عدالت اجتماعي توضيح داده 

از لحاظ برخورداري از مواهب توسعه،  آنهاي بند طبقهبندي و  موجود نواحي، نسبت به يكديگر و در جهت

شود كه رويكرد تخصيص اعتبارات و منابع را تشكيل  يمها قلمداد  يزير برنامهمعيار و مبنايي در 

هاي  يزير برنامهمنطبق با  هاي موجود نواحي، ينابرابربنابراين، ضروري است براي كاهش . دهد يم

، توزيع منابع و سرمايه در مركز استانيي از تمركززدايزي بخشي و همچنين ر برنامهي و دوري از ا منطقه

  .منطقه، صورت پذيرد و كوچكشهرهاي متوسط 

، در اولويت توسعه و )سطح سوم توسعه(ي، نواحي پايين ا منطقههاي  يزير برنامهبراساس اصول 

هاي بعدي  يتاولو، در رتبة دوم اهميت براي توسعه و نواحي ديگر در )سطح دوم توسعه(نواحي متوسط 

  ).15(گيرند  يمتوسعه قرار 

 كشورهاي در در مهم موضوعات از ي،ا منطقه كاهش نابرابري و توسعه هدف با يا منطقه يزير برنامه

از  يكديگر به نسبت مناطق جايگاه شناسايي ي،ا منطقهيزي ر برنامه الزمة. آيد يحساب م به توسعه حال

  .است توسعه لحاظ

نظر فضاها  از اصفهان استان هاي شهرستان سطح توسعة ،يافتگي توسعه درجة تعيين با مقاله، اين در

يافتگي  توسعه كمتر ويافتگي  توسعهة درج چون مفاهيمي بررسي اين در. شد هاي ورزشي ارزيابي و مكان
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توسعة  سطح ارزيابي كه بود ييها شاخصاز  شهرستان آن برخورداري ميزان ةدهند نشانشهرستان  يك

توسعه در  يها شاخصعنوان  با آنها از و است گرفته صورت آنهابراساس  ها شهرستان هاي ورزشي مكان

 با ،اند بوده مند ها بهره شاخص اين از بيشتري ميزان به كه هايي شهرستان بنابراين. يما برده نام اين بخش

 خود را درها  شاخص اين از كمتري مقادير كه ييها و شهرستانبرخوردار  يايافته  توسعه عنوان

 يافته توسعهكمتر  هاي شهرستان زمرة در ،اند داشته شهرستان مطلوب با بيشتري فاصلة واند  پرورانده

   .اند قرارگرفته

روش تاكسونومي، نتايج گوياي نامناسب بودن اوضاع استان اصفهان از لحاظ توسعة  براساس

  .استي مورد بررسي ها شهرستانيكپارچة اماكن ورزشي در 

مباركه و  هاي اصفهان، كاشان، شهرستان است كه آن گوياي نتايج تاكسونومي، روشبراساس 

هاي خور و بيابانك، نطنز، فالورجان،  ند و شهرستانباالي برخوردار يافتگي توسعهشهر از درجة  ينشاه

بسيار پايين  يافتگي توسعهشهر، لنجان، نائين، خوانسار، برخوار و ميمه و اردستان از درجة  يدونفرنطنز، 

هاي مورد بررسي با توجه به جمعيت  كه نبود يا كمبود شاخص برخوردارندهاي ورزشي  از لحاظ مكان

در درجة بسيار نازلي از سطح توسعة اماكن و فضاهاي  ها شهرستاناين  سبب شده ها شهرستاناين 

   .يرندقرار گورزشي 

 نسبت به) اصفهان( شهرستان برخوردارترين دهد كه يمنشان  مدل تاكسونومي كلي محاسبة طور به

 و بيانگر شكاف كه است برخوردار ي فراوانيا توسعهاز فاصلة ) خور و بيابانك( شهرستان ينتر محروم

 جامع رويكرد عدم ازها  شهرستان نابرابري بين اين .ستها شهرستانبين  شديد و زياد بسيار نابرابري

توسعة چنداني در اين  كهشود يا شايد گوياي آن است  مي ناشي استان اين در هاي ورزشي مكان توسعة

توان گفت كه  يمدر نهايت . حاكم بوده است آنهاصورت نگرفته و نوعي حالت ركود در ميان  ها شهرستان

هاي اقتصادي بيشتري را در  يرساختزها و  گذاري يهسرما اند توانستهنقاط شهري نزديك به مركز استان 

  . هاي ورزشي را به خود جذب كنند زمينة ساخت فضاها و مكان

عادل در سطح استان، هاي نامت گذاري يهسرمايزي دقيق و ر برنامهعبارتي ديگر عدم مطالعه و  به

كه اين  استهاي استان به لحاظ توسعة فضاهاي ورزشي شده  موجب تفاوت و ناهمگوني شهرستان

 خصوص بهعوامل به ايجاد و تمركز بيشتر امكانات و فضاهاي ورزشي در چند شهرستان استان؛ 

رشد و توسعة متعادل هاي  ينهزمهاي دقيق  يزير برنامهتوان با  يمشهرستان اصفهان منجر شده است كه 

ي از پايين به باال و ا منطقهها، به مطالعات  يزير برنامههاي استان را فراهم كرد؛ اين  و هماهنگ شهرستان
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فضاهاي ورزشي بين  نامتوازندر غير اين صورت با اين روند، توسعة  .باال به پايين، توأم نيازمند است

  .ن دور از انتظار نخواهد بودآ روزافزونبرخي نواحي با نواحي ديگر و گسترش 

، هر برنامة اوالًي در زمينة فضاهاي ورزشي ضروري است كه ا منطقهبراي تحقق توسعة پايدار 

ي بايد حاصل ا توسعهياً هر نوع فعاليت ثاني مبتني بر درك متقابل نيازها و منابع محلي باشد؛ ا توسعه

ير پذ امكان به پايين باشد؛ ثالثاً پايداري هنگامي يزي از پايين به باال و از باالر برنامهجمع و تركيب 

رو شايسته است توسعه و ارتقاي سطح كمي و  ازاين. خواهد بود كه متكي به مشاركت آحاد جامعه باشد

ريزان قرار گيرد تا با ارتقاي اين  در رأس اولويت برنامه ها شهرستاندر هر يك از  ها شاخصكيفي تمامي 

هاي استان از لحاظ  و همگون شهرستان جانبه همهينة رشد و توسعة سطوح، گام مهمي در زم

  .برخورداري از فضاهاي ورزشي برداشته شود

 از ي استان اصفهانها كه هر يك از شهرستان شودروش علمي ثابت  بهدر اين پژوهش كوشش شد 

ريزان و  برنامه قرار دارند تا شايد معياري علمي براي يا در چه رتبه فضاهاي ورزشيلحاظ برخورداري از 

 برخي فضاهاي ورزشي بين نامتوازن روند، توسعة با اين .شود ورزش و جوانان اين استانن مسئوال

 وضعيت كردن بهترمنظور  به. آن دور از انتظار نخواهد بود روزافزونو گسترش  ديگر نواحي با نواحي

  :شود پيشنهاد مي زير راهكارهاي هاي ورزشي  توسعة مكان استان در زمينة هاي شهرستان

  ؛ها شهرستان تراكم جمعيتي با متناسب امكانات و فضاها گسترش -

در نظر  ومنطبق با شرايط فرهنگي  براي توسعة اماكن و فضاهاي ورزشياصولي  يزير برنامه -

  جامعة مورد هدف؛ قيگرفتن عال

  فضايي؛ يزير برنامه با نظام بخشي يزير برنامه انطباق جهت در تالش -

نيازهاي  رفع جهت شهرداري سازمان به متعلق ورزشي يها مجموعه احداث يابي و مكان -

  ي؛ا منطقه و يا منطقهيرز

 كه يا گونه به ؛يافته توسعههاي محروم و كمتر  در شهرستان زدايي يتمحروم هاي راهبرد اتخاذ -

  شود؛ فراهم استان متوسط حد بهها  شهرستان ارتقاي اين براي الزم زمينة

 يافتگي توسعههاي غيربرخوردار از توسعه و تعادل در  زدايي از شهرستان يتمحروم منظور به -

ي دولتي اولويت بيشتري به ها بودجههاي استان بايد در زمينة تخصيص اعتبارات عمراني و  شهرستان

  داده شود؛ ها شهرستاناين 
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 از كمتر برخورداري و اقليمي شرايط داليل استان به دور از مركز كويري و واحين به ويژه توجه -

  ورزشي؛ هاي يرساختز

هاي ورزشي استان، ضروري  ساخت مكان توسعةبا هدف برقراري تعادل نسبي و توازن در سطح  -

هاي خور و بيابانك،  يت اول با شهرستاناولوي، ا توسعهمدت  يانمو  بلندمدتي ها برنامهنمايد كه در  يم

  شهر و لنجان باشد؛ يدونفرفالورجان، نظنز، 

 و ورزشي فضاهاي گذاري يهسرما و مديريت در مردم و بخش خصوصي مشاركت جلب امكان -

  مسئوالن و مديران ورزشي استان در اين زمينه؛ هاي مؤثر اقدام

منظور توسعة تسهيالت و امكانات ورزشي در  ههاي پردرآمد، ب استفاده از درآمدهاي شهرستان -

  مناطق محروم استان؛

 ساز و يمتصم عناصر ساير و مشاور مهندسان با تنگاتنگ و مستمر ارتباط يلدل به شهرداري -

 فضاهاي توسعة در زمينة اي يژهو جايگاه تفصيلي، يها طرح و شهري يها برنامه و اسناد كنندگان يهته

تواند كمك شاياني براي گسترش و توسعة فضاهاي ورزشي  يمكه اين مهم  دارد ورزشي و تفريحي

  هاي محروم باشد؛ شهرستان خصوص به ها شهرستان

افزايش سرانة  منظور بههاي مناسب  ياستسبا اتخاذ  ها ارگاناستفاده از اماكن و تأسيسات ساير  -

  .ورزشي تا چند برابر وضعيت موجود
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