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تاریخ دریافت مقاله1397/9/5 :
تاریخ پذیرش مقاله1397/10/30:

ای��ن پژوه��ش با هدف شناسایی عوامل موث��ر در توسعه پایدار زیست محیط��ی رویدادهای ورزشی در ایران
ب��ا استف��اده از تحلیل تماتیک انجام ش��ده است .به منظور انج��ام این پژوهش کیفی ،از بی��ن جامعه تحقیق که
مطلعین کلیدی ورزش و محیط زیست را شامل می شد ،از طریق نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند ،با  18نفر از
متخصص��ان و مسئ��والن مدیریت ورزشی و محیط زیست کشور مصاحبه عمیق انجام گردید .در روش تحقیق،
ضم��ن گ��ردآوری داده ها مجموعه ای از کدها و مفاهیم اولیه استخراج گردیدند که از طریق تحلیل تماتیک آنها
مضامین و مقوله های نهایی علی ،زمینه ای و مداخله گر به دست آمدند.
یافته ه��ای تحقی��ق در قالب سه عن��وان عوامل علی شامل اصالت محیط زیس��ت و وضعیت زیست محیطی
موج��ود ،الزامات وکن��ش متقابل ورزش و محیط زیس��ت ،ماهیت توسعه -محور رویداده��ای ورزشی ،عوامل
زمین��ه ای شام��ل زیرساخت های سب��ز و محیط زیست میزب��ان ،الزامات و نظام مندی سیست��م زیست محیطی
ورزش ،نه��اد حاکمیت��ی ،سهم ورزش در توسعه کشور ،پیوس��ت فرهنگی و سازمان��ی ،نظام نامه مدیریتی و در
 .1استاد ،مدیریت ورزشی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
		
 .2دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران(نویسنده مسئول)
 .3استادیار ،مدیریت ورزشی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
 .4استادیار ،مدیریت ورزشی ،دانشگاه پیام نور ،ایران
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نهای��ت عوام��ل مداخله گر شامل ماهیت رویداد و محیط زیست ،عوامل محیطی و مالی کالن ،منابع داخلی و
خارجی ،نظارت ،قانون گریزی و البی گری و ساختار صنعت ورزش کشور بررسی شدند.
بدی��ن ترتی��ب ،طریق برنامه ریزی راهب��ردی و اجرایی نمودن راهبرد های متناسب م��ی توان در جهت توسعه
پای��دار زیس��ت محیطی رویداده��ای ورزشی و در نهایت توسع��ه پایدار صنعت ورزش کش��ور گام های موثری
برداشت.
واژگان کلیدی :توسعه پایدار ،رویداد ورزشی ،محیط زیست و تحلیل تماتیک

176

فصلنامه علمے مطالعات راهربدی ورزش و جوانان

شامره 53 :پاییز 1400

مقدمه
محیط زیس��ت و حفاظ��ت از آن موضوعی است ک��ه از ابتدای زندگی اجتماعی بشر م��ورد توجه بوده است.
ام��روزه وجود مسائل و مشکالتی نظی��ر آلودگی محیط زیست ،مشکل رفع پسمانده��ای صنعتی ،بحران انرژی
و غی��ره ،سب��ب توجه به امر حفاظ��ت از محیط زیست به عنوان پیش شرط الزم برای پای��داری برنامه های رشد و
توسع��ه سازمان ها شده است (معینی و همکاران .)197-223 :2014 ،اگرچه اصول زیست محیطی در مفهوم
توسع��ه پای��دار جزو اصول بسیار مهم به شمار می آیند ،توسعه پایدار ادغامی متعادل از اصول اقتصادی ،طبیعی
و اجتماع��ی م��ی باشد .ای��ن مفهوم از دیدگ��اه الکینگتون )1997(1در قال��ب رویکرد سه گانه ب��ه تایید بسیاری
از نویسندگ��ان درآم��ده است (کولینز و استگ ،577-555 :1997 ،2دایلی��ک و هوکرتز،141-130 :2002 ،3
ساویتز .)2013 ،4از طرف دیگر ،مبحث توسعه پایدار با تأکید بر مفهوم توسعه پایدار مبتنی بر نیازهای یکپارچه
جهت بهبود رفاه انسانی با تأکید بر کاهش تخریب محیطی نیز در نظر گرفته شده است (پاریش-510 :2010 ،5
)523؛ به طوری که از زمان مطرح شدن توسعه پایدار در گـزارش برانـت لنـد ،تمـایز بـین سیاست گذاری پایدار
از سیاست گ��ذاری زیست محیطی مشکل تر شده است .گـزارش هـای مربوط به توسعه پایدار اغلب با عباراتی
درباره پایداری به عنوان حراست از رفاه نسل هـای آینده شروع می شود ،اما سپس با تأکید بر سیاست های زیست
محیطی ادامه می یابد (پزی .)359-339 :2004 ،6همان گونه که دوبسون )2003( 7نیز اشاره می کنـد ،کـار
ً
روی توسـع��ه پایـ��دار اساسـا درباره حفاظت از محیط زیست اس��ت .در اصـطالح سیاسـت گـذاری ،توسـعه
پایـدار به بهبود زیست محیطی و چالش هـای آن مرتبط مـی باشـد .آگـه مـن 8و همکـاران ( )2003نیز اشاره
می کنند که مباحث تئوری های پایداری بر روی محیط زیسـت متمرکـز است    (کروگر.)223-215 :2007 ،9
ورزش ام��روزه به عن��وان یکی از پایه های اساسی در نظریات جامعه شناسی شهری و برنامه ریزی شهری مطرح
اس��ت .توج��ه به ورزش به عنوان یک��ی از مهمترین راهکارها برای مقابله با پیامده��ای منفی شهرنشینی و تحقق
توسع��ه پایدار شه��ری ضروری می باشد (کیخس��روی ،)1392 ،ولی ورزش نیز مانند بسی��اری از فعالیت های
دیگ��ر ممک��ن است آث��ار مفید یا زیانبخشی ب �رای محیط زیست داشت��ه باشد .به عنوان مث��ال ،عرصه های مهم
ورزش��ی مث��ل استادیوم ها ،مص��رف کننده حجم عظیم��ی از انرژی های تجدید ناپذیر هستن��د؛ به طوری که در
ایالت متحده به تنهایی اماکن فیزیکی  14درصد از کل آب آشامیدنی کشور ،تولید  30درصد از کل زباله40 ،
درص��د از مص��رف مواد پالستیکی 38 ،درصد از تولید گازهای گلخانه ای 24،تا  50درصد از انرژی مصرفی و
 72درصد از برق مصرفی را به خود اختصاص می دهند (شورای ساختمان سازی سبز ایالت متحده.)2009 ،
1. Elkington
2. Collins and Steg
3. Dyllick and Hockerts
4. Savitz
5. Parrish
6. Pezzey
7. Dubson
8. Ageman
9. Krueger
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اکنون افکار عمومی بر روی مشکالت زیست محیطی حاصل از رویدادهای بزرگ مانند بازی های المپیک متمرکز
ش��ده و توج��ه کمی ب��ه دیگر فعایت های ورزش��ی و سایر رویدادها معط��وف گردیده است .اث �رات رویدادهای بزرگ
محسوس ت��ر و مهم ت��ر است ،اما فعالیت های دیگر نیز می توانند به علت حضور تعداد زیادی از مردم ،اثرات منفی بر
محی��ط زیس��ت داشته باشند (بهمن پور)9 :1394 ،؛ چرا که تصمیم به فعالی��ت ورزشی در وهله اول تاثیر چندانی بر
محی��ط زیست ن��دارد ،ولی هنگامی که تعداد انبوهی از ورزشکاران به تمرین ،رقابت و سفر برای شرکت در مسابقات
م��ی پردازن��د ،تاثیر آن ملموس تر خواهد بود .آلودگی آب و هوا ،سروصدای زی��اد ،آلودگی نوری ،ترافیک ،استفاده از
منابع طبیعی تجدیدپذیرمانند آب ،کاغذ و چوب ،تولید گازهای گلخانه ای بر اثراستفاده از وسایل برقی ،سوراخ شدن
الی��ه ازن در اثر ب��ه کارگیری تجهیزات سرمایشی ،استفاده از مواد شیمیای��ی و آفت کش ها در زمینه چمن و استخرها،
مص��رف بی��ش از حد آب ،تخری��ب زمینه ای ورزشی ب �رای استفاده به عن��وان استادیوم و ورزشگ��اه و  ...از مهم ترین
تغییراتی هستند که به دنبال ورزش و فعالیت بدنی ممکن است در محیط زیست ایجاد شوند .از طرفی محیط زیست
تاثیر چشم گیری بر سالمت ورزشکاران و تماشاگران شرکت کننده در رویدادهای ورزشی دارد .بنابراین هرچه شرایط
زیس��ت محیطی بهبود یابد ،سالمت ورزشکاران و تماشاگران نی��ز بیشتر تضمین خواهد شد (فراهانی.)89 :1396 ،
ً
در حقیق��ت ورزش و محی��ط زیست کامال با یکدیگر در ارتباط متقابل اند و بای��د به طور هم زمان از دو جنبه یاد شده
م��ورد توجه ق �رار گیرند .از سوی دیگر ،به علت شرایط محیط زیستی حاکم ب��ر دنیا و کشورمان و مطابق با گزارشات
سازمان حفاظت از محیط زیست ایران پیرامون تغییرات آب و هوا در دنیا و نیز ایران ،توسعه صنعتی و تخریب محیط
زیس��ت و ایج��اد تولید گازهای گلخانه ای در اتمسف��ر ،تشدید فرآیند گرم شدن زمین ،ض��رر وارده به درآمد ناخالص
ملی (به ازای هر درجه افزایش گرمای زمین ،افزایش شش درصدی مصرف آب و تبخیر و کاهش سه درصدی درآمد
ناخال��ص ملی) ،لزوم توجه به مسائل محیط زیستی در کشور افزایش یافته (گزارش راهبردی وزارت ورزش و جوانان،
 )25 :1394و ب��ا توج��ه به اهمیت مسائل توسعه زیست محیطی در صنع��ت ورزش ،جوامع امروزی خواستار ایجاد
بست��ر مناس��ب برای تولی��د و شتاب الزم جهت رسیدن به توسع��ه همه جانبه هستند .در ایران نی��ز به صورت جسته و
گریخته توسط وزرات ورزش و جوانان و یا فدراسیون های ورزشی ،کارگاه هایی جهت آشنایی ورزشکاران با اصول
حفاظ��ت از محی��ط زیست برگزار شده است ،ولی هیچ گونه نظام یا راهب��رد جامعی جهت شناسایی عوامل موثر در
توسعه پایدار زیست محیطی ورزش که مبتنی بر یافته های پژوهشی باشد ،وجود ندارد .در این راستا ،اهمیت مطالعه
و تبیین مؤلفه های موثر در سالمت شهروندان وشناسایی این عوامل و پیاده کردن آن در برنامه های آتی ،ایجاد انگیزه
در جامع��ه ورزش ب �رای شرك��ت در فعالیت های مشاركتی زیس��ت محیطی ،اجتماعی ،اقتص��ادی و افزایش آگاهی
ورزشکاران و دست اندرکاران غیر قابل انكار است و بازخورد آن به صورت اطالعات علمی و عملی به سیاستگذاران
ک�لان موجب کمک به مسئله مهم توسعه پایدار کشورهاست و هرگونه تالش در جهت پیشبرد این اهداف و شناسایی
عوام��ل موث��ر و دخیل در دست یابی ب��ه اهداف توسعه پایدار صنعت ورزش و به دنب��ال آن اهداف کالن توسعه پایدار
کشور الزم وضروری می باشد .از این رو ،این پژوهش کیفی به دنبال پاسخ برای سواالت زیر است:
 .1عوامل زمینه ای موثر در توسعه پایدار رویدادهای ورزشی ایران کدام اند؟
 .2عوامل علی موثر در توسعه پایدار رویدادهای ورزشی ایران کدام اند؟
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 .3عوامل مداخله گر موثر در توسعه پایدار رویدادهای ورزشی ایران کدام اند؟
روش شناسی پژوهش
بررسی حاضر به روش کیفی و با استفاده از ابزار مصاحبه عمیق با  18نفر از از متخصصان مدیریت ورزشی
آشن��ا به موض��وع پژوهش ،متخصص��ان محیط زیست ،مسئوالن و مدی �ران کنونی و ساب��ق سازمان حفاظت از
محی��ط زیس��ت و مسئوالن وزارت ورزش و جوان��ان و کمیته ملی المپیک به اجرا در آم��د .روش نمونه گیری در
ای��ن تحقی��ق از نوع غیراحتمالی هدفمن��د نظری با استفاده از تکنیک گلوله برف��ی (زنجیره ای) بود .در این روش
پژوهشگر ابتدا افرادی را شناسایی می کند و پس از دریافت اطالعات ،از آن ها می خواهد که فرد یا افراد دیگری
را ب��ه وی معرفی کنند .این روش برای شناسای��ی افراد متخصص در یک زمینه خاص استفاده می شود (بازرگان،
 .)1387مصاحبه ه��ا ت��ا حد اشباع نظری 18ادامه یاف��ت .به بیان دقیق تر ،مصاحبه ها ت��ا زمانی که برای محقق
آشک��ار شد که دیگر نمونه های آم��اری داده های جدیدی در محورهای مطروحه ارائه نمی کنند و مباحث حالت
تکراری یافته است ،ادامه یافت .پس از اتمام مصاحبه ها اقدام به مطالعه عمیق تر مبانی نظری و تحقیقات پیشین
ش��د تا از ترکیب مفاهیم گذشته ،تجربی��ات پژوهشگر و نظرات صاحبنظران به مراحل بعدی تحلیل داده ها و در
نهای��ت شناسایی مولفه های ثانویه و تم های اصلی پرداخته شود .روش تحلیل داده های گردآوری شده ،تحلیل
موضوع��ی ی��ا تماتیک است ک��ه از متعارف ترین و پرکاربردتری��ن روش تحلیل داده های کیفی ب��ه ویژه در مردم
نگ��اری و یا در تحلی��ل داده های متنی مصاحبه ای اس��ت .نحوه طبقه بندی و کدگ��ذاری داده های مصاحبه ای
این گون��ه بود که ابت��دا در هر مصاحبه عبارات ،توضیحات ،جمالت و اشارات��ی را که به نوعی حکایت از تالش
اف �راد م��ورد مصاحبه ب �رای بیان عوامل موثر در توسع��ه پایدار زیست محیطی داشت ،استخ �راج شد و سپس بر
اساس مقوله های معنایی مشترک گروه بندی گردیدند .سپس بر اساس وجوه مشترک عبارات گروه بندی شده در
هر کدام از مقوالت و طی فرآیند سلسله مراتبی ،تم های مرتبط و سپس تم های اصلی و در نهایت تم های مرکزی
شناسای��ی شدند .در مرحله بع��دی ،ارتباط مقوله های به دست آمده با پدیده اصل��ی تحقیق یعنی توسعه پایدار
رویدادهای ورزشی در سه عنوان زیر(اشتراوس و کوربین )2008 ،مورد کاوش قرار گرفت:
1.1شرایط علی :این شرایط باعث ایجاد و شکل گیری پدیده یا طبقه هسته ای می شوند.
2.2شرایط زمینه ای :سلسله شرایطی که در آن فرآیندها و تعامالتی برای اداره ،کنترل و پاسخ به پدیده صورت می گیرد.
3.3شرایط مداخله گر :این شرایط به مثابه بستری باعث تخفیف یا تشدید پدیده ها می شوند.
در ای��ن پژوهش کیفی ،روایی درونی از طریق ارائه نتایج به دست آمده به آزمون شوندگان (مشارکت کنندگان
در پژوه��ش) بررس��ی گردید؛ به طوری ک��ه آنها نیز یافته ها را مورد تایید قرار دادن��د و از روایی پژوهش اطمینان
بیشتری حاصل شد .در زمینه روایی بیرونی یا انتقال پذیری نیز سعی شد با توجه به تخصص و جایگاه سازمانی
هریک از مصاحبه شوندگان و لحاظ کردن این موضوع در انتخاب آنها ،احتمال انتقال مفاهیم به سایر محیط ها
افزایش داده شود .همچنین برای سنجش پایایی در این پژوهش ،از روش پایایی بازآزمون استفاده شد که به میزان
سازگاری طبقه بندی داده ها در طول زمان اشاره دارد.

179

یتامت لیلحت کی ؛ ناریا رد یشزرو یاهدادیور یطیحم تسیز رادیاپ هعسوت رد رثوم لماوع یسررب

یافتههایپژوهش

در ابت��دا به توصیف مختص��ری از ویژگی های جمعیت شناختی مشارکت کنندگ��ان پرداخته می شود که در
قالب میانگین سن ،جنس ،سابقه کاری و سطح تحصیالت ارائه می گردد .میانگین سن گروه مشارکت کنندگان
 46سال 88 ،درصد آنان مرد ،میانگین سابقه کاری  19سال و از نظر سطح تحصیالت  89درصد از آنها مدرک
دکتری و  11درصد ،مدرک فوق لیسانس را دارا بودند.
ابت��دا ک��د گذاری یک نمونه از مصاحبه ها در مورد یک عامل شناخته ش��ده (عامل مداخله گر نظارت ،قانون
گری��زی و الب��ی گری) در جدول  1و نتایج نهایی تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل تماتیک در جداول ،2
 3و  4ارائه می شود.

اجرایی نشدن شاخص های زیست محیطی تدوین شده توسط دفتر توسعه پایدار و محیط زیست وزارت ورزش و جوانان
اجرایی نشدن برنامه های راهبردی سازمان حفاظت از محیط زیست
عدم پیروی از اسناد باالدستی در حفاظت از انرژی های پایه
داشتن جنبه تشریفاتی و نمادین برخی از قوانین موجود و اجرا شدن تنها بخشی از آن به صورت واقعی
وجود جنبه های نمایشی و پوپیولیستی موضوعات زیست محیطی
دور زدن قانون توسط مدیران ،برنامه ریزان و اجراکنندگان به وسیله بیان عدم اطالع از اهمیت مسائل زیست محیطی
وجود برخی مراکز به ظاهر محیط زیستی در ورزش به صورت نمادین در جهت ارائه آمار و گزارش کاری

وجود رانت ها و تیم های غیر رسمی در بهره وری از منابع طبیعی
سوء استفاده سیاسیون و سایر سازمان ها از ورزش و رویدادهای ورزشی در راستای منافع شخصی

نقش ضمانت و پشتوانه اجرایی قوانین و مقررات حامی محیط زیست در رویدادهای ورزشی
وجود سیستم های غیربازخوردی برنامه های اجرایی در حوزه رویدادهای ورزشی
عدم پیگیری مستمر و وجود واحد ناظر در نحوه ی اجرا و برگزاری رویدادهای ورزشی

نحوه مواجهه با متخلفان محیط زیستی در رویدادهای ورزشی

برخورد قضایی
با متخلفان

رویه های قضایی در مورد مجازات متخلفین محیط زیستی

نظارت بر حسن اجرای قوانین

نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات

ضمانت اجرایی قوانین و
مقررات

میزان رعایت و اجرای پیوست محیط زیستی رویدادهای ورزشی توسط سازمان های برگزار کننده و متولیان اصلی

وجود نیروهای غیر
رسمی و سیاسیون

وجود البی گری ها در صنعت ورزش کشور به عنوان مانعی در جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار زیست
محیطی در این صنعت

تعهد
سازمان های
مسئول

عدم جدیت سازمان حفاظت از محیط زیست در اجرایی نمودن اهداف و راهبرد های راهبردی   اش

مقوله

نظارت ،قانون گریزی و البی گری

میزان تعهد سازمان های متولی رویداد ورزشی در راستای توسعه پایدار زیست محیطی آن

مفهوم

روابط غیر رسمی و عملیات نمادین

کدهای اولیه

کدهای
ثانویه
تبصره سازی ،حرکات نمادین و سوء تعبیر
در تصمیمات
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جدول  :1کد گذاری یک نمونه از مصاحبه ها در مورد یک عامل مداخله گر
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جدول  :2یافته های حاصل از کدگذاری عوامل علی
کد

مفهوم

مقوله

مدیریت توسعه -محور ،نقش محیط زیست در توسعه پایدار،
مسئولیت اجتماعی فردی و سازمانی

مدیریت توسعه محور

اصالت محیط زیست و
وضعیت موجود

بحران های محیط زیستی ،محیط زیست در حال توسعه،

نیازهای زیست محیطی کشور

توسعه پایدار زیست محیطی و ورزش ،ضرورت های بین المللی و
حرفه ای

ابعاد جهانی و ارتباط متقابل ورزش
و محیط زیست

جایگاه ضعیف محیط زیست در ورزش کشور و جهان ،جوانب محیط
زیستی رویداد ورزشی

جایگاه محیط زیست در ورزش

اثرات مخرب رویدادهای ورزشی ،رویدادهای ورزشی در محیط های
طبیعی ،کنترل اثرات مخرب رویدادهای ورزشی ،محیط زیست ناسالم
و کیفیت زندگی ،زیرساخت های ورزشی ناسازگار با محیط زیست

اثرات منفی متقابل ورزش و محیط
زیست

اهمیت باالی ورزش در جامعه ،اهمیت باالی رویدادهای ورزشی،
تاثیر ورزش در سطح رفاه و کیفیت جامعه

جایگاه ورزش و رویدادهای
ورزشی

نقش ابزاری رویدادهای ورزشی ،نقش ترویجی رویدادهای ورزشی،
جامعیت ورزش ،نقش های چندگانه رویدادهای ورزشی ،فرهنگ
سازی رویدادهای ورزشی ،نفوذ ورزشکاران در جامعه

توسعه پایدار زیست محیطی از
طریق رویدادهای ورزشی

تاثیر ورزش بر سایر صنایع فعال کشور ،میراث ماندگار رویدادهای ورزشی

الگوی ماندگار رویدادهای ورزشی

الزامات وکنش متقابل
ورزش و محیط زیست

181
ماهیت توسعه -محور
رویدادهای ورزشی

جدول  :3یافته های حاصل از کدگذاری عوامل زمینه ای
کد

مفهوم

زیرساخت ه��ای ورزش��ی ،مک��ان یاب��ی سازگار ب��ا محیط زیس��ت ،رشد
هوشمند فضاهای ورزشی

امکانات و فضاهای ورزشی سبز

مناب��ع طبیع��ی و شاخ��ص ه��ای زیس��ت محیطی میزب��ان ،ویژگ��ی های
اجتماعی و فرهنگی میزبان

شاخص های منطقه میزبان

مقوله
زیرساخت های سبز و محیط
زیست میزبان

زیرساخت ه��ای سازگ��ار ب��ا محی��ط زیست ،بهره ب��رداری سب��ز از اماکن موازین زیست محیطی در اماکن
ورزشی سبز
ورزشی ،الزامات قانونی ساخت اماکن ورزشی سبز
ضواب��ط محیط زیست��ی رویدادهای ورزشی ،نظ��ام سیستماتیک و اجرایی
رویداده��ای ورزش��ی ،متولیان قان��ون گذار و مصوب��ات زیست محیطی،
مشمولی��ت و به روز بودن قوانین ،سیست��م مدون بازدارنده و مشوق ،برنامه نظام نامه محیط زیستی و قوانین الزامات و نظام مندی سیستم
زیست محیطی ورزش
ریزی راهبردک رویدادهای ورزشی سبز
دستورالعمل های محیط زیستی موجود در ورزش ،استانداردهای جهانی

موازین زیست محیطی موجود

سیستم تشویقی و تنبیهی ،لحاظ نمودن جریمه

سیستم رسیدگی به تخلفات و
مراعات محیط زیستی

حمایت دول��ت در ساخت اماکن وتجهیزات ورزشی سبز ،حمایت دولت
از رویداده��ا و طرح های ورزشی سبز ،حمایت دول��ت از سرمایه گذاران
ورزشی ،حمایت دولت از طرح های ترویجی

نقش حمایتی دولت

برقراری ارتباطات بین المللی قوی

ارتباطات بین المللی

نهاد حاکمیتی
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کد

مفهوم

مقوله

اهمی��ت صنعت ورزش در کشور ،دیدگاه سنتی به صنعت ورزش ،میزبانی
رویدادهای ورزشی بزرگ

جایگاه ورزش و رویدادهای
ورزشی

سهم ورزش در توسعه کشور

دیدگاه ها ی محیط زیست در کشور ،نهادینه شدن و تعهد اخالقی ،ماهیت
متفاوت ح��وزه ورزش و محیط زیست ،اهمی��ت محیط زیست در ورزش
کشور ،تفکرات جامعه نسبت به ورزش و رویدادهای سبز ،فرهنگ توسعه
پایدار زیست محیطی

فرهنگ زیست محیطی
متولیان اصلی توسعه پایدار
ورزش کشور

جایگاه اصلی توسعه پایدار ورزش کشور
دیدگاه سیستمی ،برنامه ریزی راهبردی
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پیوست فرهنگی و سازمانی

برنامه ریزی نظام مند و راهبردی

مدی �ران متخصص و کاردان ،دیدگاه مدیریتی سازمان های ورزشی ،توجیه
مدیران ورزشی نسبت به اصول محیط زیستی ،دیدگاه کمی و نتیجه گرایی
در رویدادهای ورزشی
پایداری مدیران الیق ورزشی ،ثبات مدیریتی ورزش کشور

دیدگاه مدیران

نظام نامه مدیریتی

ثبات مدیریتی و مدیران

جدول  :4یافته های حاصل از عوامل مداخله گر
کد
نوع رشته ورزشی مورد نظر ،فضاها و امکانات ورزشی ،سیستم حمل و
نقل ،نوع رویداد ورزشی
بروز تدریجی مشکالت محیط زیستی

مفهوم

مقوله

شرایط مقتضی رویداد ورزشی

ماهیت رویداد و محیط
زیست

ماهیت مسائل محیط زیستی

نفوذ باالی سیاست در ورزش کشور ،عوامل فرهنگی ،اجتماعی و وضعیت عوامل سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی
و اقتصادی کشور
اقتصادی کشور
مسائل و محدودیت های مالی ،میزان بودجه اختصاصی ،سرمایه گذاری ها
و امکانات تخصصی

عوامل محیطی و مالی
کالن

ابعاد مالی ،بودجه ای و امکانات

مدیران و زیرمجموعه های اجرایی ،قابلیت های کلیدی و منابع داخلی سازمان منابع انسانی  ،قابلیت های کلیدی
و داخلی سازمان
های ورزشی ،نیروها و منابع متخصص ،سیستم های اطالعاتی و مدیریت دانش
نیروهای دانشگاهی و علمی ،پژوهش های تحقیقاتی و طرح های
کاربردی ،جشنواره ها و کنفرانس های مرتبط
سابقه برگزاری رویداد ورزشی سبز ،الگوهای خارجی
حامیان مالی سبز ،ورزشکاران ،تماشاگران ،مربیان و افراد برحسته ،رسانه ها

مراکز علمی و تحقیقاتی

منابع داخلی و خارجی

تجربه های موفق داخلی و خارجی
ذینفعان سبز

تبصره سازی ،حرکات نمادین و سوء تعبیر در تصمیمات ،تعهد
سازمان های مسئول ،وجود نیروهای غیر رسمی و سیاسیون

روابط غیر رسمی و عملیات
نمادین

ضمانت اجرایی قوانین و مقررات ،برخورد قضایی با متخلفین

نظارت بر حسن اجرای قوانین

هم افزایی دستگاه های ذیربط و ساختارهای سازمانی ،دولتی بودن صنعت
ورزش ،سازمان های مردم نهاد و داوطلبین

ساختار سازمان های ورزشی
کشور

نظارت ،قانون گریزی و
البی گری
ساختار صنعت ورزش
کشور
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بر اساس مصاحبه های صورت گرفته و نتایج موجود در جداول باال و شکل  ،1سه عامل کلی علی ،زمینه ای و
مداخله گر به عنوان عوامل موثر در توسعه پایدار زیست محیطی رویدادهای ورزشی قابل شناسایی است .عوامل
عل��ی شامل اصال��ت محیط زیست در توسعه پایدار و وضعیت زیست محیط��ی موجود ،الزامات وکنش متقابل
ورزش و محیط زیست ،ماهیت توسعه -محور رویدادهای ورزشی ،عوامل زمینه ای شامل زیرساخت های سبز
و محی��ط زیست میزبان ،الزام��ات و نظام مندی سیستم زیست محیطی ورزش ،نهاد حاکمیتی ،سهم ورزش در
توسعه کشور ،پیوست فرهنگی و سازمانی توسعه زیست محیطی ورزش ،نظام نامه مدیریتی و در نهایت عوامل
مداخل��ه گ��ر شامل ماهیت روی��داد و محیط زیست ،عوامل محیطی و مالی ک�لان ،منابع داخلی و خارجی در
دسترس ،نظارت ،قانون گریزی و البی گری و ساختار صنعت ورزش کشور می باشند.
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شکل 1
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بحث و نتیجه گیری
امروزه توسعه پایدار ورزش كشور ،اهمیتی بیش از پیش یافته است .در سال های گذشته برنامه های متعددی
توسط نهادهای مختلف بخش تربیت بدنی و ورزش طراحی و اجرا شده ،اما به نظر می رسد به دلیل عدم هماهنگی
و انسجام كافی ،از كارایی الزم برخوردار نبوده است (سازمان تربیت بدنی .) 1382،از این رو ،این تحقیق کیفی
ب��ه دنبال شناسایی عوامل علی ،زمینه ای و مداخله گر موثر در توسعه پایدار رویدادهای ورزشی ایران می باشد.
شرای��ط عل��ی :به شرایطی اطالق می شود که باع��ث به وجود آمدن پدیده مورد مشاه��ده می شود (کوربین و
اشتراوس .)2008 ،در این تحقیق منظور از شرایط علی ،شرایطی است که سازمان های ورزشی کشور را وادار به
برنامه ری��زی و اقدام در راستای توسعه پایدار می نماید .عوامل علی طرح شده از سوی مصاحبه شوندگان در سه
بخش «اصالت محیط زیست و وضعیت موجود»« ،الزامات وکنش متقابل ورزش و محیط زیست» و «ماهیت
توسعه -محور رویداد» طبقه بندی شدند که هرکدام نیز شامل زیرمجموعه هایی بودند:
نق��ش محی��ط زیست در مفهوم توسعه پایدار به عنوان یکی از زیرعوامل علی شناسایی شده در نتایج تحقیق،
بسی��ار پررن��گ ب��وده و در واقع علت اولیه ط��رح مفهوم توسعه پای��دار در مقابل مفهوم ع��ام توسعه ،بحران های
زیست محیطی به وجود آمده در کشورهای مختلف مبنی بر عدم توجه به محدودیت های منابع طبیعی و آسیب
ب��ه محیط زیست ب��وده است .در نتیجه اولین برنامه برای رسیدن توسعه پای��دار در صنعت ورزش و رویدادهای
ورزش��ی را م��ی ت��وان اقداماتی در جهت حفظ منابع طبیع��ی و جلوگیری از تخریب محی��ط زیست دانست .در
تایی��د عامل نقش محیط زیست در مفهوم توسعه پایدار می توان به تحقیقات پاریش ،)2010(1پزی،)2004(2
دوبس��ون )2003(3و کروگ��ر )2007(4اشاره نمود .به علت شرایط محیط زیستی حاک��م بر دنیا و کشورمان به
عن��وان عام��ل علی بعدی و مطابق با گزارش��ات سازمان حفاظت از محیط زیست ای �ران پیرامون تغییرات آب و
ه��وا در دنی��ا و نیز ایران ،کمبود منابع آبی و تجدید ناپذیر ،بهره گیری بیش از حد از محیط زیست کشور ،توسعه
صنعت��ی و تخریب محی��ط زیست و ایجاد تولید گازهای گلخانه ای در اتمسف��ر ،تشدید فرآیند گرم شدن زمین،
ض��رر وارده به درآمد ناخالص ملی (به ازای ه��ر درجه افزایش گرمای زمین ،افزایش شش درصدی مصرف آب
و تبخیر و کاهش سه درصدی درآمد ناخالص ملی) ،لزوم توجه به مسائل محیط زیستی در کشور افزایش یافته
است(گزارش راهبردی وزارت ورزش و جوانان.)25 :1394 ،
دومی��ن عامل عل��ی شناخته شده در این تحقی��ق ،الزامات وکنش متقابل ورزش و محی��ط زیست می باشد.
ورزش  -به عنوان فعالیتی تفریحی و جسمانی  -از طریق باشگاه ها ،انجمن ها و دیگر سازمان ها ،افراد بسیاری
را در زی��ر چت��ر خود گرد م��ی آورد ،اما مانند بسیاری از دیگر فعالیت ه��ای انسانی ،به محیط زیست آسیب می
ً
رسان��د .در حقیقت ،ورزش و محیط زیست کامال با یکدیگ��ر در ارتباط متقابل اند و باید به طور هم زمان مورد
توج��ه قرار گیرند (بهمن پور )1394 ،و عرصه های مهم ورزشی مثل استادیوم ها مصرف کننده حجم عظیمی از
1. Parrish
2. Pezzey
3. Dubson
4. Krueger
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انرژی های تجدید ناپذیر هستند(شورای ساختمان سازی سبز.)2011 ،
سومین عامل علی شناسایی شده ،ماهیت توسعه -محور رویدادهای ورزشی می باشد .برنامه های بازیافت
ع�لاوه ب��ر کاهش تولید ضایعات در طول برگزاری رویدادهای ورزشی م��ی تواند به عنوان روش آموزشی توسعه
پایدار برای تماشاگران محسوب شود؛ چنان که که به صورت الگو در سایر ابعاد زندگی افراد جامعه عمل نماید
و اله��ام بخ��ش آنها در اج �رای سازگاری های زیست محیط��ی در زندگی روزمره شان باش��د (کلیسون:2014 ،
 .)48-34ب��ر اساس نتایج تحقی��ق اسکینر ،به منظور ایجاد انسجام اجتماع��ی در بخش ها و مناطق مختلف،
باید میزان مشارکت در جامعه از طریق مشارکت در ورزش افزایش یابد .به این منظور برنامه های هدف گذاری
ش��ده بای��د به گونه ای طراحی شود که متناسب با ویژگی های جغرافیایی و فرهنگی باشد و بر مشارکت داوطلبانه
ورزشی به منظور ایجاد شهروندان فعال تأکید کند (اسکینر .)275-253 :۲۰۰۸ ،1یافته های تحقیقات ویسی
( )1389نیز موید اهمیت آموزش در حفظ محیط زیست اماکن ورزشی ،اهمیت جوانب ترویجی رویدادهای
ورزشی و تاکید بر نقش توسعه ای و ابزاری رویدادهای ورزشی می باشد (ویسی.)106-1389:93 ،
شرای��ط زمین��ه ای :شرای��ط زمینه ای ی��ا بسترهای حاکم عب��ارت اس��ت از :سلسله شرایط خاص��ی که در آن
فرآینده��ا و تعامالت ب �رای اداره ،کنترل و پاسخ به پدیده صورت می گیرد (کوربین و استراوس .)2008 ،از نظر
مصاحبه شوندگ��ان ،زیرساخت های سبز و محیط زیست میزبان و بستری برای تحقق توسعه پایدار رویدادهای
ورزش��ی اس��ت .در چشم انداز شهری ک��ه برنامه هایی نوشته و اجرا می شود می ت��وان با تأمین زیرساخت های
اکولوژیک��ی شه��ری مناسب ،پایداری توسعه پایدار شهرها را تضمین ک��رد .ایجاد فضای سبز مناسب در مناطق
شه��ری و صنعتی ب��ا رعایت اصول و قواعد علمی باعث کاهش اثرات زی��ان آورآلودگی های محیطی بر زندگی
شهری می شود (عبادی .)1392 ،اماکن و تجهیزات ورزشی سبز جزو مهم ترین زیرساخت های توسعه پایدار
ورزش کش��ور محسوب می شوند که در تحقیق حاضر به علت کمب��ود چنین زیرساخت هایی به عنوان چالشی
مهم مورد بحث قرار می گیرند.
ط��ی برگزاری رویداده��ای ورزشی ،بخش حمل و نقل مسئول تولید بیشتر گازه��ای گلخانه ای و تولید کربن
محس��وب م��ی گ��ردد و سیاست راه ان��دازی سیستم حمل و نق��ل سبز ،راه حل��ی فوری و آشک��ار برای کاهش
آلودگی ه��ای ای��ن سیستم است؛ چنان که هر نوع وسیله حمل و نقل سازگار ب��ا محیط زیست که گازهای سمی
مخ��رب محیط زیست را منتشر نمی کند ،بای��د در راس انتخاب دولت ،سازمان ورزشی و شهروندان قرار گیرد.
نتیجه این بخش با یافته های تحقیقات محمدنور و فراهانی ( )1395در مورد رابطه اماکن ورزشی سبز و توسعه
پای��دار شهری ،پ��اداش ( )1390و سهرابی ( )1390پیرامون اهمیت اماک��ن ورزشی سبز ،فضاهای سبز موجود
در اماک��ن ورزشی و تاثیر منف��ی اماکن ورزشی موجود در کشور بر میزان آلودگ��ی های شهری و اسون شمدس
( )2015در زمین��ه طراحی پایدار استادیوم های ورزشی هم خوانی دارد (پ��اداش( ،)36-31 :1390 ،سهرابی،
 )146-133 :1390و (اشمدیس.)2015 ،2
1. Skinner
2. Schmedes
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بر اساس نظرات مصاحبه شوندگان ،یکی دیگر از عوامل زمینه ای موثر ،الزامات و نظام مندی سیستم زیست
محیط��ی ورزش با ریز عوام��ل موازین زیست محیطی در اماکن ورزشی سبز ،نظام نامه محیط زیستی و قوانین،
موازین زیست محیطی موجود و سیستم رسیدگی به تخلفات و مراعات محیط زیستی می باشد .گرچه دولت ها
در قبال اجرا و رعایت کردن این مجموعه قوانین زیست محیطی مسئولیت اساسی دارند ،اما جنبش های ورزشی
نی��ز بای��د این قوانین را رعایت کنند .همچنین برای برنامه ریزی یک رویداد ورزشی یا ساخت تجهیزات و اماکن
ورزش��ی بای��د قوانین و مقررات حفاظ��ت از محیط زیست را رعایت کنند (بهمن پ��ور .)1394،از این رو ،الزم
اس��ت ک��ه دیدگاه های كالن و زیربنایی توسعه منطبق با قانونمن��دی های حفاظت محیط زیست طراحی شود
و هرگون��ه سیاس��ت گ �زاری و برنامه ریزی برای توسعه اقتص��ادی ،اجتماعی و فرهنگی آین��ده كشور بر شالوده
حفاظ��ت محی��ط زیس��ت ،منابع طبیعی و به��ره وری خردمندانه از این منابع با نگرش ایج��اد تعادل و تناسب
بی��ن قانونمندی های محیط زیست و توسعه پایدار ص��ورت گیرد (پاداش .)36-31 :1390 ،در توضیح عامل
زمینه ای حاکمیت می توان اشاره نمود که توفیق سیاست های حفاظت از محیط زیست منوط به الزام بنگاه های
خصوص��ی و دولتی به رعایت مالحظات زیست محیطی است و از آنجایی که در کشور ما دولت مجری قوانین
زیس��ت محیط��ی می باشد ،در الزام بخش ه��ای خصوصی و سازمان های ذیربط نق��ش بسزایی دارد و بر نقش
نهاد حاکمیتی تاکید بسیاری صورت می گیرد .نتایج این بخش با یافته های تحقیقات جعفری و جاللی فراهانی
( )1395در زمین��ه عدم وج��ود استانداردها و قوانین ملی اماکن ورزشی سبز و ویسی ( )1389و لوید ()2016
پیرام��ون عامل قانون گ��ذاری در جهت حفظ محیط زیس��ت اماکن ورزشی هم خوان��ی دارد (جعفری)1395 ،
(ویسی )1389 ،و (لوید.)2016 ،
در توضی��ح عام��ل زمینه ای «پیوست فرهنگی و سازمانی» می ت��وان گفت که با توجه به تنوع محیط زیست و
جاذب��ه های طبیعی کشور ،هی��چ ارگانی به تنهایی قادر به حفاظت از تمامی منظره��ای طبیعی نخواهد بود و از
آنج��ا ک��ه محیط زیست هسته مرکزی اکوتوریسم را تشکیل می دهد ،گسترش فرهنگ حفظ منابع طبیعی و بهینه
سازی صنعت اکوتوریسم و توسعه همه جانبه آن در آینده باید بر محور ترویج فرهنگ حفظ محیط زیست ،توجه
ب��ه جامع��ه محلی و مشارکت مردمی است��وار باشد .آگاهی از اثرات زیست محیط��ی در سراسر جهان و درمیان
مل��ل ،ایاالت ،صنای��ع و رفتارهای فردی به شدت گسترش یافته است (کارمایک��ل .)253-422 :2012 ،1اگر
ف��رد ب��ه بینش صحیحی از شیوه رفت��ارش و ضرر و زیان خود و جامعه اش برسد و ب��ه درستی تشخیص دهد که
مطلوب تری��ن عم��ل کدام است ،آنگاه سالمت فرهنگی -اجتماعی در جامعه را می توان شاهد بود .از این رو،
جامع��ه دانشگاهی ،نهادهای آموزشی ،خانواده و افراد روشنفکر و رسانه ها تاثیر بسزایی در افزایش آگاهی های
زیست محیطی دارند .نتایج این بخش با یافته های تحقیق رضوی ( )1394در مورد راهکارها و اهمیت فرهنگ
محیط زیستی در بین ورزشکاران و نتایج تحقیقات کاسپر ( )2012در زمینه تاثیر باورها و هنجارهای دانشجویان
مدیریت ورزشی در رابطه با آگاهی های زیست محیطی و اقدامات شخصی در قالب رفتارهای زیست محیطی
شخصی و سازمانی و اهمیت میزان آگاهی ورزشکاران در شکاف بین عملکرد محیط زیستی آن ها و تحقیقات
1. Carmichael
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کلیس��ون ( )2015پیرامون اهمیت آگاهی ه��ای زیست محیطی اجتماعی در ایجاد استادیوم ها و اماکن ورزشی
سبز هم خوانی دارد (رضوی( ،)142-129 :1394 ،کاسپر )29-11 :2012 ،1و (کلیسون.)83-63 :2015 ،2
مصاحبه شوندگان معتقد بودند وجود نظام نامه مدیریتی و برنامه ریزی نظام مند در این زمینه ،بستری مناسب
برای توسعه پایدار رویدادهای ورزشی می باشد .برنامه ریزی در جهت ایجاد تعادل و توازن در محیط زیست و
داشت��ن برنامه راهبردی در این جهت از ضرورت های مدیریت آینده نگر در سازمان های ورزشی امروزه است و
ب��ا تعیین س��از و کارهای تخصصی و تعریف شده و بهبود مداوم نظام مدیریت محیط زیست می توان به اهداف
توسع��ه پای��دار سازمان نزدیک تر ش��د .نتایج این بخش ب��ا تحقیقات ویسی ( )1389در زمین��ه اهمیت مدیران
متخص��ص و آگاه مجموعه های ورزشی در میزان آگاهی های زیست محیطی افراد و استینت ( )2016با تاکید
بیشت��ر بر برنامه ری��زی ،توسعه و مدیریت اماکن ورزش��ی در جهت پای��داری ورزش دانشگاهی هم خوانی دارد
(ویسی )106-93 :1389 ،و (استینت.)104-92 :2016 ،3
شرای��ط مداخله گر :شرای��ط مداخله گر به مثابه بستری باعث تخفیف یا تشدی��د پدیده ها می شود (کوربین و
استراوس .)2008 ،این عوامل شامل «ماهیت رویداد و محیط زیست»« ،عوامل محیطی و مالی کالن»« ،منابع
داخلی و خارجی»« ،نظارت ،قانون گریزی و البی گری» و «ساختار صنعت ورزش کشور» می باشند .به طور
ً
بالق��وه ورزش م��ی تواند اثرات متنوعی– از اثرات ناچیز تا خسارت های عمده -بر اکوسیتم ها ایجاد کند .اساسا
مقی��اس و اهمیت اثر ایجاد شده به نوع و ابعاد روی��داد ورزشی وابسته است .رویدادهای ورزشی ،منابع اعم از
تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر را مصرف و تولید پسماند می کنند .مقدار منابع استفاده شده و در نتیجه میزان پسماند
ً
که باید جمع آوری ،منتقل ،تصفیه یا دفع گردد ،اساسا به اندازه آن رویداد وابسته است (بهمن پور .)1394 ،از
طرف��ی جوام��ع ملی به دلیل دانش های ویژه و تجربیات سنتی خویش ،نقشی اساسی در اجرای مدیریت محیط
زیست و توسعه دارند .پس هویت ،فرهنگ و عالیق آنها باید در نظر گرفته شود و از مشارکت آنها در اجرای توسعه
پایدار نباید جلوگیری کرد .همچنین ،مدیریت منابع انسانی در ایجاد تعهد و تعلق کارکنان در راستای پیاده سازی
اهداف زیست محیطی ،اهمیت بسزایی دارد (محمدی نژاد شورکایی و همکاران .)694 :1395 ،نتایج این بخش
پژوه��ش با مطالعات سی �رام )2017( 4و احمد )2015( 5در مورد مدیریت مناب��ع انسانی سبز همخوانی دارد.
دولت��ی بودن اقتصاد ک�لان کشور و وجود ساختار متکی بر نف��ت در سیاستگذاری های خرد و کالن موجب
ش��ده که بیشت��ر صنایع بزرگ کشور از جمله صنع��ت ورزش کشور و واحدهای دولت��ی ورزشی با نوعی چالش
مواجه باشند ،چرا که قدرت چانه زنی واحدهای تابعه ،قدرت قانون گریزی این بخش ها را افزایش می دهد .از
س��وی دیگر ،سختی ها و دشواری های اقتصادی ک��ه امروزه کشورمان با آن دست به گریبان است-از تورم گرفته
ت��ا نواسان��ات ارزی و ناپایداری هایی که فعالیت های اقتصادی را دشوار می کند -اولویت دهی به مسائل محیط
1. Casper
2. Kellison
3. Stinnett
4. Sriram
5. Ahmad
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زیست��ی را در سازم��ان های ورزشی دچار مشکل نموده است و حمایت اندک دولت در این راستا و توان و تمایل
ک��م بخش خصوصی در سرمایه گذاری ه��ای ورزش سبز بر شدت این چالش ها افزوده است .نتایج این بخش
ب��ا یافته   تحقیق جعفری و جاللی فراهان��ی ( )1395در زمینه ساختار اقتصادی کشور و هزینه های باال به عنوان
موانعی در ساخت اماکن ورزشی سبز هم خوانی دارد (جعفری.)1395 ،
بنابراین با توجه به تمامی ویژگی های ورزش و زمینه های تحت تاثیر آن و با در نظر گرفتن این نکته که ورزش
ب��ه عن��وان صنعت در حال رشد و گسترش است و از نظر جهانی ارزش آن حدود  600میلیارد دالر برآورده شده
اس��ت (مندعل��ی زاده )1393 ،و همچنین نقش چشم گیر ترویجی آن در توسع��ه پایدار زیست محیطی کشور،
توسع��ه هم��ه جانبه در این صنعت مه��م جهت بهره مندی حداکثری از تمامی مزای��ای آن با رعایت تمامی ابعاد
زیست محیطی توسعه   پایدار در این صنعت ،ضروری به نظر می رسد .بی تردید ،از طریق شناسایی عوامل موثر
در دستیاب��ی به توسعه پایدار کل کشور می توان گام های بزرگی را برداشت و شناسایی این عوامل به برنامه ریزان
صنع��ت ورزش کش��ور كمك خواه��د کرد تا در برنامه های خود با دید وسیع ت��ری مسیر را برای رشد و توسعه
پایدار هموار نمایند.
از آنج��ا که عملکرده��ای زیربنایی مستلزم تصمیم گیری ،برنامه ری��زی و حمایت در سطوح کالن و خرد
م��ی باش��د ،پیشنهاد می گردد که مدی �ران و صاحب نظران با استفاده از نتایج این تحقیق و پژوهش های علمی
مرتب��ط ،از طریق راهکارهایی همچون :مدیریت سبز رویدادهای ورزشی ،ایجاد سخت افزارهای سبز ورزشی،
حمای��ت بیشت��ر دولت و نیروهای پشتیبان ،سیاست گذاری پای��دار در ورزش کشور ،بهره مندی هر چه بیشتر از
نق��ش ترویجی رویدادهای ورزشی و تدوین نظام نامه زیس��ت محیطی رویداد در برنامه ریزی های آتی مرتبط
ب��ا توسعه پایدار زیس��ت محیطی ورزش کشور تاثیرگذار باشند .کمیته مل��ی المپیک ،وزارت ورزش و جوانان،
دفتر محیط زیست و توسعه پایدار وزارت ورزش و جوانان ،فدراسیون های ورزشی و سایر نهادهای مسئول در
ورزش وهمچنین کمیته توسعه پایدار و محیط زیست کشور می توانند با بهره مندی از این شاخص ها و عوامل،
برنامه های عملیاتی جهت پیاده سازی آنها را اجرایی و اعمال نمایند.
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