
 رفتار سازمانی در ورزشمطالعات مدیریت 

 91-19، صص: 9911 بهار، 52، شماره هفتمدوره 

Organizational Behavior Management in Sport Studies 

Vol. 7, No.25, Spring, 2019, Pp: 79-93 

 

 یدهقان قهفرخ نیام : نويسنده مسئول: *
*Corresponding Author:  Amin Dehghan Ghahfarokhi, E-mail: a_dehghan@ut.ac.ir 

 بود. روش یرفتار سبز در اماکن ورزش یشناسحاضر، گونه قیهدف از تحق
 یآورو از جهت روش جمع یو به لحاظ هدف، کاربرد یفیحاضر توص قیتحق

ارکنان، ک ران،يمد هیحاضر، کل قیتحق ی. جامعه آمارباشدیم پیمايشیاطالعات 
در منطقه شش شهر تهران بودند  یورزش یهامجموعه انيمسئوالن و مشتر

انتخاب شدند. ابزار  ایی طبقهصورت تصادفنفر و به  983 یو نمونه آمار
توسط  آن يیو محتوا یصور يیپرسشنامه محقق ساخته بود که روا ق،یتحق
 يیو روا قرار گرفت دیمورد تائ ستيز طیو مح یورزش تيريمد دینفر از اسات 95

 لیو تحل هيشد. تجز ديیتأ یتارمعادالت ساخ یسازمدل قياز طر زیسازه ن
ت معادال یسازو مدل یفیتوص یآمار یهابا استفاده از روش قیتحق یهاداده

انجام  9نسخه  PLsو  53نسخه  SPSSافزار با استفاده از نرم ،یساختار
 ستيش زبر دان یبز در اماکن ورزشنشان داد که رفتار س قیتحق جيگرفت. نتا

 ستيالزامات ز ،یطیمح ستيز اعتبار ،یطیمح ستيز شيگرا ،یطیمح
 جه،ی. در نتدارد یمثبت و معنادار ریتأث یاقتصاد یريپذهیانتظار و توج ،یطیمح
اشتن سالم نگه د ینه تنها برا یدر اماکن ورزش یطیمح ستيمسائل ز تيرعا
 یمال ديواف زین یمسئوالن اماکن ورزش یمناسب است، بلکه برا ستيز طیمح

 داشت. هدبه همراه خوا یاديز
 

 هاي کليديواژه
 .ارديتوسعه پا ست،يز طیسبز، مح یرفتار سبز، اماکن ورزش

 

 

 

 

 

 

The purpose of this study was to the role of humble 

The purpose of the present study was to characterize 

green behavior in sporting sites. The present research 

method is descriptive and purposeful, applied and in 

terms of survey information collection method. The 

statistical population of this study was all managers, 

staff, officials, and customers of sports complexes in 

district 6 of Tehran city and the sample consisted of 

384 persons who were selected Accidental class. The 

research instrument was a researcher-made 

questionnaire whose Formal and content validity was 

confirmed by 12 people of sport and environmental 

management professors And construct validity also 

was confirmed by structural equation modeling. The 

data were analyzed using descriptive statistics and 

structural equation modeling using SPSS software 

version 24 and PLs version 3 software. The research 

findings showed that Green behavior in sports sites 

has a positive and significant effect on environmental 

knowledge, environmental orientation, 

environmental Credibility, environmental 

requirements, expectation, and economic 

justification. As a result, Environmental issues 

observance in sports areas are not only is appropriate 

for keeping the environment healthy but also it will 

bring a lot of financial benefits to sports authorities. 

Keywords 
Green behavior, Green sports Facilities, Existance 

Environment, Sustainable Development. 
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  همقدم

در سطح کشور و  یورزش یهاتیفعال مبرم به توسعه ازین
 ديجد یفضاها یو ضوابط طراح یورزش یبهبود عملکرد فضاها

 .است حیمطلوب با عملکرد صح یفضاها جاديآن ا جهیکه نت
الم س یطیمح جاديا یمناسب برا یهاحلبه راه یابیدست تیاهم

را  سانفکر و روان ان یسازو تداوم سالم شبردیدر جهت پ
از عوامل  یکي یورزش یها(. فضاها و مکان98) کندیمشخص م

پرورش روح و جسم  یسالم برا یطیمح جاديمهم در ا اریبس
تالش در جهت حفظ و توسعه اماکن  نيا جامعه است، بنابر

 .مهم است اریبس یورزش
 یاندهيبه طور فزا ستيز طیمرتبط با مح یهاینگران امروزه

 شيافزا که یبه طور است، افتهيدر نزد اقشار مختلف گسترش 
دم عموم مر یبرا یمشکالت ،یطیمح ستيمختلف ز یهایآلودگ

وع موض نينموده که ا جاديا میرمستقیو غ میبه صورت مستق
 قياز طر زیافراد در سازمان ن یبرخ ها،ولتموجب شده عالوه بر د

 یطیمح ستياصول ز تيبه رعا ترشیگوناگون به سمت توجه ب
. لزوم توجه به (6) نديمختلف توجه نما یهایکاهش آلودگ یبرا

 سبز شده تيريوجود آمدن مده باعث ب یطیمح ستيمسائل ز
 ینوآور یریبکارگ یسازمان عیوس نديسبز فرآ تيري. مد(99) است

از  یرقابت تيو مز یاجتماع یريپذتیمسئولی، داريدر تحقق پا
 .(5) ی استطیمح ستيمستمر و توسعه اهداف ز یریادگي قيطر

هستند که افراد قسمت  يیاز جمله اماکن و فضاها یورزش مراکز
رو نياز ا ؛کنندیم یها سپراعظم اوقات فراغت خود را در آن

 زیو ن طیمح یسازسالم ست،يز طیمح ط،یحفظ بهداشت مح
و  هانهيبا هدف کاهش هز طبریذ یهانهيدر هز يیجوصرفه

 است رخوردارب یخاص تیاز اهم یتمام شده خدمات ورزش متیق
فاده از استتر مردم به بیش ليو تما تازگی یژگيبه لحاظ و .(93)

 یسالم، بهداشت یبه فضا یابیدست تیاهم ،ی مدرنخدمات ورزش
موضوعات به مقدار  ني. تحقق اشودیم ترشیب متیو ارزان ق
است  ريپذسبز امکان تيريتحقق اهداف مد قياز طر یقابل توجه

 حال درروزافزون  طور به تسهیالت ورزشی و (. اماکن92)
 تجاری و هایکاربری و شهر فضای بر و هستندگسترش 
 شاملِ تأثیرات، اين از برخی گذارند،می ریتأث خود اطراف مسکونی

 رافاط محیط بر اماکن ورزشی یطیمحستيز و ترافیکی اثرات
 تأسیسات و اماکن از وریبهره افزايش عوامل از يکی است. خود

 یآگاه است. شهری فضای بر اماکن اين شناخت اثرات ورزشی،
 را در ما ورزشی اماکن ترافیکی و یطیمحستيز تأثیرات از

 اين از وریبهره افزايش و طراحی و ساخت محل بینیپیش
حال حاضر، هدف  در(. 95) داد خواهد ياری ورزشی تأسیسات

                                                                                                                                                    
9. Kim 

الب در ق داريپا هبه توسع یابیدست ست،يز طیاز حفاظت مح يینها
 ستيز طیاصول حفاظت از مح با های اقتصادی هماهنگبرنامه

 ابلرقیو غ دشوندهيمنابع تجد سازییو ته بيو ممانعت از تخر
 یيربنايو ز یحل مشکالت بحران برای رو،نيا از  باشدیم ديتجد

 هاییکالن منطبق با قانونمند هایدگاهيد ستيز طیتوسعه مح
 و گذاریاستیشود و هرگونه س یطراح ستيز طیمح حفاظت

 هنديآ یو فرهنگ یتوسعه اقتصادی، اجتماع هاییزيرهبرنام
رت صو داريو توسعه پا ستيز طیحفاظت مح بر شالوده کشور

 (.99) ردیگ
هاست. سازمان تيريدر مد یديسبز، اصطالح جد مفهوم

اهداف و  ها،تياست که مأمور یامروزه سازمان سبز، سازمان
 ريو سا دتا هم افرا سازدیمحقق م یخود را به نحو فيوظا

از منابع محدود  ندگانيآ یازهایموجود و هم ن یهاسازمان
قرن  یرقابت یهاتيمز نيتراز مهم یکي (.99مخدوش نشود )

و عرضه محصوالت محافظ محیط زيست  دیاضر، تولح
 ضرورت شياست که ضمن افزا کياکولوژ ايمحصوالت سبز 

 ،یطیمحستيز داتيو تهد هاینگران لیوجود آن به دل
گوناگون  یهارا در کشورها و فرهنگ یاديز یهاچالش
در مورد محیط زيست  و  یاگرچه نگران (.93) ستا ختهیبرانگ

 تیها اهمدر مورد آن در اغلب کشورها و فرهنگ یريپذتیمسئول
 سبز با یهاتیدر فعال یدارد، اما در خصوص مشارکت عمل

ارد. وجود د یمختلف یهاسبز، واکنش دکنندگانیاز تول تيحما
ا محیط است که ب يیهاتیرفتار سبز کارکنان اشاره به انجام فعال

و همکاران  9میک (.9و  9د )شویم دهیزيست  سازگار بوده، نام
( نشان دادند که رفتار سبز کارکنان در سازمان رابطه 5393)

 زین یسازمان تيحما نیدارد، همچن رانيبا رفتار سبز مد یمعنادار
ار سبز رفت نيا کارکنان داشت؛ بنابر زدر رفتار سب ینقش مؤثر

 ودش نهينهاد یورزش یهاو کارکنان سازمان رانيدر تمام مد ديبا
نشان دادند که رفتار  ی( در تحقیق5391و همکاران ) 5. ژانگ(9)

. امروزه دارد یمعنادار ریدر جامعه تأث یاقتصاد يیجوسبز بر صرفه
 ،یعیطب عاز مناب هيرویتوسعه جوامع، سبب استفاده ب شيافزا
 ستا شده ...گوناگون و  یهایآلودگ جاديا ،محیط زيست بيتخر
 جوامع است نيا داريپاتوسعه  یبرا یديعامل خود تهد نيکه ا

 نيترها به عنوان بزرگاست سازمان ی، ضرورروني. از ا(92)
خود را بر محیط زيست  شناخته  یجوامع، اثرات رفتارها یاعضا

 یهاستمیبر اکوس ارفتاره نيا یو در جهت کاهش اثرات منف
 یدر طراح یکياکولوژ یهاهدف را اتخاذ کند. یاقدامات یعیطب

 یبقا شيو افزا یمحصوالت به کاهش مصرف منابع و آلودگ

5. Yixiang 
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 زین یاماکن ورزش جاديدر ا نیهمچن .شودیمنجر م ابیمنابع کم
شود. استفاده هرچه  یاديتوجه ز یطیمحستيبه مسائل ز ديبا
که  دريپذیخاطر صورت م نياطالعات به ا یاز تکنولوژ شتریب

نه تنها در مدت اقامت در  یورزش یهامجموعه انيبه مشتر
ها قبل از ورود ارائه شود بلکه با آن یترمجموعه، خدمات مناسب

 ارتباط مطلوب وجود داشته باشد زیو بعد از خروج از مجموعه ن
ر د یبزرگ اریبس یهاگام ندهيدر آ یمصرف انرژ نهی(. در زم55)

در  زیامروزه ن یبرداشته خواهد شد. حت یورزش یهامجموعه
 یسرما و گرما دیتول یهاستمیمدرن از س یورزش یهاوعهمجم
 (.9) شودیاستفاده م ريدپذيتجد

 همنطق یموجب رونق اجتماع توانیرا م یاماکن ورزش
 یگذشته، تصورات از طراح یهانمود و نسبت به دهه یابيارز

 تيمقابله با محدود یبرا يیهازمیو مکان افتهيتکامل  داريسبز و پا
(. 58لحاظ شده است ) یطیبر مح یمنابع و کاهش اثرات منف

در جامعه مدرن امروزه  یمهم اریبس گاهيسبز جا یاماکن ورزش
ان مک کي. ودشیمردم و ورزش م نیب اطدارد که باعث حفظ ارتب

اداره  و یساختار، ساخت و بازساز یطراح توانیرا م داريپا ايسبز 
 فيکارآمدتر کردن منابع تعر وهیکردن آن در محیط زيست  به ش

کارآمدتر کردن و بهبود  یبرا يیهاوهیاماکن از ش ني(. در ا8کرد )
. شودیاستفاده م یوالنمدت زمان ط یبرا یاز انرژ یوربهره

 هاونیلیدر برابر م یحيو تفر یاگرچه محافظت از اماکن ورزش
 یبا بکاربستن بعض توانیاست اما م رممکنیغ یخطر کار

ها صحه گذاشت آن تیفیها بر عمر و کو دستورالعمل هاوهیش
داشتن نگرش  یدر اماکن ورزش یضرور یازهایاز ن یکي(. 99)
 یدر مفهوم به معن یطیمحستياست، نگرش ز یطیمحستيز

 یررفتا یهایاز احساسات، باورها و آمادگ یداريمجموعه نسبتاً پا
. دباشیم ها نسبت به محیط زيست و گروه هاشهياشخاص، اند

و  کننده دانش نییموارد تع یاریدر بس یطیمحستينگرش ز
 دانش زانیممحققان از  یاریاست. بس یطیمحستيعملکرد ز

بر  ذاررگیجز و عامل تأث کيبه محیط زيست  را به عنوان  سبتن
 (.3) کنندیم یافراد بررس یطیمحستيز یهانوع نگرش

مقوله  آن بازيست و ارتباط  در راستای توجه به محیط
لی الملورزش، کمیسیون ورزش و محیط زيست در کمیته بین

هدف اجرای اقداماتی در جهت  با میالدی 9112المپیک در سال 
 محیطی در مجامع ورزشی و تالش به افزايش آگاهی زيست

های ورزشی در عرصه اثرات مخرب فعالیت منظور کاهش
م در ه رانهای طبیعی تشکیل شد. اين کمیسیون در ايمحیط
عنوان  به کیهای المپدر بازی(. 59) شکل گرفت 9996سال 
بر  ارییبس دیتأک زیجهان ن یورزش بشری و داديرو نيتربزرگ

 فضاهای سبز شده است؛ چنان یطراح و ستيز طیحفاظت از مح
 کیاصول به المپ نيا تيبا رعا 5333در سال یدنیس کیکه المپ

که در  يیهاتیفعال همطالع با ن،یهمچن .افتيسبز شهرت 
انجام شد،  ستيز طیحفاظت از مح جهت آتن کیهای المپیباز
  .(99) برد یموضوع پاين  تیبه اهم توانیم

 طیانجام گرفته مرتبط با موضوع مح قاتیاز جمله تحق
 (9913رضوی )ی و بوژمهران توان به مطالعه یو ورزش م ستيز

 "در ورزش یطیمحستيراهکارهای توسعه فرهنگ ز"با عنوان 
 ستيز داتياز تهد ارییبساشاره نمود که به اين نتیجه رسیدند، 

 هایتیفعال جهینت طیسازی محمنابع و آلوده بيتخر ،یطیمح
دار اقشار مختلف های مستمر و هدفبا آموزش است،ی انسان

توأم  ایندهيآ و یطیمح ستيای باوجدان زجامعه توانیم جامعه
  .(2) بود دواریبرای کشور ام یبا سرسبزی، سالمت

 توسعه عنوان با در تحقیقی ،( 5393)  همکاران و فکری
 سازهای و ارزيابی ساخت محیطیزيست پذيرانعطاف مدل

 که دريافتند جهان در ورزشی بزرگ رويدادهای میزبانان
 اخذ برای ورزشی، محیطی ساختارهای زيست هایارزيابی
 استانداردهای طبق بر که ورزشی بزرگ رويدادهای میزبانی
به  ار رقابتی فضای يک گیرد،می صورت محیط زيست جهانی
 نآ بازديد از جهت را تماشاگر هامیلیون تواندمی که آورده وجود

 همکاران و توماس .کند تشويق و تحريک دستاوردها و ساختار
 محیطیزيست اثرات بررسی عنوان تحقیقی با در ،( 5393) 

 گذاریايهسرم که يافتند دست نتیجه به اين زشیور هایاستاديوم
 ار باسازگ تا رساندمی ياری جامعه به تنها نه سبز، هایفناوری در

 اقتصاد به سبز هایشغل ايجاد طريق از بلکه باشد، زيست محیط
 در که هاشهرستان در به ويژه امر اين. کندمی کمک نیز محلی

 تتقوي برای هايیراه جستجوی در شهری مناطق از بسیاری آن
 .است مفید خود هستند، اقتصاد

( در تحقیقی در رابطه 9913ی و همکاران )دیمج
 انيدانشجو شيبر گرا یاماکن ورزش یباسازيو ز یسازشاداب"

به اين نتیجه رسیدند که شاداب  "یبدن تیبه فعال یخوابگاه
سازی و زيبايی اماکن ورزشی يکی از عوامل بسیار مهم در جذب 

و  دارابی (.59های ورزشی است )افراد به حضور در محیط
ری پذي( به اين نتیجه رسیدند که مسئولیت9919زردتشتیان )

اجتماعی سازمانهای ورزشی از قبیل بهادادن به مسائل زيست 
محیطی بر خوشنامی سازمانهای ورزشی و تمايل استفاده افراد 
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در رابطه با  یقی(، در تحق 5392)  9موفیابسال(. 1موثر است )
شهری  داريپا بزرگ بر توسعه یورزشی ـ فرهنگ دادهایيرو ریتأث

 یزشوری ـ فرهنگ یالمللنیب دادهایيد که برگزاری رودنشان دا
ه خصوص توسع شهری به داريسودمندی بر توسعه پا راتیتأث

 .(9) اقتصادی آن شهر دارد
نتايج تحقیقات صورت گرفته در زمینه توجه به مسائل زيست 

های ورزشی حاکی از آن است که ضرورت محیطی در مجموعه
بر  زيستتوجه به اين مسئله در جهت سالم نگه داشتن محیط

رسد در جهت عملی کردن همگان ثابت شده است ولی به نظر می
 اين موضوع مشکالتی وجود دارد. 

تحت  یاات، اماکن و مراکز ورزش به گونهامروزه همه مسابق
 رونيا هستند. از با محیط زيست یو جهان یامتقابل منطقه ریتأث

 یطیمحستيمردم در معرض خطرات ز ريااز س شیورزشکاران ب
ت  محیط زيس یمنيا تیعالوه بر ضرورت اهم نيقرار دارند؛ بنابرا

 اصول تيرعا ،یو احداث اماکن ورزش یطراح تيريدر مد
 و یاز اماکن ورزش یبردارو بهره یزيردر برنامه یطیمحستيز

و صدمه  بيمختلف که سبب تخر یهایآلودگ جادياز ا زیپره
 تيريدر مد تیاز نکات حائز اهم شوند،یزدن به محیط زيست  م

حفظ  تی(. با توجه به اهم53است ) یورزش یاماکن و فضاها
 نير اد توانندیم یکه اماکن ورزش یاديز ریمحیط زيست  و تأث

تحقیق قصد دارد فاکتورها و  نيداشته باشند، محقق در ا نهیزم
هستند را  لیدخ یورزشکه در رفتار سبز اماکن  يیرهایمتغ

شناسی ، بنابر اين مسئله اصلی اين تحقیق گونهکند يیشناسا
 که نتايج اين .رفتارهای سبز در اماکن ورزشی شهر تهران است

توسعه مديريت بهینه اماکن ورزشی مورد  تواند درپژوهش می
ای هتوجه قرار گیرد. توجه به مسائل زيست محیطی در مجموعه

ورزشی عالوه بر اينکه در سالم نگه داشتن محیط موثر است در 
 ها نیز تاثیر فراوانی دارد. جهت مديريت بهینه اين مجموعه

 

 روش تحقیق
 و از جهت یبه لحاظ هدف، کاربردو  یفیتوص قیروش تحق

 یجامعه آمار .باشدپیمايشی میاطالعات  یآورروش جمع
کلیه مديران، کارکنان، مسئوالن و مشتريان  حاضر، قیتحق

های ورزشی در منطقه شش شهر تهران بودند، نمونه مجموعه
نفر و به  983آماری نیز با توجه به گستردگی جامعه آماری 

نتخاب نمونه آماری ای انتخاب شدند. در اصورت تصادفی طبقه
سعی شد تعادل را در بین تعداد مديران، کارکنان و مشتريانی که 

نفر نمونه آماری،  983شوند، برقرار شود. بنابراين از انتخاب می
نفر از مشتريان  933نفر از کارکنان و  22نفر از مديران،  52

های ورزشی شهر تهران بودند. ابزار مورد استفاده در اين مجموعه
مؤلفه دانش  6سؤال و  59حقیق پرسشنامه محقق ساخته شامل ت

 6(، گرايش زيست محیطی )سؤال 2 – 9زيست محیطی )سؤال 
(، الزامات زيست 92 – 99(، اعتبار زيست محیطی )سؤال 93 –

 – 53(، انتظار زيست محیطی )سؤال 91 – 96محیطی )سؤال 
ه با ک ( بودند59 – 53پذيری اقتصادی )سؤال ( و توجیه59

 بندی شدند. روايی صوریای لیکرت رتبهگزينه 2استفاده از طیف 
نفر از اساتید مديريت ورزشی و  95و محتوايی پرسشنامه توسط 

محیط زيست مورد تائید قرار گرفت و روايی سازه پرسشنامه نیز 
سازی معادالت ساختاری بررسی و تأيید شد. از طريق مدل

پايايی مرکب نیز با استفاده از  همچنین روايی همگرا و واگرا و
 یهاداده لیو تحل هيتجز بررسی و تأيید شد. PLSافزار نرم
ن، س ت،یجنسی )فیتوص یآمار یهابا استفاده از روش قیتحق

سازی معادالت ساختاری برای نشان دادن مدلو  (التیتحص
ز افزارهای مورد استفاده نیاستفاده شد. نرم ارتباط بین متغیرها

SPSS  و  53نسخهPLS  بودند. 9نسخه 
 

 های تحقیقیافته
 هاییژگيدر خصوص وهای توصیفی ( يافته9) جدول شماره

 های آماری تحقیق حاضر رانفر نمونه 983ی شناخت تیجمع
 دهد:می نشان

 

 هاآزمودنی شناختیجمعیت اطالعات نتايج. 9جدول 

 درصد فراوانی هاويژگی های توصیفیيافته

 جنسیت
 %68 565 مرد

 %95 955 زن

 سن
 %95 32 سال 53تر از کم

 %59 935 سال 52 – 59

                                                                                                                                                    
9. Absalyamov 
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 %51 999 سال 93 – 56

 %93 26 سال 92 –99

 %99 35 سال 33 –96

 %9 58 سال 33بیش از 

 سطح تحصیالت

 %55 83 ديپلم

 %99 38 کاردانی

 %39 985 کارشناسی

 %98 93 کارشناسی ارشد و باالتر

 دهد:سؤاالت و متغیرهای تحقیق را نشان می( آمار میانگین و انحراف معیار مربوط به 5) جدول شماره
 

 سؤاالت و متغیرهای تحقیق اریو انحراف مع نیانگیم. 5جدول 

 M S.D سؤاالت و متغیرهای تحقیق

در زمینه رعايت مسائل زيست محیطی در گسترش آگاهی عمومی 
 ورزش

96/3 85/3 

کشورهای موفق و پیشرفته در زمینه  هایالگوبرداری از فعالیت
 های ورزشیتوجه به سالمتی محیط زيست در فعالیت

86/9 16/3 

 و محیطیزيست از استانداردهای آگاهی و شناخت افزايش در
 کالن هایگذاریسیاست در اعمال آن

99/3 83/3 

 95/9 69/9 پايدار در ورزش توسعه به علمی نگرش افزايش

 برداریبهره منظور آتی به توسعه قابلیت آينده با طراحی به توجه
 بلند مدت

33/9 99/9 

 99/3 88/9 دانش زيست محیطی

 92/9 98/9 آموزش و آگاهی عمومی در زمینه اهمیت محیط زيست

 93/3 52/3 زيست دوستانهرفتار محیط

 12/3 98/3 زيست اماکن ورزشیبه حفظ محیط مردم گرايش افزايش

 98/9 39/9 پاك هایاز انرژی استفاده و اتالف انرژی کاهش به توجه

های جديد های ورزشی به استفاده از انرژیگرايش مديران مجموعه
 و پاك در اماکن ورزشی

12/9 52/9 

 59/9 15/9 محیطیزيست گرايش

متخصص در جهت رعايت مسائل  مشاورين از گیریبهره
 های ورزشیمحیطی در مجموعهزيست

69/9 99/9 

 83/3 93/3 زيست و ورزشمحیط حوزه در غیرمتخصص مديران از استفاده

و  مسئوالن در محیطیزيست اخالق و هاگرفتن ارزش قرار
 سازندگان

82/9 11/3 

 99/9 88/9 اماکن ورزشی سبز ساخت در آمايش سرزمین طرح وجود

رسانی رفتارهای سازگار در حفظ و گسترش ترويج و اطالع
 زيستمحیط

99/9 98/9 
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 86/3 89/9 محیطیزيست اعتبار

های محیطی در مجموعهسازی رعايت مسائل زيستفرهنگ
 ورزشی

19/9 39/9 

های مختلف برای توجه بیشتر به بین سازمان همکاری افزايش
 محیطی در ورزشمسائل زيست

35/3 91/3 

 در حفظ همگانی مشارکت و مردم در تعلق اجتماعی احساس
 زيستمحیط

96/3 99/3 

 الحبستن مص بکار و انتخاب به اماکن ورزشی ساخت مجريان التزام
 بازيافتی از مصالح استفاده و پذيرتجزيه

28/9 92/9 

 96/9 98/9 رعايت قوانین محیط زيستی

 31/9 19/9 محیطیزيست الزامات

 39/9 91/9 محیطیتوجه به مسائل و سالمت زيست

 15/3 99/3 دسترسی آسان به اماکن ورزشی سبز

 99/9 22/9 سر و صدا در اماکن ورزشی کاهش

زيست های محیططرح و مجريان مراکز پژوهشی بین الزم تعامل
 و ورزش

21/9 93/9 

 35/9 69/9 محیطیزيست انتظار

 33/9 99/9 جانبی مشاغل و شغل ايجاد

 91/3 91/3 استاندارد مدرن و هایاز فناوری استفاده داری ونگه ساخت،

 از استفاده های دولتی و خصوصی دربخش گذاریسرمايه
 پاك هایانرژی

51/3 98/3 

 99/9 89/9 درآمد افزايش

 99/3 39/3 اقتصادی پذيریتوجیه

آمار توصیفی متغیرهای تحقیق نشان داد که باالترين 
و  39/3پذيری اقتصادی با میانگین میانگین مربوط به توجیه

 69/9گین ی با میانطیمحستيانتظار زترين میانگین مربوط به کم
 است.

ها در به دلیل عدم اهمیت توزيع داده هابررسی توزيع داده
بودن نرمال  یرنرمال يا غ عيتوز PLSافزار تحلیلی بکارگیری نرم

دو مدل  PLS هایدر مدل ها مورد بررسی قرار نگرفته است.داده
گیری و مدل ارز مدل اندازهشود مدل بیرونی که همآزمون می

های معادالت ساختاری درونی مشابه مدل ساختاری در مدل
در اين بخش ابتدا مدل بیرونی ارائه و سپس به  رويناست. از ا
ارز هم PLSمدل بیرونی  .شودنی تحقیق پرداخته میمدل درو

مدل بیرونی  .گیری در معادالت ساختاری استمدل اندازه
روايی همگرا و واگرا، پايايی ترکیبی و بررسی بار  یرندهدربرگ

 .باشدهای تحقیق میهای مربوط به سازهعاملی گويه

ک ( بیانگر میزان همبستگی سؤاالت يیبیپايايی مرکب )ترک
گیری را های اندازهبعد به يکديگر برای برازش کافی مدل

هرگاه يک يا چند خصیصه از طريق دو  (.95کند )مشخص می
ها گیریهمبستگی بین اين اندازه ،گیری شونديا چند روش اندازه

سازد. اگر همبستگی بین دو شاخص مهم اعتبار را فراهم می
 کندگیری میدازهی واحدی را انهايی که خصیصهنمرات آزمون

باشد. وجود اين باال باشد، پرسشنامه دارای اعتبار همگرا می
ده آزمون آنچه را که بايد سنجی ينکههمبستگی برای اطمینان از ا

سنجد، ضروری است. برای روايی همگرا میانگین شود می
محاسبه   (CR)و پايايی مرکب  (AVE) واريانس استخراج

 :قرار باشدشود. بايد روابط زير برمی
CR>9/3 

AVE>2/3 

، يکی ديگر از معیارهای مناسب برای PLS يابیدر مدل
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اريانس و ترينارزيابی مدل بیرونی اين است که سازه بايد بیش
های مشترك را با نشانگرهايش نسبت به اشتراك آن با سازه

 انبرای اين ارزيابی محقق .ديگر در يک مدل معین داشته باشد
يعنی  ؛(AVE)گین واريانس استخراج شد استفاده از میان

میانگین واريانس مشترك بین سازه و نشانگرهايشان را پیشنهاد 

ی گیرکنند. در اين معیار که نشان دهنده روايی ابزار اندازهمی
است، فرض بر اين است که متغیر پنهان مورد نظر واريانس 
 مشترك بیشتری با نشانگرهای تعیین شده نسبت به هر متغیر

 پنهان ديگری دارد.

 

 نتايج روايی همگرا و پايايی مرکب .9جدول 

 (CRپايايی ترکیبی ) (AVEمیانگین واريانس ) متغیرهای تحقیق

 83/3 62/3 دانش زيست محیطی

 19/3 26/3 گرايش زيست محیطی

 99/3 69/3 محیطیاعتبار زيست 

 95/3 29/3 الزامات زيست محیطی

 69/3 28/3 انتظار زيست محیطی

 88/3 93/3 پذيری اقتصادیتوجیه

 86/3 92/3 رفتار سبز

استخراج  انسيوار نیانگی( مقدار م3جدول ) جيبر اساس نتا
همگرا  يیروا نيبنابرا باشد،یم 2/3تر از ( بزرگAVEشده )

 9/3موارد از  ی( در تمامCRمرکب ) يیاي. مقدار پاشودیم ديیتأ
 مرکب است. يیايباالتر است که نشان دهنده پا

که  میکنیاستفاده م یسيواگرا از ماتر يیروا یبررس جهت
 AVE( ابداع شده است. مقدار جذر 9189توسط فورنل و الرکر  )

 ريقرار دارد و سا سيماتر نيا یمکنون در قطر اصل یرهایمتغ
 ست.مکنون ا یرهایمتغ نیب یهمبستگ زانیم سيماتر یهاخانه

 نتايج روايی واگرا .8جدول 

رفتار 
 سبز

 یيرپذتوجیه
 اقتصادی

 انتظار
 یطمحیزيست

 الزامات
 یطمحیزيست

 اعتبار
 یطمحیزيست

 گرايش
 یطمحیزيست

 دانش
 یطمحیزيست

 

      99/3 
 دانش زيست

 یطمحی

     16/3 268/3 
 گرايش زيست

 یطمحی

    82/3 618/3 298/3 
 اعتبار زيست

 یطمحی

   99/3 319/3 632/3 261/3 
 الزامات زيست

 یطمحی

  99/3 298/3 659/3 269/3 393/3 
 انتظار زيست

 طیمحی

 86/3 381/3 652/3 396/3 939/3 259/3 
 پذيریتوجیه

 اقتصادی

 رفتار سبز 916/3 652/3 298/3 389/3 962/3 256/3 89/3

از مقادير ( هر سازه AVE يبقطر اصلی ماتريس )جذر ضرامقادير  شود،میمشاهده  (3) همان طور که در جدول 



 08 9911 بهار، 52، شماره هفتممطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره   

 

 

 پايین )ضرايب همبستگی بین هر سازه با سازه ديگر( 
قابل قبول بودن  تر بوده و اين مطلب نشان دهندهبیش

 .هاستروايی واگرا سازه
ها در روش معادالت جهت تعیین پايايی سنجه

ها استفاده از بار عاملی آن PLSساختاری با استفاده از 
وابط دهنده همبستگی اين رشود. اين معیار نشانمی
 T بار عاملی و مقدار آماره (3)باشد. جدول شماره می

ر دهد. بناب)معناداری( برای روابط بین متغیرها را نشان می
حداقل میزان قابل قبول برای بار عاملی ( 9111) 9نظر هالند

باشد و روابطی که بار عاملی می 3/3هريک از روابط برابر با 
اين معنی است که روابط  تر از اين میزان باشد، بهها کمآن

 (.99) بین آن متغیرها معنادار نیست

 

 

 هایهای مربوط به سازهبار عاملی و اعداد معناداری گويه .2جدول 

بار  مسیر وابطر
 عاملی

آماره 
 آزمون

 نتیجه

 يیدتأ 256/99 239/3 دانش زيست محیطی –رفتار سبز 

 يیدتأ 682/93 632/3 گرايش زيست محیطی –رفتار سبز 

 يیدتأ 952/93 695/3 اعتبار زيست محیطی –رفتار سبز 

 يیدتأ 952/92 893/3 الزامات زيست محیطی –رفتار سبز 

 يیدتأ 826/99 391/3 انتظار زيست محیطی –رفتار سبز 

 يیدتأ 293/93 392/3 اقتصادی پذيرییهتوج –رفتار سبز 

مقدار بار عاملی  (،2)با توجه به نتايج مندرج در جداول 
و آماره آزمون به دست آمده برای هريک از مسیرها باالتر 

م که توانیم نتیجه بگیريباشد، بنابراين میمی 16/9و  3/3از 
رفتار سبز در اماکن ورزشی بر دانش زيست محیطی، گرايش 
زيست محیطی، اعتبار زيست محیطی، الزامات زيست 

و  مثبت یرپذيری اقتصادی تأثمحیطی، انتظار و توجیه
 معناداری دارد.

پس از آزمون مدل بیرونی الزم است تا مدل درونی که 
گر ارتباط بین متغیرهای مکنون تحقیق، ارائه شود. با نشان

توان به بررسی سؤاالت تحقیق استفاده از مدل درونی می
پرداخت. خروجی به دست آمده از اجرای مدل حاوی ضرايب 

 (5)در نمودار شماره  T استاندارد شده و ضرايب معناداری
تر مربوط به يک مسیر در بازه بیش Tآمده است. وقتی مقدار 

ص های مشخبیانگر معنادار بودن تأثیر سازه ،باشد 16/9از 
یق فرضیه تحق يیددر آن مسیر بر يکديگر و در پی آن تأ

(. اعداد نوشته شده بر روی خطوط در حالت 93) باشدیم
استاندارد، در واقع ضرايب بتا حاصل از معادله رگرسیون 

لی برازش ک میان متغیرها است که همان ضريب مسیر است.

شود مدل شامل دو بخش مدل اندازه گیری و ساختاری می
و با تايید برازش آن بررسی برازش در يک مدل کامل 

شود. برای بررسی برازش کلی مدل تنها از يک معیار با می
( 5331و همکاران ) 5شود. وتزلساستفاده می GOFنام 

را به عنوان مقادير ضعیف،  96/3، 52/3، 39/3سه مقدار 
معرفی نموده اند که در اين  GOFو قوی برای  متوسط

توان گفت بدست آمد بنابراين می 236/3تحقیق مقدار آن 
 برازش کلی مدل قوی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
9. Hulland 5. Wetzels 
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مدل آزمون شده تحقیق در حالت ضرايب استاندارد .5نمودار 

های رفتار سبز در ( نشان داد که مولفه5و 9)نتايج نمودارهای 
محیطی، گرايش دانش زيستاماکن ورزشی شامل 

، زيست محیطیمحیطی، الزاماتمحیطی، اعتبار زيستزيست
ملی دارای بار عا پذيری اقتصادیمحیطی و توجیهانتظار زيست

باشند ( می16/9)ضريب تی باالی  Tباال و ضرايب معناداری 
های تحقیق در رفتار سبز دهد، همه مولفهکه نشان می

مشتريان در اماکن ورزشی دخیل هستند و به عنوان 
های رفتار سبز بايد مورد توجه قرار بگیرند. اخصش

 

 گيريبحث و نتيجه
نتايج تحقیق نشان داد که متغیرهای زيادی در رفتار سبز اماکن 

ورزشی دخیل هستند که در اين تحقیق تعدادی از اين متغیرها 

ختاری سازی معادالت ساشناسايی و از طريق آزمون مدل

ها با رفتار سبز مورد بررسی قرار وسیله پی ال اس روابط آنبه

سازی از تأثیر مثبت و معنادار رفتار سبز بر گرفت، نتايج مدل

اين متغیرها حاکی بود. توجه به اين نکته مهم است که امروزه 

عالوه بر اينکه در طراحی و ساخت اماکن ورزشی بايد به مسائل 

، در رفتارهای داخل اماکن ورزشی زيست محیطی توجه شود
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نیز بايد به سمت رفتارهای سبز که در جهت کمک به سالمت 

 محیط زيست و جامعه هستند، حرکت کنیم.

اماکن ورزشی سیز، يک ساختار  "پايدار يا سبز"های ساختمان

ی اطراحی شده برای بازسازی و حفظ محیط زيست به شیوه

گرايانه به وسیله استفاده کارآمد از منابع است، اين عمل

ها اغلب با صرفه جويی در هزينه های بلندمدت، ساختمان

هدف (. 91رسانند )فرآيندهايی با انرژی کارآمد را به انجام می

ار در قالب پايد ز حفاظت محیطزيست، دستیابی به توسعهنهايی ا

 های اقتصادی هماهنگ با اصول حفاظت از محیطبرنامه

 لو غیرقاب از تخريب منابع تجديدشوندهجلوگیری زيست و 

(. توسعه پايدار به عنوان يک رويکرد جامعه 59تجديد است )

حیط ماست که با استفاده از مؤثرترين نوع انرژی به محافظت از 

. پردازدهای طراحی مورد استفاده میزيست با ترکیب شیوه

های سبز برای محافظت از سالمت استفاده کنندگان، ساختمان

وری کارکنان، استفاده کارآمدتر از منابع و کاهش بهبود بهره

بنابر اين اولويت  (؛99شوند )اثرات زيست محیطی طراحی می

احترام به محیط زيست  اول در طراحی اماکن ورزشی به منظور

و سالمتی جامعه، ايجاد اماکن ورزشی سبز و در مرحله بعدی 

رفتار سبز در اماکن ورزشی توسط مديران، کارکنان و 

 ورزشکاران و تماشاچیان ورزشی است.

مولفه دانش  6نتايج مدلسازی معادالت ساختاری نشان داد که 

طی، محیمحیطی، اعتبار زيستمحیطی، گرايش زيستزيست

ذيری پمحیطی و توجیهمحیطی، انتظارات زيستالزامات زيست

های های تشکیل دهنده رفتار سبز در مجموعهاقتصادی، مولفه

 ورزشی هستند.  

باالترين ارتباط را  893/3الزامات زيست محیطی با بار عاملی 

با رفتار سبز در اماکن ورزش داشت. نتايج اين بخش با 

( ناهمخوانی داشت، 9916و همکاران )آبادی های حسینيافته

آبادی شايد علت ناهمخوانی اين باشد، در تحقیق حسین

( در کشور ما هیچ الزامات زيست محیطی خاصی در نظر 9916)

گرفته نشده است، در صورتی که در مورد عوامل مرتبط با 

محیط زيست بايد بسیار حساسیت به خرج داد و برای ايجاد 

حیطی بايد الزامات خاصی را مدنظر های زيست ممسئولیت

(. 96سازی در اين زمینه رفت )داشت تا به سمت فرهنگ

عامل مهم ( به اين نتیحه رسیدن که 9912سارانی و همکاران )

 سازی درهای انرژی، فرهنگرويه حاملبا مصرف بی در مقابله

 بنابراين اصالح الگوی مصرف نیازمند اين زمینه است؛

ار است و اين مقوله نیازمند راهکاری است تا سازی پايدفرهنگ

مصرف را احساس کنند  همه افراد جامعه الزام رفتارهای اصالح

ده ش های انرژی نهادينهسازی مصرف حاملتدريج بهینه و به

نهايت به يک فرهنگ در تمامی  و در و به يک رفتار پايدار

 (.93) عرصه مصرف تبديل شود

ترين متغیر در رفتار سبز اماکن مدر تحقیق حاضر، اولین و مه

ورزشی توجه به الزامات زيست محیطی است که بايد مدنظر 

بنابر اين در طراحی و ساخت اماکن ورزشی و  قرار بگیرد؛

داری و استفاده از آن با مسائل مربوط به حفظ محیط زيست نگه

د صورت قانون دربیاي رعايت شود. همچتین اين الزامات بايد به

 ل کشور رعايت شود.و در ک

بود،  632/3دومین متغیر گرايش زيست محیطی با بار عاملی 

(، نواح و فروتن 9916(، ندرلو و شمس )9915صالحی و قائمی )

( در تحقیق خود نشان 5393) 9میک و نسونیکل( و 9913کیا )

دادند که نگرش زيست محیطی تأثیر مثبت و معناداری بر 

رفتارهای مراقبت از محیط زيست دارد که با نتايج اين تحقیق 

بت دهد که افرادی که نسهمسو هستند. نتايج تحقیق نشان می

تری به مسائل زيست محیطی نگرش مثبت دارند، تمايل بیش

حیط زيست دوستانه دارند. آموزش و به انجام رفتارهای م

آگاهی زيست محیطی از عوامل اصلی در برانگیختن افراد در 

جهت تقويت ارتباط بین ورزش و محیط زيست است؛ به همین 

آگاهی و   های الزم،دلیل در اماکن ورزشی بايد با آموزش

نگرش مثبتی نسبت به مسائل زيست محیطی در افراد ايجاد 

 (.51و  56، 52، 59کنیم )

ارتباط معناداری با  695/3اعتبار زيست محیطی با بار عاملی 

های رفتار سبز در اماکن ورزشی داشت. اين نتیجه با يافته

( 9916( و ندرلو و شمس )5395) 9(، مالن و چارد5338) 5گرانت

                                                                                                                                                    
1. Kellison & Kim 
2. Grant 

نشان (. گرانت در تحقیق خود 52و  53، 93همخوانی داشت )

داد که گرايش افراد به مباحث حمايت از محیط زيست در حال 

های محیط افزايش است و عواملی چون افزايش اخبار آلودگی

3. Mallen & Chard 
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زيست، گرم شدن کره زمین، مشکالت دفع فاضالب، سوراخ 

شدن اليه اوزون و در نتیجه افزايش دانش جامعه از مسائل 

در  ساسیتزيست محیطی منجر به افزايش نگرانی و ايجاد ح

ها شده و ارزيابی مداوم محصوالت بر اساس معیار سبز امری آن

(. اهمیت دادن به مسائل زيست 93ضروری ساخته است )

محیطی و توجه به جايگاه آن در حفظ سالمتی در جامعه بايد 

در اماکن ورزشی مورد توجه قرار گیرد، بايد توجه به مسائل 

 های مديريتت برنامهزيست محیطی در اماکن ورزشی در اولوي

 صورت مستقیم با سالمتی وزيرا به  ورزش کشور قرار بگیرد؛

 ادامه حیات بشر در ارتباط است.

چهارمین متغیر مهم در رفتار سبز در اماکن ورزشی دانش 

( و 9916های تحقیق ندرلو شمس )زيست محیطی است. يافته

انی ( با نتايج تحقیق حاضر همخو9919اختیاری و همکاران )

(. بايد در اماکن ورزشی در زمینه مسائل زيست 52و  99دارد )

محیطی به افراد که شامل کارکنان، ورزشکاران و تماشاچیان 

های الزم داده شود تا در زمینه توجه به حفظ هستند، آموزش

تر دقت محیط زيست در داخل اماکن و حتی خارج از آن بیش

ست ر طبیعت مسئول اکنند. هر کس در برابر تأثیرات خويش ب

ای برداری از منابع به شیوهو بايد اطمینان حاصل کند که بهره

پايدار صورت گرفته است. همچنین، افرادی که مسئولیتی را در 

ای بر عهده های مختلف اقتصادی، اجتماعی و توسعهبخش

دارند. در قبال عملکرد زيست محیطی خود مسئول هستند. از 

ائل محیط زيست و احترام به آن اين آموزش در مورد مس

مانند گسترش  اقداماتیبا انجام  عامل نيدر اضروری است. 

 الگوبرداری ازدر اماکن ورزشی،  ستيز طیحفظ مح یعموم

ورزش و  هنیکشورهای موفق درزم ريساموفق   هایتیفعال

ین ای در ترويج ارتباط بافزايش تبلیغات رسانه ست،يز طیمح

 یلیتحص شيگرا ايراه اندازی رشته ورزش و محیط زيست و 

ت سيز طیبا عنوان ورزش و مح یلیتکم التیدر مقاطع تحص

 تواند به توسعه رفتار سبز در اماکن ورزشی کمک کند.می

انتظارات زيست محیطی متغیر ديگری است که در رفتار سبز 

مس های ندرلو و شورزشی دخیل است، اين نتايج با يافتهاماکن 

( همخوانی داشت. ندرلو و شمس در تحقیق خود نشان 9916)

دادند که دانشجويان نسبت به رعايت مسائل مربوط به حفظ 

محیط زيست در محیط دانشگاه دارای نگرش مثبتی دارند و 

 نسبت به آن دارای انتظاراتی هستند که مسئولین دانشگاه

ريزی مناسب را داشته باشند. ورزشکاران و افرادی که به برنامه

منظور ورزش يا تماشای مسابقه به امکان ورزشی مراجعه 

کنند در زمینه توجه به مسائل زيست محیطی و محافظت می

از محیط زيست انتظاراتی دارند، مديران و کارکنان مجموعه 

 به اين انتظارات ورزشی بايد همه تالش خود را در راستای توجه

بکار بگیرد. در واقع مدير يا سرپرست يک مجموعه ورزشی 

داری و توسعه کامل ريزی، اجرا، حفظ و نگهمسئول برنامه

ها استفاده هايی است که در جامعه به شدت از آندارايی

ها با رهبران سازمانی، مدرسان کالس، مربیان شود. آنمی

کننده مالیات به طور  ورزشی، والدين، همشهريان پرداخت

منظم در تعامل هستند. هر گروه استفاده کننده، نیازها و عاليق 

 ها لزوم توجههای اصلی آنمتفاوتی دارند، اما يکی از نگرانی

به مسائل زيست محیطی و حفظ آن است که بايد به اين 

 انتظارات جواب داد. 

 یاقتصاد یريپذهیتوج های تحقیق حاضر،بر اساس يافته
شناسی رفتارهای سبز اماکن ورزشی ترين مؤلفه در گونهمهم

بود. رعايت مسائل زيست محیطی در اماکن ورزشی نه تنها 
برای سالم نگه داشتن محیط زيست مناسب است، بلکه برای 

 همراه خواهد مسئوالن اماکن ورزشی نیز فوايد مالی زيادی به
ت داشت. تالش در جهت حفظ محیط زيست در مرحله ساخ

داری و استفاده از آن فوايد مالی بسیاری اماکن ورزشی، نگه
جويی بااليی داشته باشد. برای تواند داشته باشد و صرفهمی

های تجديدپذير به جای استفاده از مثال استفاده از انرژی
شود که هم به حفظ محیط زيست کمک می های فسیلیانرژی

 ورزشی مجموعه يکپذير است. و هم از نظر اقتصادی توجیه
 رد که است ایپذير، مجموعه توجیه اقتصادی نظر از و آل ايده

 رفتهگ قرار مدنظر گوناگون و متغیر نیازهای آن ساخت و طراحی
 اصل ترينطراحان، مهم و معماران نظر باشد، از پذيرانعطاف و
 چند کاربرد که است هايیمجموعه اقتصادی، طراحی نظر از

 به. کند برآورده را متنوعی نیازهای توانندمی و داشته منظوره
ن، اماک ورزشی، مديريت اماکن اقتصادی پذيریتوجیه منظور

 صوصیمخ تمهیدات و تدابیر بايد ورزشی تجهیزات و تاسیسات
 کاهش مثل مواردی به توانمی هاآن جمله از که کند اتخاذ را

ورزشی،  هایمجموعه در برق مصرف انرزی،کاهش مصرف
 فضای و چمن زمین گرم، مديريت آب مصرف در جويیصرفه

 و االتماشین هزينه اقتصادی، کاهش جويیصرفه با سبز
 هاینرستورا و هابوفه در زباله تولید صنعتی، کاهش تجهیزات
 کاال دارینگه و حفظ و خريد در جويیورزشی، صرفه مجموعه
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 (.9کرد ) اشاره تجهیزات و
 اماکن داری ازساخت و نگه طراحی،محیطی،  زيست الزامات
 حفظ نسبت به منداستفاده مناسب و قانون با ورزشی
است که اين مقوله نیازمند همکاری همه جانبه  زيستمحیط

در جهت اصالح رفتارهای الگوی مصرف در جهت توسعه پايدار 
 مثبت بر رفتارهای محیطی، نگرش زيست گرايش است.

 محیط به انجام رفتارهای و تمايل زيستمحیط از مراقبت
اه توجه به جايگ اعتبار زيست محیطی،دوستانه است.  زيست
زيست در در حفظ سالمتی افراد جامعه در اماکن ورزشی  محیط
های مناسب در دانش زيست محیطی، آموزش است.

تماشاگران، ورزشکاران، مربیان و کارکنان نسبت به حفظ 
نان در اماکن ورزشی محیط زيست در جهت اصالح رفتارهای آ

محیطی، انتظارات تماشاگران و  زيست انتظارات. است
ورزشکاران از مديران و مسئوالن اماکن ورزشی در جهت 

 مجموعه کارکنان و زيست است؛ مديران محیط از محافظت
 اراتانتظ اين به توجه راستای در را خود تالش همه بايد ورزشی

تالش در جهت حفظ اقتصادی،  پذيریتوجیه. بگیرند بکار
محیط زيست برای سالم نگه داشتن محیط زيست و ايجاد 

 است. یورزش یهامجموعهمنافع مالی مناسب در 
های ورزشی بايد توجه به مسائل زيست محیطی در مجموعه

های ورزشی و همچنین مورد توجه مديران و کارکنان مجموعه

های ورزشی قرار بگیرد. نتايج اين کنندگان از مجموعهاستفاده

های های ورزشی، مولفهتحقیق در زمینه رفتار سبز در مجموعه

محیطی، محیطی، گرايش زيستمهمی مانند دانش زيست

محیطی، انتظارات محیطی، الزامات زيستاعتبار زيست

پذيری اقتصادی را مورد شناسايی قرار محیطی و توجیهزيست

های الزم به مديران و داد، بنابر اين بايد در اين زمینه آموزش

های ورزشی داده شود تا کنندگان از مجموعهکارکنان و استفاده

 يک رفتار و يک ارزش برایتوجه به مسائل زيست محیطی  به 

 همگان تبديل شود. 

و  هستند یدر ارتباط تنگاتنگ گريکديبا  ستيز طیورزش و مح

 هتوسع به اصول یابیعنوان ابزاری در جهت دست از ورزش به

 طیمح کیکه منشور المپ ی. از زمانشودینام برده م داريپا

 ورمنش رکن نیعنوان سوم پس از ورزش و فرهنگ به را ستيز

ز ا حفاظته نیدر زم رییگاقدامات چشم د،يمطرح گرد کیلمپا

 بسیاری امروزه شواهد .(99) صورت گرفته است ستيز طیمح

 اماکن مربوط به یطیمح ستيز داريپا هایتیفعال  شيبر افزا

تواند در ورزشی، هنگامی می يک مکان وجود دارد یورزش

راستای کاهش عنوان سازمان سبز مطرح گردد که در  جامعه به

محیطی و استفاده کارآمد و بهینه از منابع  زيست هایآلودگی

 را ودخ رويه بتواند به فعالیتو مواد مصرفی، بدون مصرف بی

 صورت پايدار ادامه دهد. به

 

 پیشنهادات تحقیق

 تيرعا نهیدر زم يیهانصب بروشورها و دستورالعمل -

و ملزم  یاماکن ورزش یدر تمام یطیمح ستيمسائل ز

 ،شودیمورد باعث م نيها که ااز آن یرویکردن افراد به پ

 با توجه به اينکهافراد باالتر رود.  یطیمح ستيدانش ز

در زمینه رعايت مسائل زيست محیطی انتظاراتی وجود 

دارد، بنابراين ملزم کردن مديران و پیمانکاران سازنده 

های مرتبط با مراقبت و دستورالعملاماکن ورزشی به 

شود به انتظارات زيست حفظ محیط زيست باعث می

 محیطی افراد نیز توجه شود. 

 ستيز طیحفظ مح هاینامه و دستورالعمل نيیآ نيتدوبا  -

توان به مسائل زيست محیطی ی میورزشی دادهايدر رو

 اعتبار بخشید. 

زم انرژی ملجويی و استفاده پايدار در مصرف برای صرفه -

ش يی، سرمايروشنا نیمأهای پاك در تاستفاده از انرژی بر

 ی هستیم. اماکن ورزش شگرماي و

 برگزاری نیدر ح افتيالزام به استفاده از مواد قابل باز -

 ی ورزشیدادهايرو

به سمت ورزش و  های دانشگاهیپژوهشسوق دادن با  -

انیم گرايش زيست محیطی را در تومی ستيز طیمح

جامعه توسعه دهیم.
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