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The determine the economic, social, traffic, and
environmental impacts of the Karaj Enghelag Sports
Complex on the surrounding urban environment
Roshanravan, B. (MA)1, Abdolmaleki, H.*2(PhD), khalifeh, S.N.3(PhD)
Abstract
Sports areas as one of the most important urban public use affect the
environment around which social, economic and traffic environmental
impacts can be named as the most important. The purpose of this study was
to determine the economic, social, traffic, and environmental impacts of the
Karaj Enghelag Sports Complex on the surrounding urban environment. The
research method was a descriptive - survey and the statistical population
consisted of 253 residents around the Sports Complex. The instruments used
in this study included the Environmental and Traffic Impact Questionnaire of
Sultan Hosseini et al. (2014). This questionnaire has 14 questions and 2
components of the environmental impacts of sports areas and the traffic
impacts of sports areas. Sultan-Hosseini et al. (2013) questionnaire is also
used in the field of socio-economic impacts. This questionnaire has 16
questions and 2 components of economic and social impacts of sports
facilities. The validity of the questionnaire is a content type and its reliability
is calculated by Cronbach's alpha of 81%. A one-sample T-test were used to
analyze the data from the questionnaires. The multidisciplinary DecisionMaking Method is used to rank the effects of the evaluated components. This
study has identified that social impacts significantly had the greatest effects
on the urban environment of Karaj city (p<0.001). Moreover, the next two
ranks are traffic effects and environmental effects, but there was no influence
of the economic effects on the urban environment around the sports complex
(p=0.11).
Keywords: Environmental effects, Traffic effects, Economic effects, Social
effects, Sports areas.
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مقدمه
از آن جا كه ورزش با روح ،اندیشه ،تفكر و ذهن مردمان و نيز قواي بدني و فيزیک افراد سر و كار
دارد ،بر دیگر بخشهاي یک جامعه ،آثار اساسي و دائمي دارد و این خود مهم ترین و شاخصترین
ویژگي ورزش و برنامه ریزي براي آن است (فخري.)1387 ،
یكي از راههاي سوق دادن مردم به ورزش ،ایجاد اماكن ورزشي در شهرها ميباشد .در كشور ما از
نيم قرن گذشته تا كنون ،ورزشي كه فعاليت هایش در دست بخش خصوصي و مردمي بود فعاليت
آن به تدریج در سطوح مختلف به عهده دولت قرار گرفت .افزون بر گسترش دامنه اقتدار دولت در
تربيت بدني و پذیرفتن مسئوليتها ،عوامل زیر نيز سيماي تربيت بدني در كشور را در نيم قرن
گذشته ،تغيير داده است :نخست آن كه تعداد ورزشهاي مختلف رو به فزوني گذاشته و همه آن ها
نياز به فضاها و خدمات ویژه دارند .دیگر آن كه تمام اقشار جامعه از پير و جوان به ورزش روي
آورده اند و امروز دیگر سن خاصي براي ورزش وجود ندارد و همه گروههاي سني مردم ،خود را
نيازمند به ورزش و استفاده از امكانات ورزشي ميدانند .همچنين در طول پنجاه سال گذشته
جمعيت كشور حدود  5برابر شده است كه به طور طبيعي نياز به امكانات و خدمات ورزشي را
افزایش داده است .مسئوليت دولت به عنوان مهم ترین متولي ورزش در كشور ،نه تنها تحمل بار
عظيم مالي بلكه مسئوليت مدیریت و راهبردي این برنامه را نيز بر عهده دارد (محرم زاده.)1386 ،
اماكن و تأسيسات ورزشي به دليل گستردگي فعاليتهاي خود از قبيل برگزاري مسابقات و تمرینات
ورزشي و روي آوردن تعداد زیادي از تماشاچيان و ورزشكاران به سمت آن ها ،بر فضاي شهر و
كاربريهاي تجاري و مسكوتي اطراف خود تأثير ميگذارند .برخي از این تأثيرات شامل اثرات
اقتصادي ،اجتماعي ،ترافيكي و زیست محيطي اماكن ورزشي بر محيط اطراف خود ميباشد .یكي از
عوامل افزایش بهرهوري از اماكن و تأسيسات ورزشي ،شناخت اثرات این اماكن بر فضاي شهري مي-
باشد.
این اماكن به علت گستردگي فعاليتهاي خود مانند برگزاري رویدادها و مسابقات ورزشي و استفاده
تعداد زیادي از هواداران و تماشاگران از آن ها بر فضاي شهري اطراف خود تأثيرات مختلفي از
قبيل ،تأثيرات اقتصادي ،اجتماعي ،ترافيكي و زیستمحيطي ميگذارند .تجزیه و تحليل ترافيكي
محيط اطراف اماكن ورزشي شامل بررسي كليه شبكهها و وسایل حمل و نقل ميشود؛ كه بيانگر
این است كه اگر شبكه راههاي پيرامون ورزشگاه ،ظرفيت الزم براي تخليه انبوه هواداران رویدادهاي
ورزشي را ندارد و یا این كه وسایل حمل و نقل عمومي و خصوصي در این محدوده تردد نميكنند،
ميبایست تمهيداتي براي ایجاد ظرفيت الزم در نظر گرفته شود .در صورتي كه اعمال چنين
تمهيداتي ممكن نباشد ،باید محل دیگري انتخاب گردد .امروزه ،با تغييرات سریع محيطي روبرو
هستيم .تأثيرات متقابل نيروهاي اجتماعي ،سياسي ،اقتصادي و فناورانه روي كليه مؤسسات اثر
گذاشته است .تقاضا براي استفاده از امكانات و تسهيالت تفریحي و هزینههاي خرید ،نگه داري و
تعمير تجهيزات و اماكن روز به روز بيشتر ميشود .طبيعي است كه برنامهریزي صحيح ،تدارك و
تنظيم تسهيالت و امكانات ورزشي تفریحات سالم و تربيت بدني ضروري به نظر برسد .بارها اتفاق
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افتاده كه یک مكان ورزشي با صرف هزینههاي زیاد و بدون توجه به آثار این اماكن در نقطهاي از
شهر ساخته شده و پس از مدتي از افتتاح و بهرهبرداري ،این اثرات خود را نمایان ساختهاند ،به
طوري كه اغلب اوقات ،انجام فعاليتهاي ورزشي در آن ها متوقف شده یا كاهش یافته است.
(خواجوي.)1394 ،
با توجه به اثراتي كه اماكن ورزشي ميتوانند بر محيطهاي شهري بگذارند ،این سوال مطرح است
كه ورزشگاه انقالب كرج چه اثراتي ميتوانند بر محيط اطراف ورزشگاهها بگذارد؟
پژوهش حاضر درصدد بررسي اثرات اجتماعي ،اقتصادي ،ترافيكي و زیستمحيطي ورزشگاه انقالب
كرج بر محيط شهري منطقه است .بر همين اساس در خصوص اثرات اقتصادي عواملي چون ایجاد
اشتغال در محدوده اطراف ورزشگاه ،رونق كسب و كار ،افزایش درآمد اهالي و افزایش قيمت زمين-
هاي مسكوني و تجاري منطقه ،در اثرات اجتماعي چون افزایش ناهنجاريهاي اجتماعي ،سلب
آسایش ساكنان ،افزایش شادابي و نشاط در اهالي منطقه ،افزایش نزاع و درگيريهاي بدني ،افزایش
گرایشهاي اهالي منطقه به ورزش و از اثرات ترافيكي عواملي چون ترافيکهاي مقطعي در زمان
برگزاري مسابقات ،افزایش امكانات حمل و نقل ،كاهش محوطه و فضاي پاركينگ ،افزایش تخلفات
راهنمایي و رانندگي و در بخش آثار زیستمحيطي عواملي مثل افزایش سر و صدا و آلودگيهاي
صوتي ،افزایش فضاي سبز ،ایجاد زباله و نخاله ساختماني ،سایهاندازي ورزشگاه بر محيط اطراف
خود ،افزایش آلودگي محيط زیست مورد بررسي قرار ميگيرد.
بنابراین ،پژوهش حاضر در پي پاسخ به این سوال است كه آیا اثرات زیست محيطي ،ترافيكي،
اقتصادي و اجتماعي مجموعه ورزشي انقالب كرج بر محيط شهري نقش دارد؟
در همين راستا سلطان حسيني و دیگران ( ،)1392در تحقيقي با عنوان اولویتبندي اثرات
اجتماعي و اقتصادي اماكن ورزشي بر محيط شهري یزد نشان دادند كه در مجموع متغيرهاي
اجتماعي ،اگرچه ميانگين نظرات بزرگتر از سطح متوسط بود ولي این اختالف معنادار نبود .به
عالوه دیگر نتایج پژوهش حاكي از آن بود كه امـاكن ورزشي بر مجموع متغيرهاي اقتصادي و
همچنين بر هيچ یک از مؤلفههاي آن اثرگذار نبودند .همچنين سلطان حسيني و دیگران (،)1393
تحقيقي با عنوان راهكارهاي بررسي اثرات زیستمحيطي و ترافيكي اماكن ورزشي شهر یزد بر
محيط شهري آن را انجام دادند كه نتایج نشان داد در خصوص اثرات زیست  -محيطي ميانگين
حاصل كوچکتر از سطح متوسط است و در خصوص اثرات ترافيكي ميانگين حاصل بزرگتر از
سطح متوسط است و اماكن ورزشي اثرات ترافيكي منفي و معنيداري بر منطقه شهري اطراف خود
دارند .از طرفي نصر اصفهاني و دیگران ( ،)1392در پژوهشي به بررسي اثرات ترافيكي ورزشگاه
حافظيه شيراز بر محيط شهري منطقه پرداختند كه طي آن به این نتيجه رسيدند كه تأثير
ترافيكي ورزشگاهها بر محيط شهري آشكار ميشود كه مسئوالن و برنامهریزان باید توجه ویژهاي در
هنگام طراحي و تعيين محل ورزشگاه به تأثيرات مختلف (ترافيكي ،اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي
و )...ورزشگاه ها بر محيط شهر داشته باشند و این نكته را باید مدنظر داشته باشند كه هرچقدر
ظرفيت ورزشگاه ها بيشتر ،رویدادها و مسابقات مهمتر و حساستر باشند ،این اثرات بيشتر خواهد
بود .همچنين عظيمي دالرستاقي و دیگران ( ،)1395به بررسي معيارهاي مكانیابي در طراحي و
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ساخت اماكن ورزشي شهري پرداختند ،كه نتایج حاصل از آن نشان داد تمامي شاخصهاي مكان-
یابي مورد بررسي در این تحقيق كه شامل امكانات موجود در خصوص خدمات شهري ،موقعيت و
مشخصات زمين ،سازگاري و ناسازگاري كاربريها ،تراكم و شعاع عملكردي و آب و هوا است ،در
مكان یابي جهت طراحي و ساخت اماكن ورزشي شهري مهم و تأثيرگذار هستند .و در نهایت با توجه
به هزینه زیاد ساخت اماكن و فضاهاي ورزشي ،ميباید نسبت به بسياري از عوامل و متغيرها ،به
ویژه مكان یابي صحيح این گونه فضاها ،دقت الزم و كافي صورت پذیرد تا امكان دسترسي سادهتر،
توزیع عادالنه تر و توسعه بيشتر اماكن و فضاهاي ورزشي در آینده فراهم گردد .پاسكوال و همكاران
( )2009اثرات اجتماعي ـ اقتصادي ناشي از مجاورت با امـاكن ورزشي را با استفاده از نرخ بيكاري و
متوسـط سـطح درآمد منطقه بررسي نموده و چنين نتيجه گرفتند كه برخالف نتایج مشاهده شده
در مطالعات قبلي ،یافتههاي پژوهش آنها تاثير معنيداري را بين وضعيت اجتماعي ـ اقتصادي و
سطح زندگي افراد نشان نميدهد .هال و همكاران ( )2010با توجه به این نكته ،عوامل مؤثر بر
ميزان حضور تماشاگران را بررسي نموده و عنوان نمودند كه ویژگيها و شرایط ورزشگاه محل
برگزاري نيز یكي از عوامل مهم در راه جذب تماشاگر و به دنبال آن سود و منافع بيشتر است.
روش شناسی پژوهش
تحقيق حاضر ا ز نوع تحقيقات كاربردي مي باشد .روش تحقيـق حاضر توصيفي -پيمایشي ميباشد.
جامعه آماري پژوهش شامل كاركنان نيروي انتظامي و اداره راهنمایي و رانندگي (منطقه 6كرج در
مجموع  65نفر) ،كارشناسان اداره كل ورزش و جوانان و روساي هيات هاي ورزشي ( 120نفر) و
ساكنان و كسبه اطراف مجموعه ورزشي انقالب كرج (تعداد نامشخص) ميباشند .با توجه به تعداد
هریک از بخش هاي جامعه ،با استفاده از نرم افزار آماري  PASSتعداد  250تا  321نفر در بازه
نمونه آماري تحقيق قرار گرفتند و به روش تصادفي طبقه اي با تخصيص متناسب تعداد 300
پرسشنامه بين نمونه تحقيق توزیع شد كه در پایان  253پرسشنامه تكميل شده براي انجام آزمون
هاي آماري در اختيار محقق قرار گرفت .ابزار مورد استفاده در این تحقيق شامل پرسشنامه اثرات
زیست محيطي و ترافيكي اماكن ورزشي سلطان حسيني و همكاران ( )1393خواهد بود كه این
پرسشنامه داراي  14سوال و  2مؤلفه اثرات زیست محيطي اماكن ورزشي و اثرات ترافيكي اماكن
ورزشي ميباشد .در حيطه اثرات اقتصادي – اجتماعي نيز از پرسشنامه سلطان حسيني و همكاران
( )1392استفاده خواهد شد .این پرسشنامه داراي  16سوال و  2مولفه اثرات اقتصادي و اجتماعي
اماكن ورزشي مي باشد .هر دو پرسشنامه بر اساس طيف پنج گزینه اي ليكرت تقسيم بندي شده-
اند .روایي پرسشنامه در تحقيق حاضر از نوع محتوایي بود كه پرسشنامه در اختيار  10تن از اساتيد
مدیریت ورزشي قرار گرفت و روایي آن مورد تأیيد آنها قرار گرفت .به منظور بررسي پایایي
پرسشنامه ،تعداد  30پرسشنامه در بين اعضاي جامعه توزیع و جمعآوري شد كه با استفاده از
ضریب آلفاي كرونباخ پایایي ابزار تحقيق مورد بررسي قرار گيرد .ضریب آلفاي كرونباخ بدست آمده
براي پرسشنامه تحقيق برابر با  0/81بدست آمد كه نشان دهنده پایایي مناسب آن بود .به منظور
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تجزیه و تحليل داده ها در این تحقيق از آمار توصيفي و استنباطي استفاده شد .در سطح آمار
توصيفي از شاخص هاي فراواني ،فراواني تجمعي ،ميانگين و انحراف استاندارد و جداول و نمودارها
استفاده شد .به منظور بررسي سواالت تحقيق در سطح آمار استنباطي از آزمونهاي شاپيروویلک
(جهت بررسي طبيعي بودن توزیع دادهها) ،تي تک نمونهاي و روشهاي تصميمگيري چند معياره
( )MADMاستفاده شد .براي این منظور از نرم افزاريهاي  SPSSو  MATLABاستفاده
گردید.
نتايج و يافته های تحقيق
نتایج به دست آمده در مورد وضعيت سني افراد نمونه به این صورت است كه ميانگين سني آنها 47/25
سال است ،هرچند كه در بين آنها افرادي با سن باالتر( 67سال) و پایينتر ( 23سال) نيز دیده ميشود.
همچنين  199نفر از افراد نمونه را مردان و  54نفر از آنان را زنان تشكيل دادهاند .بيشترین تعداد نمونه
( 94نفر) داراي مدرك دیپلم و بعد از آن به ترتيب كارشناسي ( 75نفر) ،كارداني ( 63نفر) و نهایتاً 21
نفر نيز داراي مدرك كارشناسي ارشد و باالتر هستند .بيشترین تعداد نمونه ( 152نفر) از اهالي و كسبه
محل بودند و كمترین آنها ( 30نفر) از پرسنل نيروي انتظامي بودند.
قبل از انجام آزمونهاي آماري ،ابتدا براي مشخص كردن طبيعي بودن توزیع دادهها از آزمون شاپير و
ویلک استفاده شد كه نتایج آن در جدول  1درج شده است.
جدول  -1نتایج آزمون بررسي طبيعي بودن توزیع دادهها
مؤلفهها

آماره آزمون

درجه آزادي

سطح معني داري

نتيجه آزمون

اثرات اجتماعي

0/931

253

0/07

داده ها طبيعي اند

اثرات اقتصادي

0/960

253

0/08

داده ها طبيعي اند

اثرات زیست محيطي

0/964

253

0/09

داده ها طبيعي اند

اثرات ترافيكي

0/951

253

0/08

داده ها طبيعي اند

Pدر سطح  0/05معنادار مي باشد.
با توجه به نتایج جدول  1ميتوان نتيجه گرفت كه توزیع همه دادهها طبيعي است و بنابراین براي آزمون
سوالها باید از آزمونهاي پارامتریک استفاده شود.
به منظور بررسي اهداف تحقيق ،از آزمون تي تک نمونهاي استفاده شد كه نتایج آن در جدول  2قابل
مشاهده ميباشد .متذكر ميگردد كه در آزمون تي تک نمونهاي ميانگين مؤلفهها با یک عدد ثابت باید
مقایسه گردد ،باتوجه به مباني نظري تحقيق در اینجا عدد ثابت  3در نظر گرفته شده است.

جدول -2نتيجه آزمون تی تک نمونه ای
مؤلفه ها

t

درجه آزادی

اثرات زيست

10/14

252

سطح معنی

تفاوت ميانگين

نتيجه آزمون

داری
محيطی
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اثرات ترافيكی

25/26

252

0/001

1/29

معني دار است

اثرات اقتصادی

2/55

252

0/11

0/24

معني دار نيست

اثرات اجتماعی

37/71

252

0/001

1/51

معني دار است

 P >0/01معني دار است.
همانطور كه مالحظه ميشود ،باتوجه به سطح معنيداري بدست آمده ،اثرات زیست محيطي ،ترافيكي و
اجتماعي اماكن ورزشي بر م حيط شهري كرج نقش دارد .همچنين اثرات اقتصادي اماكن ورزشي بر
محيط شهري نقش معني داري نداشت.
به منظور رتبهبندي مؤلفههاي تحقيق از مدلهاي تصميمگيري چند شاخصه ( )MADMاستفاده شد.
تكنيکهاي تصميمگيري چندشاخصه ،از جمله مدلهاي تصميمگيري ميباشد كه در دو دهه اخير از
استقبال باالیي برخوردار بوده است .این تكنيکها و مدلها كاربرد بسيار گستردهاي در تصميمگيريهاي
پيچيده (هنگامي كه معيارهاي متعدد و گاه متضاد باشند) دارند .قدرت بسيار باالي این تكنيکها در
كاهش پيچيدگي تصميمگيري ،استفاده همزمان از معيارهاي كيفي و كمي ،اعطاي چهارچوب
ساختارمند به مسائل تصميمگيري و در نهایت ،كاربرد آسان آنها باعث شده است تا بهعنوان ابزار دست
تصميمگيران رشتههاي مختلف مورداستفاده قرار گيرند .این تكنيکها ،مسائل تصميم را در قالب یک
ماتریس (همانند ماتریس ذیل) فرموله كرده و تحليلهاي الزم را روي آنها انجام ميدهند.

به دليل تعداد زیاد تكنيکهاي تصميمگيري چند شاخصه ،در این پژوهش  5تكنيک پركاربرد در حوزه
1

2

3

4

5

تصميمگيري چندشاخصه با عناوین «تكنيکهاي تخصيص خطي  ،الكترا  ،ساو  ،تاپسيس و لينمپ »
مورد استفاده قرار گرفت.

)1. Linear Assignment (LA
)2 .Elimination et Choice Translating Reality (ELECTRE
)3. Simple Additive Weighted (SAW
)4. Technique for the Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS
)5. Linear Programming for Multidimensional Analysis of Preferences (LINMAP
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همچنين پس از جمعآوري دادهها ماتریس تصميم تشكيل داده شد كه مشتمل بر  4سطر (تعداد عوامل)
و  253ستون (تعداد افراد) بود .شایان ذكر است كه پيش از اجراي مراحل محاسباتي تكتيکهاي
تخصيص خطي ،الكترا ،ساو ،تاپسيس و لينمپ ،ابتدا ميباسيت ضرایب اهميت شاخصها تعيين گردد .در
1

این پژوهش با استفاده از روش آنتروپي شانون این ضرایب بدست آمد .پس از اجراي تكنيکهاي فوق،
نتایج زیر حاصل شد كه در جدول  3مالحظه ميشود.
جدول  -3رتبهبندي مؤلفههاي تحقيق بر اساس تكنيکهاي مختلف تصميمگيري چند شاخصه

مولفه

تخصيص

الكترا

ساو
رتبه

تاپسيس
سي آي

رتبه

تي آي

1

2

3

1

0/925

2

0/821

2

-0/0093

2

3

2

4

0/886

3

0/801

3

-0/00929

3

4

4

3

0/903

4

0/798

4

-0/00925

4

1

1

2

0/932

1

0/847

1

-0/0094

خطی

دبليو آي رتبه

لينمپ

در تكنيکهاي تصميمگيري استفاده شده در این تحقيق با توجه به ویژگيهاي متفاوت هر روش ،رتبه-
هاي م تفاوتي براي یک عامل مشخص بدست آمد .براي رسيدن به اجماع در رتبهبنديهاي گوناگون مي-
2

توان از روشهاي ادغامي مختلفي استفاده كرد كه در این تحقيق از روش ادغامي كپ لند براي این كار
استفاده شد .این روش تعداد بردها و باختها را براي هر معيار مشخص ميكند .به عنوان مثال ،اگر به
دادههاي جدول  3مروري كنيم ،روشهاي مختلفي كه معيار  4را بر معيار  1ترجيح مي دهند 4 ،روش
هستند (تخصيص خطي ،الكترا ،تاپسيس و لينمپ) .به همين صورت ،همانطور كه مشاهده ميشود تنها
یک روش (ساو) معيار  1را بر  4ترجيح ميدهد .تعداد روشهایي كه معيار  4را بر معيار  1ترجيح مي
دهند ،بيشتر از تعداد روشهایي است كه معيار  1را بر معيار  4ترجيح ميدهند؛ بنابراین معيار  4بر
معيار  1ترجيح دارد و این مورد را در این مقایسه زوجي با  Mنشان ميدهيم .اگر در این مقایسه
زوجي ،رأي اكثریت وجود نداشت و یا آرا با هم مساوي بود ،آن را با  Xكدگذاري مي كنيم M .به منزله
این است كه سطر بر ستون ارجحيت دارد و  Xنشانگر این امر ميباشد كه ستون بر سطر ارجحيت دارد.
شایان ذكر است كه هر مقایسه زوجي به صورت جداگانه مورد بررسي قرار ميگيرد .ستون آخر جدول 4
تعداد بردها را براي هر معيار نشان ميدهد .همچنين سطر آخر همان جدول نشان دهنده تعداد باختها
براي هر معيار ميباشد .امتيازي كه كپ لند به هر گزینه ميدهد ،با كم كردن تعداد باختها از تعداد
بردها محاسبه ميشود؛ بنابراین طبق این روش ،رتبه بندي گزینههاي به صورت جدول شماره  5مي-
باشد.

1. Shannon Entropy
2. Copeland Method
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جدول  -4نتایج مقایسه هاي زوجي بين عوامل
تعداد بردها

4
X

3
M

2
M

1

X

M

0

X

X

3

-

M

X
M

M

4

0

3

2

1

تعداد باخت ها

2

1

معيار

X

1
2
3

جدول  -5رتبه بندي نهایي معيارها براساس روش كپلند
مولفه

تعداد باخت ها

تعداد بردها

باختها – بردها

رتبه

اثرات اجتماعي

0

3

3

1

اثرات ترافيكي

1

2

1

2

اثرات زیست محيطي

2

1

-1

3

اثرات اقتصادي

3

0

-3

4

باتوجه نتایج بدست آمده ،اثرات اجتماعي مهمترین عامل و سپس به ترتيب اثرات ترافيكي ،زیست
محيطي و اقتصادي قرار دارند.
بحث و نتيجه گيری
هدف پژوهش حاضر؛ تعيين اثرات اقتصادي ،اجتماعي ،ترافيكي و زیست محيطي مجموعه ورزشي
انقالب كرج بر محيط شهري اطراف بوده است .امروزه نتایج و تبعات حاصل از ساخت و احداث
اماكن ورزشي مورد توجه برنامه ریزان و مسئوالن شهري بيش از هر زمان دیگري قرار گرفته است.
تـأثيرات اجتماعي و اقتصادي ورزش بر روي جامعه و اماكن ورزشي بر روي منطقه مجاور و
همسایگي از جمله موضوعات قابل توجه بسياري از محققان در بسياري از نقاط جهان بوده كه نتایج
متفاوت حاصل از آنها ،سؤ االت و ابهامات متعدد و در عين حال با اهميتي را پدید آورده است.
كامالً بدیهي است كه صنعت ورزش در زمان فعلي از درآمدزاترین صنایع دنيا محسوب ميشود ،ولي
این صنعت كامالً در اختيار كشورهایي است كه بستر آن را فراهم كردهاند و به مقوله ورزش به
عنوان مقولهاي درآمدزا نگریستهاند و كامالً بر اساس مطالعات علمي با آن برخورد نمودهاند .نتایج
حاصل از این پژوهش با استفاده از روش كپلند رتبه بندي شدندآ؛ كه بر اساس این رتبه بندي
اثرات اجتماعي در رتبه باالتري نسبت به سایر مؤلفههاي دارد .در این رتبه بندي اثرات ترافيكي،
اثرات زیست محيطي و اثرات اقتصادي در رتبههاي بعدي قرار دارند.
نتایج این مطالعه تحقيقي نشان داد ،ميانگينهاي حاصله از نظرات ساكنان اطراف مجموعههاي
ورزشي و مسئولين ورزشگاهها در خصوص اثرات محيط زیستي بر محـيط شـهري بزرگتراز سطح
متوسط ( 3بـوده) بنابراین ،ميتوان اذعان نمود ،از نظـر مسئولين ورزشگاهها و سـاكنان اطراف
مجموعه ورزشي انقالب كرج داراي اثرات محيط زیستي بر محيط شهري ميباشد ،كه با نتایج
تحقيقات سلطان حسيني ( ،)1387فخري ( )1387و پاداش و همكاران ( )1390همسو ميباشد و
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هم خواني دارد و از طرفي نتایج این تحقيق با سلطان حسيني و همكاران ( )1390و نصراصفهاني و
همكاران ( )1392مغایرت دارد .از علل عدم همخواني مي توان به موارد زیر اشاره كرد :پژوهش هاي
مورد اشاره در شهر اصفهان انجام شده و تحقيق حاضر در شهر كرج؛ شهر اصفهان نسبت به كرج
صنعتي تر مي باشد و ورزشگاه فوالد شهر در خارج از این شهر و در كنار اماكن صنعتي قرار دارد در
حالي كه ورزشگاه انقالب در درون شهر كرج و در جوار اماكن مسكوني قرار دارد.
ایجاد سروصدا را ميتوان همواره قرین و همراه با فعاليتهاي ورزشي و به ویـژه مسابقات ورزشي
دانست و این آلودگيهاي صوتي زماني شكل حاد به خود ميگيرد كه مسابقات در فضاي آزاد و با
حضور تماشاچيان زیاد صورت بگيرد .مقابله با سروصداي حاصل از فعاليتهاي ورزشي تقریباً
غيرممكن ميباشد اما مي توان با قرار دادن فـضاي سبز حائل اطراف ورزشگاه ،مقداري از سروصداي
آن را كه بـه اطراف متصاعد ميشود كم كرد .همچنين سایهاندازي ورزشگاه بر محيط اطـراف خود
به دليل بزرگ بودن بناي ورزشگاهها و مجاورت مستقيم این اماكن با كاربريهاي مسكوني و تجاري
ميباشد .تأثيرات محيط زیستي ورزشـگاههاي مختلف بر محيط شهر متفاوت ميباشد و این نتيجه
را ميتوان با توجه به قرار گرفتن ورزشگاهها در نقاط مختلف شهري ،ظرفيت ورزشگاهها ،برگزاري
مسابقات مختلف و نحوه فعاليتهاي آنها ،تحليل و بررسي نمود .این نكته را نيز باید مدنظر قرار
داد كه هر چقدر ظرفيت ورزشگاه بيشتر بوده و فعاليتهاي ورزشي بيشتري در آن برگـزار شود،
داراي اثرات بيشتري بر محيط شهر ميباشد .با توجه به نقش عامل زیست محيطي ورزشگاه انقالب
بر محيط شهري كرج به مدیران این مجموعه ورزشي پيشنهاد مي شود به همكاري سازمان هاي
مربوطه (آب و فاضالب ،شهرداري و محيط زیست) نسبت به طراحي و نصب سيستم هاي پيشرفته
جمع آوري پسماندهاي سطحي و زباله هاي ایجاد شده در اطراف اهتمام ورزند .همچنين براي
جلوگيري از زشت و ناپسند شدن محيط اطراف ورزشگاه از انباشت و تجمع زبالهها در محيط
ورزشگاه جلوگيري به عمل آورد.
با توجه به نقش عامل ترافيكي ورزشگاه انقالب بر محيط شهري كرج به مدیران این مجموعه
ورزشي پيشنهاد مي شود با همكاري اداره راهنمایي و رانندگي نسبت به رفع گره هاي ترافيكي قبل
و حين برگزاري رویدادهاي مهم اقدامات الزم (مانند مسدود كردن ،یک طرفه كردن ،اعمال
محدودیت هاي عبور و مرور) صورت گيرد.
با توجه به نقش عامل اجتماعي ورزشگاه انقالب بر محيط شهري كرج به مدیران این مجموعه
ورزشي پيشنهاد مي شود تبليغات رسانهاي و اطالعرسانيهاي عمومي جهت آگاهي مردم از فواید
ور زش ،كه این موضوع موجب استقبال بيشتر شهروندان و اثرگذاري مثبت اجتماعي بيشتر اماكن و
فضاهاي ورزشي ميگردد ،را انجام دهند .همچنين فرهنگسازي در بين عالقهمندان و تماشاچيان
به طرق مختلف ،كه ميتواند موجب كاهش انواع ناهنجاريهاي اجتماعي پدید آمده در مسابقات
ورزشي گردد.
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