پژوهشهای معاصر در مدیریت ورزشی
سال نهم – شمارۀ  – 18پاییز و زمستان 1318

132
شناسه دیجیتال (10.22084/SMMS.2020.21371.2552 :)DOI

ارائه مدل خط مشیهای محیط زیستی در ورزش بر اساس مدل پارادایمی
حسن طاهرخانی ،1فریده شریفیفر ،*3رضا

چكـیده

تاریخ دریافت11/01/18 :

نیکبخش2

تاریخ تصویب11/03/06 :

امروزه بحرانهاي محیط زیستی افزایش یافته و تالشهاي گستردهاي را میطلبد .ورزش بهدلیل ارتباط نزدیک با محیط زیست صدمات فراوانی به آن
وارد کرده و ضرورت دارد تا در این زمینه برنامهریزي و پژوهش صورت گیرد .این پژوهش با بهرهگیري از روش نظریه داده بنیاد بهدنبال تدوین مدل
پارادایمی خط مشیهاي محیط زیستی در ورزش کشور بر اساس مدل استراوس و کوربین است .بدین منظور  51مصاحبه نیمهساختار یافته با خبرگان
محیط زیست در ورزش انجام شد .از دادههاي خام  5131نکته کلیدي و در کدگذاري باز  013مفهوم انتزاعی در قالب  15مقوله اصلی و در کدگذاري
محوري به یکدیگر مرتبط داده شدند و در ادامه  1قضیه در نتیجه کدگذاري انتخابی بهدست آمد .نتایج نشان داد شرایط علی (بازیگران محیط زیست در
ورزش) :متولیان ،ذینفعان و کاربران محیط زیست در ورزش .عوامل زمینهاي (رفتار زیست محیطی) :دین مبین اسالم و الگوپذیري .راهبردها (مالحظات
محیط زیستی) :مدیریت زباله ،مدیریت انرژي ،مدیریت آلودگی ،مدیریت تنوع زیستی .پیامدها (بسترهاي محیط زیست در ورزش) :رویدادهاي ورزشی،
ساخت اماکن ورزشی،گردشگري ورزشی و وسایل و تجهیزات ورزشی .شرایط مداخلهگر :اسناد ،تجربیات و سیاستهاي محیط زیستی داخلی و بینالمللی،
عمومی و ورزشی و در نهایت مدل پارادایمی ترسیم شد .در بخشی دیگر پرسشنامه تهیه شده از مقولههایی از طریق روش دلفی در سه مرحله به خبرگان
داده شد .نتایج نشان داد تفاوت انحراف معیارهاي دور دوم و سوم کمتر از  5بهدست آمده که میتوان به این نتیجه رسید که این مقولهها تأیید و بهعنوان
شاخصهاي نهایی تحقیق پذیرفته شدند .نتایج این پژوهش میتواند مسیر سیاستگذاري ،برنامهریزي و آموزش محیط زیست در ورزش را تسهیل بخشد.
کلید واژهها :مدل ،محیط زیست ،ورزش ،نظریه داده بنیاد ،روش دلفی.
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مقدمه
در دو قرن اخیر با پیشرفت فناوري ،عمق تأثیر رفتار انسان بر روي کره زمین بهگونهاي بوده است ک ه م یتوان د سرنوش تی
متفاوت با هزاران سال گذشته را رقم زند و حیات همه موجودات زنده را تهدید نماید (امانی و همکاران .)5: 5131 ،بنابر اعالم
شاخصهاي جهانی زیست محیطی ،رتبه ایران در سال  0352با امتیاز  12.51بین 523کشور دنی ا  23اس ت (ای ی ،پ ی ،آي.
 .)0352بر این اساس ،جنبش پایداري زیست محیطی هنوز در خیلی از کشورها تبدیل به موضوعی جدي و مهم نشده اس ت،
این در حالی است که این جنبش در بسیاري از کشورهاي توسعهیافته به شکل مدرن فعالیت خود را آغاز کرده است (ق دیمی،
 .)7: 5131در قانون اساسی ایران تأکید شده است که حفاظت از محیط زیست از نسل امروز به نسلهاي بعد وظیفه عم ومی
تلقّی و آلودگی و تخریب آن ممنوع است (جهانگیري .)5137 ،با اینحال ،این اصل با تفسیر و تعابیر نادرست کم ک نن دانی
به حفاظت از محیط زیست نکرده است (اصلیپور و همکاران .)5131 ،همننین مهمترین سیاسته اي کل ی مح یط زیس ت
توسط مقام معظم رهبري در راستاي ایجاد نظام یکپارنه ملی محیط زیست ،تهیه اطلس زیست بوم کشور ،تقویت دیپلماس ی
محیط زیست ،گردش اقتصاد سبز و نهادینهسازي فرهنگ و اخالق زیست محیطی به سران سه قوه ابالغ شده است .بر ای ن
مبنا خط مشیهاي زیست محیطی دولت در هجده بند ،سر نوشت آینده ایرانیان را در گرو نگونگی نگ رش و رفت ار اف راد ب ه
محیط زیست و میزان احیاي توازن زیست محیطی عنوان کرده است .در این زمینه الزم است هر سازمان و نهادي در حیط ه
خود اقداماتی در زمینه حفاظت از محیط زیست انجام ده د .یک ی از ای ن نهاده ا ورزش اس ت .ورزش ب هعن وان بزرگت رین
تهدیدکننده محیط زیست محسوب نمیشود ،اما این نهاد هم میتواند صدمات کونک و بزرگی به محیط زیس ت وارد س ازد.
ننانچه مدیران و دستاندرکاران امر ورزش ،ورزشکاران ،تماشاگران بپذیرند که مسئوالنهتر عمل کنند ،بر حفظ و حفاظ ت از
محیط زیست تأثیرات مثبتی خواهند داشت (بهمنپور و شجیع .)3 :5131 ،موضوع ورزش و محیط زیست در دنیا از آغاز ده ه
 5333بیش از پیش در جنبش المپیک مطرح گردید ،و در کنگره سده المپیک در سال  5331میالدي ،مح یط زیس ت مح ور
اصلی کنگره قرار گرفت و پس از آن منشور المپیک با شعارالمپیک «ورزش ،فرهنگ و محیط زیست» اصالح شد .در راستاي
این هدف کمیسیون ورزش و محیط زیست در کمیته بینالمللی المپیک ( )IOCتشکیل شد .بر این اساس به پیشنهاد کمیت ه
بینالمللی المپیک ( ،)IOCکمیته ملی المپیک ایران در سال  5171به تشکیل کمیسیون ورزش و محیط زیست اقدام ک رد و
فعالیتهایی خود را در زمینه حفاظت از محیط زیست در ورزش آغاز ک رد (بهم نپ ور .)13 :5131 ،در راس تاي تحق ق ای ن
اهداف ،در وزارت ورزش و جوانان هم توسعه فعالی ته اي مح یط زیس تی در فدراس یونه اي ورزش ی ،ادارات ک ل ورزش
استانها ،انجمنهاي ورزشی و هیئتهاي استانی انجام گرفت ،اما با تغیی ر م دیریت در وزارت ورزش و س ازمان حفاظ ت از
محیط زیست کشور این فعالیتها کمرنگ گردید.
یکی از مهمترین فعالیتها در زمینه حفاظت از محیط زیست در ورزش ،تحقیقات و مهمتر از آن شناسایی خ ط مش یه ا،
حیطهها و متغیرهاي این موضوع توسط خبرگان است .با مطالعه مبانی نظري و پیشینه تحقیق میتوان به موض وعاتی نظی ر
بازیگران زیست محیطی ،اسناد و تجربیات زیست محیطی اشاره کرد (اصلیپور و همکاران .)5131 ،بر ای ن اس اس ،ت اکنون
برنامهریزي مدون و ویژهاي در خصوص اصالح ساختار اماکن ورزشی از لحاظ زیست محیطی صورت نگرفته است .م دیریت
و اصالح الگوي مصرف ،بهره گیري از منابع انرژي تجدید پذیر ،مدیریت م واد زائ د و پس ماند ،مش اوره متخصص ین مح یط
زیست ،ارتقاء سطح آگاهی هاي زیست محیطی کارکنان و کاربران و اصالح سیستم بهداش تی از جمل ه اق دامات مه م ب راي
رعایت اصول زیست محیطی در اماکن ورزشی هستند (قره و احمدي .)5131 ،حجتیپور و همک اران ( )5131در ای ن زمین ه
ترغیب شهروندان به فعالیتهاي ورزشی ،استفاده بهینه از اماکن ورزشی ،توجه به مسائل بهداشتی و زیست محیطی و تمرکز
بیشتر مسئوالن و برنامهریزان را خواستار شدند .همننین پژوهشگران خاطر نشان م یکنن د ک ه آل ودگی ه وا و آالین دهه ا
محیطی در مجموعههاي ورزشی در سطح خطرناکی قرار گرفته و اقدامات فوري اصالحی براي کنترل این مسئله نی از اس ت
(نامنی و همکاران .)5132 ،بر ای ن اس اس در ش ش م اه دوم س ال در ش هرهاي ب زرم در مجموع هه اي ورزش ی روب از،

پژوهشهاي معاصر در مدیریت ورزشی

سال نهم -شماره  -52پاییز و زمستان 5132

421

آلودگیهاي شدید نمایان شده و براي جلوگیري از آسیب ورزشکاران ،اتخاذ راهکاره اي م دیریتی در زمین ه مح یط زیس ت
الزامی است (روحانی و همکاران .)5132 ،براساس مطالعات خ ارجی ،هنگ ام مس ابقات ب ینالملل ی ،می زان انتش ار گازه اي
گلخانهاي بهواسطه باال بودن میزان سفر و تولید زباله و پسماند بهصورت قابل توجهی افزایش مییابد (آدکون ل و همک اران،
 .)0351بنابراین صنعت ورزش اثر زیادي بر محیط طبیعی دارد .سازمانهاي ورزشی روشهایی از جمله ارتقاء زیرساخته ا و
مدیریت پسمانده و زباله را براي کاهش اثرات زیان بر این صنعت بر محیط زیست در پ یش گرفت هان د (برای ان و همک اران،
.)0351
بررسیهاي انجام شده نشان میدهد که توجه به کلیه عوامل مرتبط با زیست محیط ی در س ازمانه اي ورزش ی باع
آگاهی ورزشکاران و مدیریت ورزش از خطرات موجود میشود .بنابراین تنها بر پایه اقدامات سختافزاري در ام اکن ورزش ی
نمیتوان رفتارهاي زیست محیطی را نهادینه کرد .از اینرو ،یکی از ضرورتهاي انجام این پژوهش میتواند این مسئله باش د
که هنوز بخش اعظمی از عوامل و فرآیند زیست محیطی ورزش مبهم است .براي ورزش حافظ محیط زیست عوامل متعددي
سهیم هستند که هر کدام به نوبه خود باید مورد توجه قرار گیرند .اینکه این عوامل در محیط زیست ورزشی کدامند ،نیازمن د
دیدي فراگیر ،پژوهشهاي جامع و ارائه نارنوبی مدون براي این امر میباشد .شناسایی عوامل زیست محیطی م یتوان د ب ه
درک بهتر این پدیده کمک و در ارتقاي سطح ورزش کشور بسیار مؤثر باشد .در این پژوهش تالش شده است تا مدل پارادیم
خط مشیهاي محیط زیستی در ورزش طراحی شود .این مدل میتواند بهعنوان الگویی براي کاهش عملکردهاي ناک ارا و از
بین بردن شرایط زیانده و بهدنبال آن کاهش آسیبهاي ناشی از ورزش بر محیط زیست باشد .همننین این طرح م یتوان د
بهعنوان طرحی شماتیک از حفاظت مبتنی بر پیشگیري مطرح و تأثیرات متقابل اجزا و مؤلفههاي مدل را نشان و بیانگر ای ن
مسئله باشد که در شرایط واقعی تا نه حد میتوان به محیط زیست در ورزش توجه نمود .از اینرو هدف ای ن پ ژوهش ارائ ه
مدل خط مشیهاي محیط زیستی در ورزش بر اساس روش نظریه داده بنیاد میباشد.

روش پژوهش
ماهیت این پژوهش ،اکتشافی بنیادي و رویکرد آن کیفی است که از راهبرد داده بنیاد 5استفاده ش ده اس ت .روش داده بنی اد
یک شیوهي پژوهش کیفی است که به وسیلهي آن با استفاده از یک سري دادههاي بهدست آمده ،نظریه تکوین م ییاب د .در
این مطالعه از طرح سیستماتیک راهبرد استراوس و کوربین 0براي جمعآوري و تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شده است .ای ن
روش نظاممند ،داراي سه مرحلهي اصلی کدگذاري باز ،کدگذاري محوري و کدگ ذاري انتخ ابی اس ت (رض ایی و همک اران،
 .)5131جامعه آماري این پژوهش ،اساتید خبره با داشتن سابقه فعالیتهاي پژوهشی و اجرایی در زمین هي مح یط زیس ت در
ورزش بودند که بهصورت هدفمند انتخاب شدند .نمونه آماري با مشورت مسئولین کمیسیون ورزش و مح یط زیس ت کمیت ه
ملی المپیک و از افراد واجد شرایط (همکاري علمی پژوهشی و اجرای ی در کمیس یون ورزش و مح یط زیس ت کمیت ه مل ی
المپیک و دفتر سابق توسعه پایدار محیط زیست وزارت ورزش وجوانان) بودند که تعداد آنها تا مرحله اشباع نظري به  51نف ر
( 0زن و  51مرد) رسید .میزان تحصیالت نمونه آماري  5نفر کارشناسی 0 ،نفر کارشناسی ارشد و  50نفر دکت ري تخصص ی
بوده که تعداد  1نفر آنها در حیطه محیط زیست و  3نفر در حیطه تربیت بدنی تحصیل ک ردهان د .ب راي جم عآوري دادهه ا،
مصاحبه نیمه ساختار یافته با  51سؤال عمومی و تخصصی در زمینه محیط زیست در ورزش که به کمک نند تن از خبرگ ان
محیط زیستی در ورزش تهیه گردید ،انجام گرفت .این مصاحبهها در زمان تقریب ی  13ت ا  23دقیق ه و در جم ع ح دود 171
دقیقه انجام شد .کلیه مطالب با رضایت شرکتکنندگان ضبط و مکتوب گردید .جهت تجزیه و تحلیل دادهها از روش دادهبنیاد
و از نرمافزار  MAXQDAاستفاده شد تا در انتها مدل پارادایمی منطقی یا تصویري عینی از نظریه خلق شده ترسیم گردید.
1. Grounded theory
2. Strauss,A.Corbin,J
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در بخش دیگر از روش دلفی براي شناسایی و تأیید شاخصها استفاده شد .براي این کار ،پرسشنامهاي از  11شاخص
زیست محیطی در ورزش تهیه و در سه مرحله بین  1خبره محیط زیست در ورزش توزیع گردید .دادههاي بهدست آمده
توسط نرمافزار  SPSSمورد محاسبه قرار گرفت .بدین منظور از تحلیل دادهها ،تفاوت میانگینها و انحراف معیارهاي
شاخصها میتوان به این نتیجه رسید که آیا همه این شاخصها تأیید و بهعنوان شاخصهاي نهایی تحقیق پذیرفته
میشوند .در پژوهشهاي کیفی ،روایی و پایایی پژوهش بیشتر براساس صحت دادهها استوار است .بر این اساس اگر
مصاحبهشوندگان یافتههاي پژوهش را مورد تأیید قرار دهند ،میتوان نسبت به روایی پژوهش بیشتر اطمینان حاصل کرد
(استراوس و کوربین .)5333 ،در این پژوهش با ارائه بازخورد به مصاحبهشوندگان و قراردادن آنها در مسیر پژوهش بهطوري
که بر نحوه پاسخگوئی آنها تأثیر نگذارد ،بهمنظور افزایش روایی درونی اقدام شد .ضمناً ،پس از انجام هر مصاحبه ،عناصر
بهدست آمده به مصاحبهشونده ارائه میشد و در صورتی که نکاتی را نسبت به عناصر قبلی در نظر داشتند ،مورد بح قرار
میگرفت .این امر بهمنظور انجام مصاحبههاي فاقد هرگونه پیشفرض و سوگیري انجام شد .در مجموع جمعآوري اطالعات
بخش کیفی پژوهش با استفاده از مصاحبههاي نیمه ساختاریافته و بخش کمی با پرسش نامه محقق ساخته انجام گرفت.
فرآیند تفسیر و تحلیل مصاحبههاي کیفی به روش کدگذاري و بخش کمی نیز به روش دلفی اعتباریابی شده است.

نتایج و یافتههای پژوهش
در بخش کیفی همزمان با مرحله گردآوري دادهها در قالب مصاحبه ،تحلیل دادهها نیز صورت پذیرفت .نمونهگیري نظري تا
زمانی که مقولهها به کفایت نظري رسید ،ادامه یافت .براساس طرح نظاممند دادهبنیاد ،براي تحلیل دادههاي کیفی سه مرحله
کدگذاري باز ،کدگذاري محوري و کدگذاري انتخابی انجام شد .از دادههاي خام اولیه  5131نکته کلیدي در قالب  013مفهوم
انتزاعی ضمن کدگذاري باز استخراج و مفاهیم مذکور مجموعاً در قالب  15مقوله فرعی و  1مقوله اصلی دستهبندي شد .در
مرحله بعدي یعنی کدگذاري محوري ،مقوالتی شامل شرایط علی (علل موجده پدیده اصلی) ،راهبردها (بستر و حوزه
راهبردي) ،شرایط زمینه (شرایط بسترساز خاص مؤثر بر راهبردها) ،شرایط مداخلهگر (شرایط بسترساز عام در راهبردها) و
ی فرآیند کدگذاري انتخابی،
پیامدها (رهآورد و بستر به کاربستن راهبردها) بهطور نظري به هم ارتباط داده شدند .در نهایت ط ّ
گزارههاي حکمی یا قضایاي پژوهش که بر روابط درونی مقولهها اشاره دارند ،شکل گرفتند.
جدول  :1کدگذاری محوری

سازه اصلی

مقولهها
متولیان خارجی محیط زیست

متولیان داخلی محیط زیست
شرایط علی
(بازیگران محیط زیست در
ورزش)

متولیان خارجی محیط زیست در ورزش
متولیان داخلی محیط زیست در ورزش
ذینفعان محیط زیست در ورزش

کدگذاري باز
سازمان ملل متحد (برنامه محیط زیست) UNEP

سازمان حفاظت از محیط زیست
وزارت بهداشت حوزه بهداشت محیط
مدیریت برنامهریزي و بودجه کشور
سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداري کشور
سازمان میراث فرهنگی و گردشگري
شهرداريهاي
کمیته بینالمللی المپیک IOC
فدراسیونهاي جهانی رشتههاي ورزشی
وزارت ورزش و جوانان
کمیته ملی المپیک
فدراسیونهاي ورزشی کشور
اداره کلهاي ورزشی استانها و هیأت تابع
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کاربران محیط زیست در ورزش

تأثیر دین اسالم بر رفتار محیط زیستی
عوامل زمینهاي
(رفتار محیط زیستی)
الگو پذیري محیط زیستی

راهبردها
(راهبردهاي محیط زیست)

مالحظات محیط زیستی در ورزش

پیامدها
(بستر و حوزههاي ورزش)

حوزههاي محیط زیست در ورزشی

اسناد ،تجربیات و خط و مشیهاي
خارجی محیط زیست

شرایط مداخله گر
( اسناد و ابرخط و
مشیهاي حاکم برمحیط
زیست)

اسناد ،تجربیات و ابرخط و مشیهاي
داخلی محیط زیست

اسناد و تجربیات خارجی محیط زیست در
ورزش

ورزش آموزش و پرورش
ورزش دانشگاهها
ورزش شهرداريها
ورزش نیروهاي مسلح
ورزش رسانهها
انجیوها و کمپینهاي ورزشی
اماکن ورزشی خصوصی
ورزشکاران
مربیان ورزشی
تماشاگران ورزشی
عالقمندان ورزشی
کارکنان ادارههاي ورزشی
خبرنگاران ورزشی
آیات قرآن مجید
احادی بزرگان دین
نهج البالغه
اشعار عرفا و بزرگان
سلبریتیهاي ورزشی
اسطورههاي ورزشی
قهرمانان ورزشی
سفیران ورزشی
مدیریت پسمانده و زباله
مدیریت مصرف انرژي ومنابع
مدیریت آلودگی آب ،هوا و خاک
مدیریت تنوع زیستی
رویدادهاي بزرم ورزشی
ساخت و سازهاي اماکن ورزشی
وسایل و لوازم ورزشی
گردشگري ورزشی
اسناد و خط و مشی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد
تجربیات واسناد بین المللی
تحقیقات و پژوهشهاي بینالمللی در زمینه محیط زیست
تفاهم نامههاي زیست محیطی بینالمللی
اصل  13قانون اساسی کشوري
تفاهم نامههاي زیست محیطی داخلی
تحقیقات و پژوهشهاي علمی در زمینه محیط زیست
برنامههاي توسعه پنج سال کشور در زمینه محیط زیست
سیاستهاي محیط زیستی نهاد رهبري
منشور المپیک (ورزش ،فرهنگ و محیط زیست)
تحقیقات و آثار بینالمللی درزمینه محیط زیست در ورزش
تفاهم نامههاي بینالمللی زیست محیطی در ورزش
دستور العملهاي جنبش المپیک 05
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اسناد و تجربیات داخلی محیط زیست در
ورزش

گزارشهاي راهبردي و تجربیات دفتر محیط زیست وزارت ورزش
تفاهم نامههاي وزارت ورزش و کمیت ه مل ی المپی ک ب ا نهاده ا و
سازمانها
تحقیقات و پژوهشها و آثار داخلی درزمینه محیط زیست در ورزش
تجربیات اجرایی کمیسیون محیط زیست کمیته ملی المپیک

شکل  :1پارادایم کدگذاری محور

استفاده از روش دلفی برای شناسایی و تأیید شاخصها
در این بخش از تکنیک دلفی براي شناسایی شاخصها استفاده میشود .براي این کار ،پرسشنامه در سه مرحله بین  1خبره
توزیع میگردد و در مرحله اخر اگر تفاوت انحراف معیار هر شاخص کمتر از  5بهدست بیاید ،میتوان به تکرارها پایان داد.
نتیجه این آزمون در جداول زیر قابل بررسی است.
مرحله اول دلفی

در مرحله اول ،پرسشنامه بین  1نفر از خبرگان در این حوزه توزیع گردید و نتایج زیر حاصل شد.
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جدول  :2میانگین و انحراف معیار شاخصهای زیست محیطی در وزش در مرحله اول دلفی

سازه اصلی

مقولهها
متولیان محیط زیست ورزش

شرایط علی
(بازیگران
محیط زیست
ورزشی)

ذینفعان محیط زیست ورزشی

کاربران محیط زیست
ورزشی

مبانی دین اسالم
عوامل زمینهاي
(اخالق زیست
محیطی)
الگوپذیري

راهبردها

مالحظات زیست محیطی

پیامدها

حوزهاي محیط زیست در ورزشی

شرایط
مداخلهگر

اسناد و تجربیات حاکم بر محیط
زیست در ورزش

کدگذاري باز

میانگین

انحراف معیار

وزارت ورزش و جوانان
کمیته ملی المپیک
فدراسیونهاي ورزشی کشور
اداره کلهاي ورزشی استانها و هیات تابع
ورزش آموزش و پرورش
ورزش دانشگاهها
ورزش شهرداريها
ورزش نیروهاي مسلح
ورزش رسانهها
انجیوها و کمپینهاي ورزشی
اماکن ورزشی خصوصی
ورزشکاران
مربیان ورزشی
تماشاگران ورزشی
عالقمندان ورزشی
کارکنان ادارههاي ورزشی
خبرنگاران ورزشی
آیات قرآن مجید
احادی بزرگان دین
نهج البالغه
اشعار عرفا و بزرگان
سلبریتیهاي ورزشی
اسطورههاي ورزشی
قهرمانان ورزشی
سفیران ورزشی
مدیریت پسمانده و زباله
مدیریت مصرف انرژي ومنابع
مدیریت آلودگی آب ،هوا و خاک
مدیریت تنوع زیستی
رویدادهاي بزرم ورزشی
ساخت و سازهاي اماکن ورزشی
وسایل و لوازم ورزشی
گردشگري ورزشی
اسناد و تجربیات خارجی محیط زیست در ورزش
اسناد و تجربیات داخلی محیط زیست در ورزش

4.20
4.20
4.00
4.20
4.20
4.40
4.80
4.60
4.80
4.60
4.40
4.40
4.20
4.40
4.20
4.40
4.60
4.20
4.00
4.60
4.80
4.80
4.40
4.60
4.40
4.75
4.00
4.00
4.40
4.60
4.40
4.20
4.40
3.80
4.40

1.095
1.095
1.414
1.304
1.095
1.342
.447
.894
.447
.894
1.342
1.342
1.789
1.342
1.789
1.342
.894
1.304
1.732
.894
.447
.447
.894
.894
.894
.500
1.414
1.732
.894
.548
.894
1.095
.894
1.643
1.342

با توجه به جدول باال مشخص است که تمامی شاخصها داراي میانگین باالي  1بودهاند و لذا در تحقیق باقی میمانند.
دور دوم دلفی

در این بخش بین  1نفر از دیگر خبرگان توزیع شد و نتایج زیر حاصل شد.
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جدول  :3میانگین و انحراف معیار شاخصهای زیست محیطی در وزش در مرحله دوم دلفی

سازه اصلی

مقولهها
متولیان محیط زیست ورزش

شرایط علی
(بازیگران
محیط زیست
ورزشی)

ذینفعان محیط زیست ورزشی

کاربران محیط زیست
ورزشی

عوامل زمینهاي
(اخالق زیست
محیطی)

مبانی دین اسالم

الگو پذیري

راهبردها

مالحظات زیست محیطی

پیامدها

حوزههاي محیط زیست در ورزشی

شرایط
مداخلهگر

اسناد و تجربیات حاکم بر محیط
زیست در ورزش

کدگذاري باز
وزارت ورزش و جوانان
کمیته ملی المپیک
فدراسیونهاي ورزشی کشور
اداره کلهاي ورزشی استانها و هیأت تابع
ورزش آموزش و پرورش
ورزش دانشگاهها
ورزش شهرداريها
ورزش نیروهاي مسلح
ورزش رسانهها
انجیوها و کمپینهاي ورزشی
اماکن ورزشی خصوصی
ورزشکاران
مربیان ورزشی
تماشاگران ورزشی
عالقمندان ورزشی
کارکنان ادارههاي ورزشی
خبرنگاران ورزشی
آیات قرآن مجید
احادی بزرگان دین
نهج البالغه
اشعار عرفا و بزرگان
سلبریتیهاي ورزشی
اسطورههاي ورزشی
قهرمانان ورزشی
سفیران ورزشی
مدیریت پسمانده و زباله
مدیریت مصرف انرژي ومنابع
مدیریت آلودگی آب ،هوا و خاک
مدیریت تنوع زیستی
رویدادهاي بزرم ورزشی
ساخت و سازهاي اماکن ورزشی
وسایل و لوازم ورزشی
گردشگري ورزشی
اسناد و تجربیات خارجی محیط زیست در ورزش
اسناد و تجربیات داخلی محیط زیست در ورزش

میانگین
4.40
4.40
4.40
4.00
4.00
4.20
4.20
4.40
4.20
4.20
4.20
4.20
4.00
4.00
3.80
3.60
4.00
4.20
4.20
4.00
4.20
4.00
4.00
3.80
4.20
4.00
4.60
4.80
4.80
4.40
4.40
4.20
4.40
4.20
4.40

انحراف معیار
.894
.894
.894
1.414
1.414
1.095
1.304
.894
1.304
.304
1.304
1.095
1.414
1.414
1.643
1.949
1.414
1.095
1.095
1.414
1.095
1.414
1.414
1.643
1.095
1.414
.548
.447
.447
.894
.894
1.095
.894
1.304
.894

با توجه به نظرات خبرگان در دور دوم این نتیجه حاصل شد که تمامی شاخصهاي شناسایی شده قابل قبول میباشند و
میانگین تمامی شاخصها باالتر از  1بهدست آمده است.
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مرحله سوم:

در این بخش پرسشنامهاي که در دور دوم بین خبرگان توزیع شده بود دوباره ،بین  1نفر ازخبرگان توزیع شد و نتایج زیر
حاصل شد.
جدول  :4میانگین و انحراف معیار شاخصهای زیست محیطی در وزش در مرحله سوم دلفی

سازه اصلی

مقولهها
متولیان محیط زیست ورزش

شرایط علی
(بازیگران
محیط زیست
ورزشی)

ذینفعان محیط زیست ورزشی

کاربران محیط زیست
ورزشی

عوامل زمینهاي
(اخالق زیست
محیطی)

مبانی دین اسالم

الگوپذیري

راهبردها

مالحظات زیست محیطی

پیامدها

حوزههاي محیط زیست در ورزشی

شرایط
مداخلهگر

اسناد و تجربیات حاکم بر محیط
زیست در ورزش

کدگذاري باز

میانگین

انحراف معیار

وزارت ورزش و جوانان
کمیته ملی المپیک
فدراسیونهاي ورزشی کشور
اداره کلهاي ورزشی استانها و هیأت تابع
ورزش آموزش و پرورش
ورزش دانشگاهها
ورزش شهرداريها
ورزش نیروهاي مسلح
ورزش رسانهها
انجیوها و کمپینهاي ورزشی
اماکن ورزشی خصوصی
ورزشکاران
مربیان ورزشی
تماشاگران ورزشی
عالقمندان ورزشی
کارکنان ادارههاي ورزشی
خبرنگاران ورزشی
آیات قرآن مجید
احادی بزرگان دین
نهج البالغه
اشعار عرفا و بزرگان
سلبریتیهاي ورزشی
اسطورههاي ورزشی
قهرمانان ورزشی
سفیران ورزشی
مدیریت پسمانده و زباله
مدیریت مصرف انرژي ومنابع
مدیریت آلودگی آب ،هوا و خاک
مدیریت تنوع زیستی
رویدادهاي بزرم ورزشی
ساخت و سازهاي اماکن ورزشی
وسایل و لوازم ورزشی
گردشگري ورزشی
اسناد و تجربیات خارجی محیط زیست در ورزش
اسناد و تجربیات داخلی محیط زیست در ورزش

4.80
4.80
4.80
4.40
4.40
4.60
5.00
5.00
4.60
5.00
4.80
4.80
4.20
4.60
4.20
4.40
4.60
4.40
4.00
4.60
4.40
4.80
4.40
4.20
4.20
4.40
4.60
4.40
4.40
4.40
4.40
4.40
4.40
4.00
3.60

.447
.447
.447
.894
.894
.548
.000
.000
.894
.000
.447
.447
1.095
.548
1.095
1.342
.548
.894
1.732
.548
.894
.447
.894
1.095
1.095
.894
.548
.894
.894
.894
.894
.894
.894
1.414
1.517
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با توجه به نظرات خبرگان در دور سوم این نتیجه حاصل شد که تمامی شاخصهاي شناسایی شده قابل قبول میباش ند و
میانگین تمامی شاخصها باالتر از  1بهدست آمده است.
در این بخش تفاوت انحراف معیار بین دور دوم و سوم نظرات خبرگان محاسبه شد.
جدول  :5تفاوت انحراف معیار بین دور دوم و سوم

انحراف معیار دور دوم
0.894
0.894
0.894
1.414
1.414
1.095
0.304
0.894
1.304
0.304
1.304
1.095
1.414
1.414
1.643
1.949
1.414
1.095
1.095
1.414
1.095
1.414
1.414
1.643
1.095
1.414
0.548
0.447
0.447
0.894
0.894
1.095
0.894
1.304
0.894

انحراف معیار دور سوم
0.447
0.447
0.447
0.894
0.894
0.548
0
0
0.894
0
0.447
0.447
1.095
0.548
1.095
1.342
0.548
0.894
1.732
0.548
0.894
0.447
0.894
1.095
1.095
0.894
0.548
0.894
0.894
0.894
0.894
0.894
0.894
1.414
1.517

تفاوت انحراف معیارها
0.447
0.447
0.447
0.52
0.52
0.547
0.304
0.894
0.41
0.304
0.857
0.648
0.319
0.866
0.548
0.607
0.866
0.201
-0.637
0.866
0.201
0.967
0.52
0.548
0
0.52
0
-0.447
-0.447
0
0
0.201
0
-0.11
-0.623

مقولهها
وزارت ورزش و جوانان
کمیته ملی المپیک
فدراسیونهاي ورزشی کشور
اداره کلهاي ورزشی استانها وهیات
ورزش آموزش و پرورش
ورزش دانشگاهها
ورزش شهرداريها
ورزش نیروهاي مسلح
ورزش رسانهها
انجیوها و کمپینهاي ورزشی
اماکن ورزشی خصوصی
ورزشکاران
مربیان ورزشی
تماشاگران ورزشی
عالقمندان ورزشی
کارکنان ادارههاي ورزشی
خبرنگاران ورزشی
آیات قرآن مجید
احادی بزرگان دین
نهج البالغه
اشعار عرفا و بزرگان
سلبریتیهاي ورشی
اسطورههاي ورزشی
قهرمانان ورزشی
سفیران ورزشی
مدیریت پسمانده و زباله
مدیریت مصرف انرژي ومنابع
مدیریت آلودگی آب ،هوا و خاک
مدیریت تنوع زیستی
رویدادهاي بزرم ورزشی
ساخت و سازهاي اماکن ورزشی
وسایل و لوازم ورزشی
گردشگري ورزشی
اسناد و تجربیات خارجی
اسناد و تجربیات داخلی
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با توجه به اینکه تفاوت انحراف معیارهاي دور دوم و سوم کمتر از  5بهدست آمده است ،این نتیجه حاصل م یش ود ک ه
میتوان به تکرار توزیع پرسشنامهها پایان داد و به نتیجه قطعی رسید و لذا این شاخصهاي تأیید شده بهعنوان شاخصه اي
نهایی تحقیق پذیرفته میشوند.

بحث و نتیجهگیری
در بخش اول پژوهش بر اساس فرآیند کدگذاري انتخابی ،جهت تدوین گزارههاي حکمی یا قضایاي پژوهش اقدام شده است.
این گزارهها به روابط بین مقولهها اشاره دارند و جهت تسهیل روند تدوین خط مشیهاي زیست محیطی مورد بح قرار می
گیرند و در بخش دوم مقولههاي محیط زیست در ورزش از طریق روش دلفی مورد تأیید خبرگان محیط زیست قرار گرفتند.
قضیه اول :بازیگران محیط زیست در ورزش ،شرایط علی تدوین خط مشیهاي زیست محیط در ورزش ب وده و هرک دام
نقش و وظایفهاي بهعهده دارند .بر اساس تحلیل صورت گرفته  1مقوله «متولیان محیط زیست»« ،ذینفعان محیط زیست در
ورزش»« ،کاربران محیط زیست در ورزش» بهعنوان بازیگران محیط زیست نقش پررنگی را ایفا میکنند.
الف :متولیان در این پژوهش با توجه بیان مصاحبهشوندهها نقش سیاستگذاري ،برنامهریزي و نظارت را دارند.
ب :ذینفعان در این پژوهش با توجه به بیان مصاحبهشوندهها نقش اجراي برنامهریزيها و سیاستگذاريهایی که توسط
متولیان انجام شده را بهعهده دارند.
ج :کاربران در این پژوهش با توجه به بیان مصاحبهشوندهها نقش رعایت اخالق و رفتار زیست محیطی را بهعهده دارند.
 -1متولیان محیط زیست :به  1مقوله فرعی متولیان خارجی محیط زیست ،متولیان داخلی محیط زیست ،متولیان
خارجی محیط زیست در ورزش و متولیان داخلی محیط زیست در ورزش تقسیم میشوند.
متولی خارجی محیط زیست :مقوله فرعی «سازمان برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد ( »)UNEPاست.
متولیان داخلی محیط زیست :شامل  1مقوله فرعی «سازمان حفاظت از محیط زیست»« ،وزارت بهداشت و درمان حوزه
بهداشت محیط»« ،مدیریت برنامهریزي و بودجه کشور»« ،سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداري کشور»« ،سازمان میراث
فرهنگی وگردشگري»« ،سازمان شهرداريهاي کشور».
متولیان خارجی محیط زیست در ورزش :شامل  0مقوله فرعی «کمیته بینالمللی المپیک»« ،فدراسیونهاي جهانی
رشتههاي مختلف ورزشی».
متولیان داخلی محیط زیست ورزشی :شامل 0مقوله فرعی «کمیته ملی المپیک کشور» و «وزارت ورزش و جوانان».
 -2ذینفعان محیط زیست ورزشی :شامل  3مقوله فرعی «فدراسیونهاي ورزشی کشور»« ،اداره کلهاي ورزشی
استانها و هیأت تابع»« ،ورزش آموزش و پرورش»« ،ورزش دانشگاهها»« ،ورزش شهرداريها»« ،ورزش نیروهاي مسلح»،
«ورزش رسانهها»« ،انجیوها و کمپینهاي ورزشی»« ،اماکن ورزشی خصوصی».
 -3کاربران محیط زیست ورزشی :این مقوله اصلی داراي مؤلفه فرعی «ورزشکاران»« ،مربیان ورزشی»« ،تماشاگران
ورزشی»« ،عالقمندان ورزشی»« ،کارکنان ادارههاي ورزشی» و «خبرنگاران ورزشی» است.
در راستا مقولههاي فرعی بازیگران محیط زیست در ورزش نامنی و همکاران ( )5132بیان داشتند ارزیابی ریس ک زیس ت
محیطی مجموعههاي ورزشی با توجه آالیندههاي هوا ،در سطح ریسک باالست .بنابراین نیاز انجام اقدامات اص الحی ف وري
براي کنترل ریسک توسط متولیان و مسئولین ورزشی ای ن ام اکن را م یطلب د .س االري و همک اران ( )5132بی ان کردن د
فعالیتهاي ورزشی گروهی در فضاهاي باز بر دانش و رفتار مثبت زیست محیطی ای ن ک اربران ورزش ی تأثیرگ ذار ب وده ت ا
فعالیتهاي فضاهاي بسته و انفرادي .روحانی و همکاران ( )5132نیز بیان داشتهاند آلودگی اماکن ورزش ی در ش ش م اه دوم
سال نسبت به شش ماه اول سال بیشتر بوده که براي حفاظت از سالمتی ورزشکاران نیاز به برنامهری زي مناس ب مس ئولین
ورزشی را میخواهد .جینا و همکاران ( )0353هم در این زمینه بیان کردند برگزاري و میزبانی رویدادهاي ورزشی بزرم باع
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ایجاد خطرات و آسیبهاي زیستمحیطی فراوانی میشود که مسئولین ورزشی قب ل از آن بای د زیرس اخته اي مناس بی را
فراهم کنند تا آسیب کمتري به محیط زیست وارد شود .همننین نتایج این پژوهش در رابطه با مقوله بازیگران محیط زیست
در ورزش (متولیان ورزشی ،ذینفعان ورزشی و کاربران ورزشی) با پژوهشهاي حجتیپور و همکاران ( ،)5131قره و همک اران
( ،)5131سیلویا و همکاران ( ،)0352آرنوت و همکاران ( ،)0351جونا و همکاران ( ،)0351بریان و همک اران ( ،)0351ش ارد و
همکاران ( ،)0350نري مالن و همکاران ( )0355و میشل و همک اران ( )0353نی ز ه مخ وانی داش ته و م ورد تأکی د ق رار
گرفتهاند.
قضیه دوم :عوامل زمینهاي به  0مقوله مبانی دین اسالم و الگوپذیري تقسیم میشود .این مقولهها زمین هس از اخ الق و
رفتار زیست محیطی میشوند که در کشور ما از اهمیت زیادي برخوردارند.
مقوله مبانی دین اسالم :مبانی دین اسالم به  1مقوله فرعی آیات قرآن مجید ،احادی بزرگ ان دی ن ،نه ج البالغ ه و
اشعار عرفا و بزرگان تقسیم میشود .هر کدام از این مقولهها با توجه به معانی و تفسیر فرازهاي آن نسبت به مح یط زیس ت،
تأثیرات معنوي ،اخالقی و احترام به محیط زیست را در آنها تقویت میکند .تمامی مصاحبهش وندگان در ای ن پ ژوهش دی ن
اسالم را دین محیط زیستی مینامند .در دین اسالم امر به معرف و نهی از منکر سرلوحه رفتار انسانهاست و خود گویاي همه
نیز است .در قرآن کریم آمده است وظیفه انسان آباد کردن است نه آلوده کردن ،شما را از زمین پدید آوردی م و آب ادي آن را
به شما واگذار کردهایم .هُوَ أَنْشَأَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَکُمْ فِیهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْهِ إِنَّ رَبِّی قَرِی ب مُجِی ب ( ،15ه ود) .در
آیهاي دیگر شیطان به خدا گفت بندگانت را سخت گمراه و دنار آرزوهاى دور و دراز خ واهم ک رد و وادارش ان م ک نم ت ا
گوشهاى حیوانات را شکاف دهند (آسیب به حیوانات) و وادارشان م کنم تا خلقت تو را تغییر دهند (آسیب به طبیع ت) ،ه ر
کس به جاى خدا شیطان را دوست گیرد ،قطعاً دستخوش زیان آشکارى شده است ،وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَ لَأُمَنِّیَنَّهُمْ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَیُبَ تِّکُنَّ
ُس راناً مُبین اً ( ،553نس اء)( ،ق رآن
َس رَ خ ْ
آذانَ الْأَنْعامِ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَ مَنْ یَتَّخِذِ الشَّیْطانَ وَلِیًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خ ِ
کریم) .پیامبر و پیشوایان اسالم بارها احادیثی فرمودهاند که در راستاي محیط زیست بوده است .ب راي مث ال ام ام عل ی (ع):
فرمودند :ال تُؤوُا التُّرابَ خَلفَ البابِ فَإنَّهُ مَأوَي الشَّیاطینِ .خاکروبه را پشت در منزل نریزید؛ زیرا جایگاه شیاطین اس ت( .عل ل
الشرائع ،ج  .)121 :0عرفا و بزرگان ایران ،تذکرهاي اخالقی محیط زیستی فراوانی را در قالب شعر بیان کردند ،مثال ابرو باد و
مه خورشید و فلک درکارند تا تو نانی به کف آري و به غفلت نخوري (یوسفی.)5131 ،
 -1الگوپذیری :داراي 1مقوله فرعی که شامل سلبریتیهاي ورزشی ،اسطورهه اي ورزش ی ،قهرمان ان و ورزش کاران و
سفیران ورزشی سبز بوده که هر کدام در جایگاه خود میتوانند در جهت الگوپ ذیري و ش کلگی ري اخ الق و رفت ار زیس ت
محیطی افراد جامعه در محیطهاي ورزشی نقش پر رنگی ایفا کنند .به بیان مصاحبهشوندهها س لبریتیه اي 5و اس طورهه اي
ورزشی افرادي هستند که در ورزش محبوب و مشهور هستند و طرفداران بیشماري دارند .رفتار و گفته آنها در عالقمندانش ان
تأثیر بسیاري دارد ،این افراد با نفوذي که در جامعه دارند میتوانند تأثیرات مثبتی در عملکرد آنها نسبت به حفاظت از مح یط
زیست ایجاد کنند .قهرمانان ورزشی جایگاه باالیی در بین ورزشکاران دارند و ورزشکاران از رفتار و اخالق آنها الگو میگیرند.
خود ورزشکاران نیز اگر رفتارهاي هدایت شده زیست محیطی انجام دهند باع ت رویج اخ الق و رفت ار زیس ت محیط ی در
جامعه میشوند .سفیران ورزشی افرادي هستند که بهخاطر معروفیت و محبوبی ت توس ط متولی ان مح یط زیس ت ب هعن وان
سفیران سبز ورزشی انتخاب میشوند تا در اقدامات زیست محیطی شرکت کنن د و باع گس ترش اخ الق و رفت ار زیس ت
محیطی شوند.
در رابطه با مقوله رفتار زیست محیطی و مقولههاي مبانی اسالم و الگوپذیري محیط زیستی در ورزش ساالري و همکاران
( )5132بیان کردند فعالیتهاي ورزشی گروهی در فضاهاي باز بر دانش و رفتار زیست محیطی ورزشکاران مؤثرتر نسیت ب ه
فعالیتهاي انفرادي در فضاهاي بسته بوده است .اختیاري و همکاران ( )5131به شش عامل اثرگذار یعنی عوام ل آم وزش،
1. Celebrities
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پژوهش ،مدیریت ،ساختار ،فرهنگسازي و راهکارهاي ملی را بهعنوان عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ و رفتار محیط زیستی
در ورزش تأیید کردند .اصلیپور و همکاران ( )5131مقوله نظام ارزشی محیط زیست در اسالم راعوام ل زمین هاي ب ر رفت ار
زیست محیطی در ایران دانستهاند .فرهانی و همکاران ( )5133دین اسالم و مبانی قرآن را الگوي مناسبی براي ارتقاي من ابع
محیط زیست میدانند و فرامین آنها مانع تخریب محیط زیست میگردد .آدکونل و همکاران ( )0351بیان کردن د ش رکت در
فعالیتهاي ورزشی میتواند تغیر رفتار مثبتی در رابطه ورزشکاران با دنیاي طبیعی یعنی محیط زیست ایجاد کند این موض وع
در رابطه با تماشاگران ورزشی نیز صادق است .میشل و همکاران ( )0353نشان دادند یک ی از عناص ر کلی دي ب راي فرأین د
توسعه پایداري زیست محیطی در ورزش انتخاب افرادي مناسب براي خدمت در زمینه محیط زیست است..
قضیه سوم :راهبردها ،مالحظات اجرایی شاخصهاي زیست محیطی هستند که باید در تدوین خ ط مش یه اي زیس ت
محیطی مدنظر قرار گیرند .براساس تحلیل صورت گرفته  1مؤلفه «مدیریت پس ماند و زبال ه»« ،م دیریت مص رف ان رژي و
منابع»« ،مدیریت آلودگی آب ،هوا و خاک»« ،مدیریت تنوع زیستی» .مقولههاي مالحظات زیست محیطی هستند که باید در
محیط و حوزههاي ورزش اجرا شوند.
 -5مدیریت پسماند و زباله :با توجه به بیان مصاحبه شوندهها ،یکی از مشکالت زیست محیطی در حوزههاي ورزش ی
تولید زباله و پسماندها هستند ،که باید مدیریت شوند .بر این اساس فعالیتهایی نظیر اط الع رس انی و آم وزش ب ه ک اربران
ورزشی جهت کاهش تولید زباله و تفکیک آن ،ایجاد زیرساختها براي جمعآوري زباله و بازیافت آن ،هماهنگی ب ا نیروه اي
نظافتی شهري براي بازیافت ،دفع و دفن زباله باید در بیشتر حوزههاي ورزش صورت پذیرد.
 -0مدیریت مصرف انرژی و منابع :با توجه به بیان مصاحبه شوندهها بیشتر اماکن ورزش کشور در تأسیسات خود از
سوختهاي فسیلی استفاده میکنند و در این مورد مصرف باالیی دارند .این سوختها باع آلودگی و تحریب محیط زیست
میشوند و در آینده نیز به اتمام خواهند رسید و جزء انرژيهاي تجدیدناپذیر هستند .این اماکن باید با تغییر زیرساختهاي
خود از انرژيهاي پاک نظیر انرژي خورشیدي و باد که از انرژيهاي تجدید پذیر هستند ،استفاده کنند .مصاحبه شونده این
انرژيها را دوستدار محیط زیست و انرژيهاي سبز مینامند.
 -1مدیریت آلودگی آب ،هوا ،خاک :با توجه به بیان مصاحبه شوندهها ،استفاده از سوختهاي فسیلی در اماکن ورزشی
باع ایجاد آلودگی هوا میشود .تصفیه نکردن پسابهاي تأسیسات بهداشتی ،استخرها و پسابهاي بارندگی باع آل ودگی
آبهاي زیرزمینی و روي زمینی میشود .با ایجاد فاضالبه اي زیس ت محیط ی م یت وان از آل ودگی آب جل وگیري ک رد.
ورزشهایی که در محیطهاي طبیعی مانند کوهستان ،جنگل ،بیابانها ،رودخانهها و دریانهها اجرا میش ود م یتوانن د باع
آلودگی آب ،آلودگی و فرسایش خاک شوند .استفاده از خودرو شخصی براي بازدید دهها هزار نفر از یک رویداد ورزشی باع
آلودگی هوا و آلودگی صوتی میگردد .همننین استفاده بیش از حد از سموم و آفتکشه ا ب راي فض اهاي س بز محوط ه و
زمینهاي نمن ورزشی باع آلودگی آب و خاک میشود.
 -1مدیریت تنوع زیستی :با توجه به بیان مصاحبهشوندهها ،در بیشتر محوطه اماکن ورزشی فض اي س بز وج ود دارد.
این فضاي سبز باع طراوت هوا و محیط ورزشی میشود که باید نگهداري و افزایش یابند .ورزشهایی که با محیط طبیع ی
سروکار دارند نظیر کوهنوردي ،صخرهنوردي ،کوهپیمایی ،دامنهنوردي ،دونرخه سواري کوهستان ،اسبس واري ،ق ایقران ی و
درهنوردي باید حافظ تنوع زیست آن منطقه باشند .ورزشهاي که از حیوانات در فعالیتهاي ورزشی اس تفاده م یکنن د مث ل
اسبسواري و نوگان باید حمایتهاي الزمه را از این حیوان انجام دهند.
در رابطه با مقوله مالحظات زیست محیطی و مقولههاي فرعی آن نامنی و همک اران ( )5132اش اره ب ه ارزی ابی ریس ک
زیست محیطی فضاهاي ورزشی با توجه به آالیندههاي هوا کردهاند که نشان از ریسک باال و پرخطر بوده و اق دامات ف وري
براي کنترل آن نیاز است .روحانی و همکاران ( )5132نیز اشاره کردهاند که فضاهاي اماکن ورزشی در ششم ماه ه دوم س ال
از شش ماه اول سال از نظر آالیندههاي هوا وضعیت نامناسب تري دارند .حجتیپور و همکاران ( )5131بیان کردن د منظ ور
ترغیب شهروندان به فعالیتهاي ورزشی و استفاده از اماکن ورزشی ،توجه به مسائل بهداش تی و زیس ت محیط ی اهمی ت
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زیادي دارد و تمرکز بیشتر مسئوالن و برنامهریزان را میطلبد .قره و همکاران ( )5131به نکات قاب ل توج هاي در خص وص
مسائل زیست محیطی اماکن ورزشی اشاره میکند که میتواند در برنامهریزي جهت یک مدیریت سبز بر این ام اکن کم ک
مؤثري نماید .مدیریت و اصالح الگوي مصرف ،بهره گیري از منابع انرژي تجدیدپذیر ،مدیریت مواد زائ د و پس ماند ،مش اوره
متخصصین محیط زیست ،ارتقاء سطح آگاهیهاي زیست محیطی کارکنان و ک اربران و اص الح سیس تم بهداش تی از جمل ه
اقدامات مهم براي رعایت اصول زیست محیطی در اماکن ورزشی هستند .طاهري و همکاران ( )5131بی ان کردن د توس عه
شهرها همواره تهدیدهاي محیط زیستی ،آلودگیهاي مختلف و کاهش سطح ایمنی ،سالمت و رفاه شهروندان را نیز با خود
به همراه داشته است .آدکونل و همکاران ( )0351بیان کردن د ورزش کاران و تماش اگران ب ه هنگ ام ش رکت در روی دادهاي
ورزشی بزرم برون مرزي میزان انتشار گازهاي گلخانهاي باال و تولید زبال ه ف راوان م یکنن د .برای ان و همک اران ()0351
صنعت ورزش اثر زیادي بر محیط طبیعی دارد .در نتیجه ،س ازمانهاي ورزش ی روشه ایی ب راي ک اهش اث ر خ ود ش امل
ارتقاءهاي صنعت ،برنامههاي مدیریت پسماند و حضور طرفداران اجرا کردهان د .ب ا ای نح ال ،تالشه اي حض ور طرف داران
نتایجی ترکیبی بهمنظور افزایش مشارکت در ابتکارات پایداري داشتهاند .نري مالن ( )0355نارنوبی براي بح درباره آینده
محیط زیست پایداري در آکادمی ورزش ارائه دادهاند یک نارنوب که عناصر تشکیلدهنده پایداري محیطی زیست در ورزش
را توسعه میدهد.
قضیه چهارم :پیامدها بسترهایی هستند که راهبردهاي زیست محیطی در ورزش در آن حوزهها باید اجرا شوند .مشخص
شدن این حوزهها میتواند مسیر تدوین خط مشیهاي زیست محیطی در ورزش را تسهیل کند.
براساس تحلیل صورت گرفته  1مؤلفه «رویدادهاي بزرم ورزشی»« ،ساخت و سازهاي اماکن ورزشی»« ،وسایل و ل وازم
ورزشی»« ،گردشگري ورزشی» ،مقولههاي حوزههاي ورزشی بوده که در قسمت سختافزاري مالحظ ات و زیرس اخته اي
زیست محیطی توسط متولیان و ذینفعان و در قسمت نرمافزاري اخالق و رفتار زیست محیطی توسط کاربران باید اجرا شوند.
 -5رویدادهای بزرگ ورزشی :با توجه به بیان مصاحبهشوندهها امروزه تماشاي رویدادهاي بزرم از نزدیک عالقمندان
بسیاري دارد ،ساالنه میلیونها نفر در اماکن و استادیومها و محیطهاي ورزشی براي دیدن این مس ابقات ش رکت م یکنن د.
حضور این افراد میتواند باع تخریب محیط زیست گردد .متولیان و ذینفعان ورزشی در تالش هستند تا این رویدادها را ب ه
رویداد سبز تبدیل کنند.
 -0ساخت و سازهای اماکن ورزشی :باتوجه به بیان مصاحبهشوندهها این حوزه ورزشی نیاز به اجراي زیرساخته اي
مناسب زیست محیطی دارد ،که مراحل مکانیابی ،طراحی ،ساخت و ساز ،تأسیسات و بهرهبرداري باید سازگار با محیط زیست
باشند.
 -1وسایل و لوازم ورزشی :با توجه به بیان مصاحبهشوندهها تولیدکنندگان ،واردکنندگان و فروشندگان این ح وزه بای د
تمامی مسائل زیست محیطی را رعایت کنند و محصول دوس تدار مح یط زیس ت ب ا برنس ب زیس ت محیط ی در اختی ار
ورزشکاران و اماکن ورزشی قرار دهند.
 -1گردشگری ورزشی :با توجه به بیان مصاحبهشوندهها ،منظور از گردشگري ورزشی فعالیته اي بی رون از ام اکن و
استادیومها ورزشی مانند کوهنوردي ،قایقرانی و اسکی است که تعداد زیادي از عالقمندان و ورزشکاران را بهس وي طبیع ت
جذب میکنند .ایجاد پیستهاي ورزشی و حضور عالقمندان و تماشاگران در آن مکانها باع تخریب و آلودهک ردن مح یط
طبیعی میگردد.
در زمینه مقوله حوزههاي ورزشی و مقولههاي فرعی آن روحانی و همکاران ( ،)5132نامنی و همکاران بیان کردن ام اکن
و فضاهاي ورزشی از لحاظ محیط زیستی در وضعیت خطرناک قرار دارند .حجتیپور و همکاران ( )5131نشان دادند وض عیت
بهداشت و زیست محیطی اماکن ورزشی با میزان مشارکت در فعالیت بدنی شهروندان رابطه معنیداري دارد .قره و همکاران
( )5131نشان دادند تاکنون برنامهریزي مدون و ویژهاي در خصوص اصالح ساختار اماکن ورزشی از لحاظ زیس ت محیط ی
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صورت نگرفته است و تنها در پارهاي از اوقات به برنامهریزي مقطعی اکتفاء شده اس ت .ط اهري و همک اران ( )5131م دل
کاربردي مدیریت ایمنی ،بهداشت و محیط زیست ویژه اماکن تفریحی ،ورزشی و فرهنگی ارائه دادند .جینا وارن و همک اران
( ) 0352رویدادهاي ورزشی بزرم باع ایجاد مضرات زیست محیطی و اجتماعی جدي براي شهروندان در شهرهاي میزب ان
شده است .سیلویا و همکاران ( )0352بیان کردند بخش اماکن ورزشی شاهد تغییر و تحوالتی در زمینه محیط زیست اس ت و
سازمانها در همه سطوح اهمیت بیشتري را براي تبدیل شدن و رسیدن به توسعه پایداري محیط زیستی می دهند .برای ان و
همکاران ( )0351سازمانها و لیگهاي ورزشی را با توجه به میزان پایداري محیط زیستی طبقهبندي ک ردهان د .ن ري م الن
( )0355نارنوبی براي بح درباره عناصر تشکیلدهنده پایداري زیست محیطی آکادمیهاي ورزشی ارائه دادهان د .برای ان و
همکاران ( )0351صنعت ورزش اثر زیادي بر محیط طبیعی دارد .در نتیجه ،سازمانهاي ورزشی روشهایی براي ک اهش اث ر
خود شامل ارتقاءهاي صنعت ،برنامههاي مدیریت پسماند و حضور طرفداران اجرا کردهاند .همنن ین نت ایج ای ن پ ژوهش در
رابطه با مقوله حوزههاي ورزشی با پژوهشه اي ه اديپ ور و همک اران ( ،)5131پ اداش و همک اران ( ،)5133طال بپ ور و
همکاران ( ،)5133آرنوت و همکاران ( ،)0351جونا و همکاران ( ،)0351برایان و همکاران ( )0351نیز همخوانی داشته و مورد
تأکید قرار گرفتهاند.
گرفت ه
ته
صورت گرف
قضیه پنجم :شرایط مداخلهگر بر تدوین خط مشیهاي حاکم بر محیط زیست در ورزش براساس تحلیل ص ورت
داراي  1مقوله اصلی بوده که شامل اسناد ،تجربیات و خط مشیهاي خارجی محیط زیست ،اسناد ،تجربیات و خط مشیه اي
داخلی محیط زیست ،اسناد ،تجربیات و خط مشیهاي خارجی محیط زیست در ورزش و اسناد ،تجربیات داخلی محیط زیست
در ورزش هستند که با استناد و استفاده از این منابع میتوان بستر برنامهریزي و خط و مشیهاي زیست محیطی در ورزش را
بررسی و تدوین کرد.
 -5اسناد ،تجربیات و خط و مشیهای خارجی محیط زیست :این مقوله داراي  1مقوله فرعی بوده ک ه بای د در فرآین د
تدوین خط مشیهاي زیست محیطی مد نظر قرار گیرند .این مقولهها عبارتند از :اسناد و خط مشیهاي برنامه محیط زیزیس ت
ست
سازمان ملل متحد ،تحقیقات و پژوهشهاي بینالمللی در زمینه محیط زیست ،تفاهمنامهه اي زیس ت محیط ی ب ینالملل ی،
تجربیات و اسناد بینالمللی زیست محیطی همراه با بومیسازي این تجربیات و اسناد میتواند در تدوین خط مشیهاي زیست
محیط از آن بهره برد.
 -0اسناد ،تجربیات و خط و مشیهای داخلی محیط زیست :این مقوله داراي  1مقوله فرعی بوده که باید در فرآیند
تدوین خط مشیهاي زیست محیطی در ورزش مد نظر قرار گیرند .این مقولهها عبارتند از :اصل  13قانون اساس ی کش وري،
تفاهمنامههاي زیست محیطی داخلی ،تحقیقات و پژوهشهاي علمی داخلی در زمینه محیط زیست ،برنامهه اي توس عه پ نج
سال کشور و سیاستهاي زیست محیطی نهاد رهبري.
 -1اسناد ،تجربیات و خط مشیهای خارجی محیط زیست در ورزش :این مقوله داراي  1مقوله فرعی است که
هر کدام میتواند در فرآیند تدوین خط مشیهاي زیست محیطی در ورزش کمک کند .این مقولهها شامل منشور المپیک
(ورزش ،فرهنگ و محیط زیست) ،دستورالعملهاي زیست محیطی جنبش المپیک  ،05تحقیقات و آثار بینالمللی در زمینه
محیط زیست در ورزش و تفاهمنامهها و تجربیات بینالمللی زیست محیطی در ورزش است که میتوانند در تدوین خط
مشیها و برنامهریزي زیست محیطی اثرگذار باشند.
 -1اسناد ،تجربیات فعالیتهای داخلی محیط زیستت در ورزش :ای ن مقول ه داراي  1مقول ه فرع ی تجربی ات و
گزارشهاي راهبردي دفتر محیط زیست وزارت ورزش ،تجربی ات اجرای ی کمیس یون مح یط زیس ت کمیت ه مل ی المپی ک،
تفاهمنامههاي زیست محیطی وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک با سازمانهاي دیگر و تحقیق ات ،من ابع و آث ار داخل ی در
زمینه محیط زیست در ورزش است.
در راستاي مقوله اسناد ،تجربیات و خط مشیهاي محیط زیست و مقولههاي فرعی آن روحانی و همک اران ( )5132بی ان
کردند با توجه به آسیبپذیري ورزشکاران در شرایط آلودگی ش دید ه وا ،الزم اس ت ت ا ب ا اتخ اذ راهکاره اي م دیریتی و

431

ارائه مدل خط مشیهاي ...

برنامهریزي اقداماتی صورت گیرد .اختیاري و همکاران ( )5131عوامل آموزش ،پژوهش ،مدیریت ،س اختار ،فرهن گس ازي و
راهکارهاي ملی را بهعنوان عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ محیط زیست در ورزش تأیید کردند.ط اهري و همک اران ()5131
مدل کاربردي مدیریت ایمنی ،بهداشت و محیط زیست ویژه اماکن تفریحی ،ورزش ی ،فرهنگ ی ارائ ه دادهان د .اص لیپ ور و
همکاران ( )5131مدل خط مشیهاي زیست محیطی در کشور ارائه دادن د .س یلویا و همک اران ( )0352بی ان کردن د دان ش
مربوط به محیط زیست پایداري در بخش ورزش باید افزایش یاب د و ت الشه اي علم ی فراوان ی ص ورت پ ذیرد .آرن وت و
همکاران ( )0351در مقاله سفید ورزش که مهمترین سند سیاستگذاري زیست محیطی اس ت بی ان م یکن د ک ه تمرین ات
ورزشی ،امکانات ورزشی و رویدادهاي ورزشی همه تأثیر قابل توجهی بر محیط زیست دارند .براي رسیدگی به ای ن موض وع،
ارتقاي مدیریت زیست محیطی مهم است و سازمانهاي ورزشی و سازماندهندگان روی دادهاي ورزش ی بای د اه داف زیس ت
محیطی خود را بهمنظور ایجاد فعالیتهاي زیست محیطی پایدار سازند .شارد و همک اران ( )0351ورزش ب ر مح یط طبیع ی
تأثیر میگذارد و پایداري زیست محیطی در مدیریت ورزش بهعنوان موضوعی مورد توجه قرار گرفت ه اس ت .تع داد مق االت
مجله مربوط به ورزش که با توجه به پایداري زیست محیطی تأثیر میگذارد ،ناکافی است.
این  1قضیه توسط بیشتر خبرگان محیط زیست در ورزش که مورد مصاحبه قرار گرفتهاند ،تأکی د ش ده اس ت .ه منن ین
راهکارها و تعاریف بعضی از شاخصها در این قسمت از متن مصاحبه شوندهها آورده شده است.

پیشنهادها
طی ب براي ورزش ککششور،
ور،
محیط ی
پیشنهادهای کاربردی برگرفته از این پژوهش میتوان به تهیه اساسنامه و برنامه زیست محی
کااله ا
ها
انتخاب متولی قوي از لحاظ مالی و اجرایی براي محیط زیست در ورزش ،اجباري کردن برنسب محیط زیستی براي کاال
اي زیزیس ت
ست
یتههاي
فعالی ت
الی از فعال
ت ممالی
حمای یت
شی ،حما
ورزش ی
و وسایل ورزشی ،آموزش و اطالع رسانی مسائل زیست محیطی به کاربران ورز
ذینفع ان
عان
محیطی در ورزش ،تغییر زیرساختهاي قدیمی غیرزیست محیطی اماکن و استادیومهاي ورزشی ،تشویق کاربران و ذینف
دوستدار محیط زیست ،برگزاري جشنها و همایشهاي محیط زیستی در ورزش ،ایجاد گرایش محیط زیست و ورزش در زیر
گروه هاي رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی براي پرورش متخص ص و مدرس ان مح یط زیس ت در ورزش ،در نظ ر گ رفتن
واحدهاي درسی محیط زیست و ورزش براي تمامی گرایشهاي تربیت بدنی و تشویق محققان و دانشجویان ب راي پ ژوهش
در زمینه محیط زیست در ورزش اشار کرد.
شور،
طی ورزش ککش ور
محیط ی
ت محی
داري زیزیسست
پیشنهادهای پژوهشی برگرفته از این پژوهش میتوان به تدوین الگو توسعه پاپای یداري
ترش ااخ الق
خالق
ان ورزش در گگسسترش
مربی یان
ش مرب
بررسی نقش اسطورهها و سلبریتیهاي ورزش در الگوگیري رفتار زیست محیطی ،ننققش
محیط ی
طی
محیط زیستی ورزشکاران ،بررسی میزان عملکرد زیست محیطی نهادهاي ورزشی ،اولویتبندي شاخصهاي زیست محی
محیط ی
طی
دهاي زیزیسست محی
پیاممدهاي
ی پیا
بررسسی
ست در ورزش ،برر
یط زیزیس ت
ورزش کشور ،بررسی سازوکارهاي همگانی کردن حفاظت از ممححیط
گردشگري ورزشی یا رویدادهاي ورزشی ،بررسی آگاهی و سواد زیست محیط ی م دیران ورزش ی ،ارزی ابی عملک رد زیس ت
محیطی مدیران ورزشی ،نقش انجیوها و کمپینهاي ورزشی در مسائل زیس ت محیط ی ،بررس ی عملک رد زیس ت محیط ی
فدراسیونهاي ورزشی.
محدودیتهاي تحقیق این پژوهش میتوان به نبود کافی جامعه آماري توانمند و خبر در زمین ه مح یط زیس ت در ورزش
اشاره کرد نرا که خبرگان محیط زیست اطالعات کمی نسبت به ورزش دارند و مدیران و خبرگان ورزش ی ه م اطالع ات و
دانش کمی نسبت به محیط زیست دارند در این پژوهش با پیگیريهاي فراوان از نظرات خبرگ ان توانمن د در ه ر دو زمین ه
استفاده گردید.
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