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طراح��ی اماک��ن ورزشی سبز، یک اق��دام منحصر به فرد برای حفاظت از محی��ط زیست است. هدف از این 
مطالعه، شناسایی راهبرد های توسعه اماکن ورزشی سبز و زیرساخت های آنها بود. با توجه به ماهیت اکتشافی 
موضوع، از رویکرد تحقیق کیفی و روش کالسیک نظریه داده- بنیاد استفاده شد. روش نمونه گیری هدفمند بود. 
گاه، اشباع نظری به  پ��س از جم��ع آوری داده ها از 15 مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته با متخصصان و افراد آ
دس��ت آم��د. تجزیه و تحلیل داده ها به روش کدگذاری سه مرحله ای باز، محوری و انتخابی استراس و کوربین 

با نرم افزار نرم افزار مکس کیودا10  انجام شد.
از 84 کد باز، 41 کد مربوط به راهبردهای موثر بر زیرساخت های اماکن ورزشی سبز با 9 مقوله شناسایی و در 
کد گذاری گزینشی دو نظریه ارائه شد. هفت راهبرد اصلی توسعه اماکن ورزشی سبز شناسایی گردید: راهبردهای 
فرهنگ سازی؛ راهبردهای قوانین و مقرارات تخصصی در طراحی، ساخت و بهره برداری؛ راهبردهای مدیریتی؛ 
راهبرده��ای مالی؛ راهبردهای تشویقی و حمایتی؛ راهبردهای تنبیه��ی و راهبردهای آموزشی برای متخصصان.

پیشنه��اد م��ی گردد که در راستای حفظ محیط زیست و تعهد به مسئولی��ت اجتماعی، استفاده از راهبردهای 
مناسب از دیدگاه متخصصان برای توسعه اماکن ورزشی سبز مورد توجه ویژه قرار گیرد.
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مقدمه
ورزش ب��رای شکل دادن به شخصیت یک ملت بسی��ار حائز اهمیت است. درسراسر جهان برای ورزش یک 
حداقل  امکانات که به نوعی الزام محسوب می شود، مورد نیاز است که این الزامات شامل مربی ورزش، باشگاه 
یا فضای کاربردی مناسب واستاندارد، آموزش و ارتقای سطح کار، زیر ساخت های اولیه برای ورزش و توسعه 
آن، دان��ش و فن��اوری به روز ورزش، برگزاری رقابت و مسابقه، تامین بودج��ه و تأمین جوایز است- این الزامات 
ب��رای ورزش تفریحی، اوقات  فراغت و حرفه ای ضروری می باشند )سپتیان1، 2017( و همگی در مکان هایی 
به نام اماکن و تأسیسات ورزشی انجام می شوند )کاشف،1394(. انجام فعالیت های ورزشی به صورت خاص 
درمحی��ط ناسالم اکولوژیکی درحد غیر ممکن ب��ودن، بسیار سخت و غیر عاقالنه می باشد. آلودگی آب و هوا، 
کاه��ش الیه ازن، زباله های سمی، آف��ت کش ها، صداهای مزاحم، ترافیک، تغییرات آب و هوا، سیگار و هوای 
ناسال��م فضاه��ای سرپوشیده، از مهم تری��ن تهدیدات زیست محیطی برای انج��ام فعالیت های ورزشی ایمن و 
مفرح می باشند )اسچولنگوف2012،2(. اکوسیستم حیات جهان از مرز خطر گذشته و فراتر از مرز نابودی رفته 
)دی ساکس3، 2012( و بر این اساس  فشارها برروی سازمان ها و کسب و کار برای توسعه استفاده از مدیریت 
سبز با روش های همسو با محیط زیست افزایش یافته است. به دلیل نگرانی های جهانی نسبت به محیط زیست 
و استان��دارد ه��ای بین المللی زیست محیطی )ماسری4، 2017(، یک برند مدرن وجدید که در سال های اخیر 
بسیار رواج یافته است، حفاظت از محیط زیست می باشد که همراه خود تعاریف و انتظاراتی مانند »پایداری«، 
»بازیافت« و حرکت ها و اقدامات و تصمیمات سبز را آورده است )استینت2013،5(. موضوع »ورزش و محیط 
زیس��ت« از آغ��از دهه 1990 در جنبش کنگ��ره  المپیك مطرح و مورد توجه قرار گرفت��ه و بعد از آن نیز اقدامات 
مؤثر زیادی در این حوزه صورت گرفته است )حجی پور و اسدی، 1393(. آسیب پذیری ورزشکاران در هنگام 

قرارگیری در محیط های آلوده به دو علت بیشتر است:
 ال��ف( ورزشک��اران بسته به نوع فعالیتی که انجام می دهند بیشتر در مع��رض آلودگی و آسیب های ناشی از 

آن خواهند بود؛
 ب( عمق و شدت فعالیت های ورزشکاران نسبت به سایر افراد بیشتر می باشد )اسچولنگوف، 2012(. 

مسئله علمی که در ساخت و ساز اماکن ورزشی باید و مد نظر قرار گیرد، عبارت اند از:  رعایت موارد زیست 
محیطی و توسعه پایدار، توجه به مسائل امنیتی و امکان ذخیره و کاهش مصرف انرژی )رمضانی، 1394(.

در شی��وه های ساخ��ت و ساز سنتی از مقدار زیادی فوالد، چوب، پالستیک، مق��وا، کاغذ، آب و سایر منابع 
طبیع��ی استفاده می گردد که یکی از ضع��ف های ساخت این اماکن است، چون باعث کاهش بی دلیل و بدون 
هدای��ت درست منابع طبیعی می ش��ود )گیبسون6، 2008(. استفاده از این مواد خام سبب می گردد که ساخت 
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و نگه��داری آن دش��وار باشد، هیچ ن��وع کنترل، صرفه جوی��ی و بازیافتی در مصرف آب و ب��رق و انرژی هنگام 
استف��اده ب��ه منظور »آبیاری« و »سیستم های گرمایشی و سرمایشی« وج��ود نداشته باشد. چمن های مصنوعی 
حاوی سرب اند و اماکن ورزشی به دلیل افزایش حمل و نقل، تولید زباله از سوی تماشاگران در هنگام برگزاری 
رویداده��ای ب��زرگ و م��واردی از این قبی��ل تشدید کننده آلودگی ه��ا و آسیب زننده به محی��ط زیست می باشند 
)دارول2010،1(. »انجم��ن جهان��ی تسهیالت ورزشی و تفریحی« درس��ال 1965 شکل گرفت و تاکید کرد که 
تمامی رشته های ورزشی به جز چند مورد خاص نیاز به زیر ساخت های عمرانی دارند )رمضانی،1394(. زیر 
ساخ��ت ه��ای ورزشی اگر به درستی تعیین گردند، مزایای زیادی دارند ک��ه شامل رونق سرمایه گذاری و جذب 
سرمایه گذاران به سوی پروژه های مورد نظر، افزایش شغل و شاغالن، افزایش کیفیت محیط زیست، ایجاد توازن 
بین امکانات داخل و خارج، افزایش رقابت داخلی، کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری است )فلیو بج2، 2009(. 
تحقیق جعفری و همکاران )1395( نشان داد که در موانع فرهنگی و سیاسی طراحی و ساخت اماکن ورزشی 
سبز چهار مولفه عدم توجه به کاهش اتالف انرژی و استفاده از انرژی های پاک، عامل فرهنگی، وجود ساختار 
متک��ی بر نفت درسیاست گذاری های خرد و ک��الن و عامل سیاسی موثر بوده اند. حجی پور و اسدی)1393( 
نی��ز دریافتند که برای شهروندان فعالیت های ورزش��ی و استفاده از اماکن ورزشی، توجه به مسائل بهداشتی و 

زیست محیطی اهمیت زیادی دارد و تمرکز بیشتر مسئوالن و برنامه ریزان را می طلبد. 
براس��اس گ��زارش برنامه زیست محیطی سازمان ملل در سال 2012، در قرن بیست و یکم مشکالت زیست 
محیط��ی بسیار بیشتر می ش��ود )برنامه زیست محیطی سازمان ملل2012،3(. بنابراین برای حل این مشکالت، 
گاه��ی از مسائ��ل محیط زیس��ت اولین قدم در راه حل آنها می باشد. در پی ای��ن خطرات و بحران ها کمیسیون  آ
جهان��ی محیط زیست برای اولین بار اصط��الح  توسعه پایدار را ارائه کرد که نیازهای زمان حال را بدون به خطر 
انداخت��ن نیازهای آیندگان تامین می کند )هریری اکبری4 ، 2006(. در پی آن »کنفرانس محیط زیست وتوسعه 
سازمان ملل متحد« )یو ان سی ای دی5(، »دستور کار 21«6 را  درباره محیط زیست و توسعه در ریودوژانیروی 
برزی��ل تصوی��ب کرد که در آن، برنامه اقدام ب��رای رسیدن به توسعه پایدار بوده است و هم��ه رهبران جهان آن را 
پذیرفت��ه ان��د )بهمن پور ، 1394(. روش ارزیاب��ی اثرات محیط زیستی)ایی آی ای(7 ی��ک روش ارزیابی است 
ک��ه اثرات یک پ��روژه را بر مؤلفه های محیط زیست مثل آب، خاک، ه��وا، پوشش گیاهی و جانوری و مدیریت 
مناب��ع بررس��ی  می کند و به طور دقیق می سنجد. سپس اقدامات پیشگیرانه ای را با راه حل هایی مناسب اتخاذ 
می کند که در صنعت ورزش کمک بسیار با اهمیتی برای برنامه ریزان و اجرا کنندگان محسوب می شود )بهمن 
پ��ور، 1394(. ای��ن امر تا حدودی ب��ه دلیل رقابت بین رهب��ران کشورهای جهان بر سر می��زان امکانات ورزشی 
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در شه��ر ه��ا و کشورهایش��ان به وجود آمده است. آنان سع��ی دارند با اختصاص سرمایه ب��ه این بخش، از سایر 
رقب��ای خود پیش��ی بگیرند که خود سب��ب افزایش امکانات وتسهی��الت ورزشی دراین حوزه م��ی شود )پی اف 
لیگ��ور وهمک��اران1، 2013(. در حال حاضر، توجه ها معطوف به رویداد های بزرگی نظیر المپیک است که چه 
زیان ه��ا واثرات��ی برمحیط زیست می گذارند. اث��رات زیست محیطی رویداد های ب��زرگ نمایان می باشد، ولی 
فعالیت های ورزشی روزانه که به صورت مداوم و مستمر و توسط تعداد زیادی از مردم در حال انجام می باشند 
نی��ز اث��رات مخربی برروی محیط زیست دارند )بهمن پور،1394(. به عن��وان مثال، از اثرات منفی ورزشگاه ها 
به تغییر روشنایی، افزایش سروصدا، ترافیک وکمبود پارکینگ، نصب تابلوهای تبلیغاتی بزرگ در بال پارک مرکز 
شهر جانسون می توان یاد کرد- اگر چه با وجود این اثرات، هیچ یک از همسایه ها مخالف وجود این استادیوم 
نبودن��د )هگر2، 2006(. در گزارشی دیگر، انجمن مدیریت استادی��وم ها )2006( از افزایش سروصدا، حجم 
ترافی��ک، ایجاد آشغال و زباله، نورپردازی های تند و زیاد، کمبود و کاهش محوطه پارکینگ و... به عنوان اثرات 
منفی استادیوم ها برمحیط اطرافشان، در گزارش سالیانه خود نام برده است )پاداش وهمکاران، 1390(. اماکن 
ورزش��ی سبز ت��ا حد زیادی می توانند این اث��رات منفی را کاهش دهند. در واقع، مفاهی��م طراحی سبز و توسعه 
پایدار به منظور مقابله با منابع محدود و کاهش خسارات وارده بر محیط زیست مطرح گردیده اند )کسنیدیس3، 
2005( و اهمی��ت و ل��زوم ایج��اد و توسعه اماکن سب��ز را می توان از تج��ارب موفق دنیا در ای��ن زمینه دریافت 
)چه��رزاد، 1395(. اص��ل اساسی در طراحی سبز، استفاده موثر از مناب��ع طبیعی است و طرح های اماکن سبز 
بای��د ب��ه گونه ای باشد که نمای ساختمان به خوبی بیان کننده و نمایان گ��ر سیاست ها و اهداف سبز بوده و این 

اماکن قابلیت استفاده چند منظوره  را نیز داشته باشند )گیبسون ، 2008(.
اماک��ن سبز دارای مزای��ای زیادی درابعاد گوناگون می باشند و یک نوع »اب��زار مدیریت« برای سازماندهی و 
ترکیب وضعیت ساختمان با محیط زیست به شمار می آیند )علی، 2009(. رایس وبلیک4 )2006( سه مزیت 
ب��رای ساخت اماکن سب��ز برشمردند: 1- حفاظت از منابع طبیعی؛ 2- افزایش بهره وری از انرژی و حفظ منابع 
آب؛ 3- محیط داخلی اصالح شده. همچنین طراحی سبز می تواند خیلی از مشکالت را بهبود دهد )گیبسون، 
2008(. اماکن سبز از کیفیت و طول عمر باالیی برخوردارند و یکی از بهترین راه حل ها برای رفع مشکل تامین 
مناب��ع کشورهای��ی نظیراردن می باشند. با بهره گیری از مزایای اماکن سبز م��ی توان یک جامعه با ثبات و استوار 
ب��ه دس��ت آورد )عل��ی ،2009(. اماکن دوست دار محی��ط زیست به دلیل داشتن دم��ا و رطوبت و تهویه هوای 
مناسب، بسیاری از بیماری ها نظیر آسم، آلرژی، بیماری های تنفسی و غیره را کاهش می دهند و در روند بهبود 
آن موثر می باشند )گیبسون، 2008(. یکی دیگراز مزایای اماکن سبز، مبحث اقتصاد می باشد که تاثیرات مثبتی 
مانند کاهش هزینه ها و رونق بازار دارد )علی، 2009(. اولین نشانه توسعه ورزش، اماکن ورزشی سبز می باشد 
و اماک��ن ورزش��ی سبز در واقع یک ابتکار برای حفاظت از محیط زیست است. این اماکن رابطه بسیار خوبی با 
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محیط زیست دارند و وجود آنها برای رسانه ها و حامیان مالی بسیار جذاب می باشد )دارول، 2010(. در مورد 
موض��وع این پژوه��ش، پژوهش های داخلی و خارجی متعددی وجود داشت ک��ه مبنای کار محقق قرار گرفت. 
محیا و همکاران )1395( در تحقیقی با عنوان »تحلیل رابطه عوامل کلیدی اماکن ورزشی سبز و توسعه پایدار« 
)ب��ا روش تحلی��ل ساختاری و استفاده از نرم افزار میک مک ( دریافتند ک��ه اماکن ورزشی سبز می توانند توسعه 
پای��دار را بهب��ود بخشند و سطح کیفیت محیط زیست،  فرهنگ و ام��ور اجتماعی و اقتصادی را در منطقه ای که 

این اماکن تاسیس می شوند، افزایش و بهبود دهند. 
خواج��ه پور و همکاران)1394( نی��ز در تحقیقی با عنوان »شناسایی و اولویت بندی زیر ساخت های اماکن 
ورزشی در راستای توسعه گردشگری ورزشی) مطالعه موردی: اماکن ورزشی شهر جویبار(« از طریق مصاحبه 
دریافتند: 1- فضای مناسب ورزشی برگزاری رویداد با میانگین 4/49 در اولویت اول قرار داشت؛ 2- امکانات 
اقامتی و تفریحی با میانگین 4/01 با اولویت کمتر و 3- زیبایی محل برگزاری رویداد از اهمیت کمی برخوردار 
ب��ود. ب��رار1 و پاتاک2  )2016( در پژوهشی با عنوان »ورزش و محیط زیس��ت« بیان کرده اند قوانین متعددی که 
ب��ه تصوی��ب و اجرا درآمده اند نشان می دهند که هر دو هدف ورزش و حف��ظ محیط زیست می توانند در کنار 
ه��م اج��را گردند. ورزش می تواند نقش مهمی در ایجاد م��دل توسعه پایدار و در نتیجه اجرای دستور کار 21 در 
هم��ه کشوره��ا داشته باشد و سازمان های ورزشی و افراد مرتبط باید اقدامات و بررسی های الزم را برای رسیدن 
به این هدف انجام دهند. در تحقیقی دیگر با عنوان »پایداری محیطی در ورزش: وضعیت فعلی و روند آینده«، 
ترندافیل��وا3 و همک��اران)2014( بیان نمودن��د اقدامات پایدار به سازمان های ورزشی اج��ازه می دهد که اثرات 
زیس��ت محیط��ی ورزش و فعالیت های مرتبط با آن را کاهش دهند و شیوه های پایدار در صنعت ورزش توانایی 

ترویج تعهد عمومی در حفاظت از محیط زیست را دارند. 
در جامع��ه جهان��ی که تخریب محیط زیست ناشی از کسب و کاره��ا رو به گسترش می باشد، ورزش پایدار 
ی��ک بست��ر یاری رس��ان برای حل این مسائ��ل و ساختن یک آینده پای��دار برای جهان است. ل��ذا اماکن ورزشی 
سب��ز یک نیاز ب��رای سالمت انسان و محیط زیست و ورزش به شمار می آین��د. در این پژوهش تالش گردیده تا 
راهبردهای مناسب برای زیرساخت ها و توسعه تجهیزات و مکان های سبز ورزشی ارائه گردد. لذا در پی پاسخ 

به پرسش های زیر است:
• آیا راهکار مناسب برای بهبود زیرساخت ها و توسعه اماکن ورزشی سبز وجود دارد؟ 	
• آیا این راهبردها صحیح یافت شده اند؟ 	
• چگونه می توان این اماکن را توسعه داد؟ 	
• آیا می توان زمینه ای مناسب برای گسترش اماکن ورزشی سبز فراهم آورد و یک فراخوان برای توقف اماکن 	

ورزشی سنتی باشد؟  

1. Brar
2. Pathak
3. Trendafilova etal.  
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روش شناسی  پژوهش
روش انجام این پژوهش، کیفی است که با نظریه داده- بنیاد انجام گرفته است؛ به این صورت که عوامل یاد 
شده از مصاحبه های انجام گرفته استخراج شده است. هدف استفاده از رهیافت تحقیق کیفی در مطالعه حاضر، 
شناسایی راهبردهای توسعه اماکن ورزشی سبز و زیر ساخت های آن بود که از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته 
استفاده گردید. برای مصاحبه، یک شیوه نامه بر اساس مبانی نظری و پیشنه پژوهش تهیه گردید که در ابتدا مورد 
تایی��د اساتی��د و خبرگان حوزه قرار گرفت. مصاحبه شوندگان نیز اساتی��د و خبرگان در رشته های محیط زیست، 
مدیری��ت ورزش، معماری، منابع طبیعی و برق و مخاب��رات بودند که مقاالت و کتاب های معتبر و دانش کافی 
در ای��ن زمینه داشتند. رشته تحصیلی و داشتن تالیفات علمی مرتبط با موضوع، دارا بودن سمت های مدیریتی و 
تج��ارب اجرایی در حوزه اماکن ورزشی از جمل��ه شاخص های انتخاب فهرست اولیه صاحب نظران بود. روش 
نمونه گی��ری ب��ه صورت نمونه گیری غیر احتمالی1، ب��ا انتخاب هدفمند و حداکثر تنوع ی��ا ناهمگونی بود. اندازه 
نمونه در این پژوهش بر مبنای شاخص اشباع نظری برابر با 15 نفر به دست آمد. همچنین جمع آوری اطالعات 
ب��ه شک��ل کتابخان��ه ای و میدانی انجام گرفت. ب��رای گردآوری اطالع��ات مربوط به ادبی��ات و پیشینه تحقیق از 
کت��ب، مج��الت، پایان نامه های مربوط، آیین نامه و اسناد مرتبط و سایت ه��ای اینترنتی استفاده شد. پس از تهیه 
راهنم��ای مصاحب��ه، به نمونه آماری مراجعه شد و داده های مورد نیاز ب��ا استفاده از مصاحبه های باز جمع آوری 
گردید. گفتنی است که به جهت نو بودن تحقیق و محدودیت احتمالی داده ها، از رویکرد مثلث سازی2 استفاده 
ش��د. مثلث س��ازی به فرایند استفاده از رویکردها و منابع گوناگون جهت جمع آوری اطالعات در تحقیق اطالق 
می ش��ود )اسکینر  و همکاران3، 2014(. با توجه ب��ه استفاده از شیوه مثلث سازی، در این تحقیق از منابع متنوع 

به منظور جمع آوری اطالعات استفاده گردید.

شکل 1: فرایند استفاده از رویکردها و منابع گوناگون جهت جمع آوری اطالعات

1. Non probability
2. Triangulation
3. Skinner  et al.
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عالوه بر این، در پژوهش حاضر جهت سنجش روایی از معیارهای اسکینر و همکاران )2014( سود جست 
که در جدول 1 به آنها اشاره شده است:

جدول 1: روش های اطمینان از روایی

نحوه اجرا در این پژوهشروش های اطمینان از روایی

درگیری طوالنی مدت
افزایش حساسیت نظری، مشارکت عملی و ارتباط با مشارکت کنندگان برای ارزیابی برداشت های 

محقق

مشارکت عملی محقق و حضور در محیط مشارکت و اکتشاف جزئیات تجارب مشارکت  کنندگانمشاهده پایدار

بازرسی مجدد مسیرکسب 
اطالعات

انجام بازرسی ادواری اطالعات و کدهای به دست آمده به جهت پیشگیری از سوگیری و اطمینان از 
صحت، توسط محقق و یک همکار )دانشجوی دکتری( آشنا به موضوع مورد پژوهش

چک کردن با مشارکت کنندگان
بررسی اطالعات به دست آمد

به کمک گروه تحقیق و نظرسنجی از مصاحبه شوندگان در مورد نتایج

استفاده از منابع متعدد برای جمع آوری داده هامثلث سازی

مقایسه مستمر
مقایسه داده های به دست آمده از منابع مورد بررسی با سایر منابع به صورت مستمر در تمام طول 

تحقیق

برای محاسبه پایایی با روش توافق درون موضوعی دو کدگذار، از یک متخصص مدیریت اماکن ورزشی که 
گاهی مناسبی در زمینه این پژوهش برخوردار بود، درخواست شد  در مراحل انجام پژوهش حضور داشت و از آ
ت��ا ب��ه عنوان همکار در کدگذاری تحقیق شرکت کند. آموزش ه��ا و فنون الزم جهت کدگذاری به همکار تحقیق 
انتق��ال داده شد. سپ��س محققان به همراه همکار، به عن��وان نمونه دو مورد از مصاحبه ه��ا را کدگذاری کردند و 

درصد توافق درون موضوعی با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد:

در پژوه��ش حاضر برای محاسبه پایای��ی باز آزمون، از بین مصاحبه های انج��ام گرفته سه مصاحبه انتخاب 
ش��د و پژوهشگ��ر در فاصله زمانی 14 روزه  آنها را کدگذاری کرد. نتایج حاصل از این کدگذاری ها در جدول 2 

درج شده است:
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جدول 2: محاسبه پایایی باز آزمون

درصد پایایی تعداد عدم توافقاتتعداد توافقاتتعداد کل کدها  شماره مصاحبهردیف
بازآزمون

 1260281393

294015675

31580301675

180733581-مجموع

نتای��ج ج��دول 2 نشان می دهد که تعداد کل کدها در این سه مصاحبه برابر با 180کد و تعداد توافق برابر 73  
ک��د و تعداد عدم توافقات 35 کد می باشد. بنابر رابط��ه درصد پایایی باز آزمون، پایایی بازآزمون مصاحبه های 
این پژوهش برابر با  81 درصد می باشد که با توجه به اینکه عدد حاصل بیش از 60درصد است، بنابراین قابلیت 

اعتماد کدگذاری ها مورد تأیید و خیلی خوب می باشد.

شکل2: مدل مفهومی پژوهش برگرفته از استراس وکوربین

ب��ه ط��ور کلی  این مدل مفهوم��ی پژوهش می باشد که به دلیل محدودیت های حج��م مقاله، تنها به قسمت 
راهبردها در این متن اشاره شده است.

یافته های پژوهش
یافته ه��ای پژوهش نشان داد که از بین نمونه های مورد نظر جهت مصاحبه 7 نفر دارای تحصیالت مدیریت 
ورزشی، 3 نفر دارای تحصیالت محیط زیست و 5 نفر دارای تحصیالت مرتبط به شرح جدول زیر بودند)جدول 
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3(. از آن جا که از اساتید چند گروه مختلف به عنوان نمونه استفاده شده، می توان به راهبردهای مناسبی دست یافت.

جدول 3: مشخصات مصاحبه شوندگان

مدرک تحصیلی سمت رشته تحصیلی

دکترا
سرپرست دفتر محیط زیست و توسعه پایدار وزارت ورزش و جوانان و چندین 

پست دیگر
مدیریت ورزش 1

دکترا مدرس دانشگاه مدیریت ورزش 2

دانشجوی دکترا دبیردبیرخانه سالمت وزارت ورزش و جوانان مدیریت ورزش 3

دانشجوی دکترا 
دانشگاه تهران

پژوهشگر و مربی ورزش مدیریت ورزش  4

دانشجوی دکترا کارشناس دفتر فنی مهندس عمران 5

دکترا
هیئت علمی دانشگاه - عضو کمیسیون ورزش و محیط زیست کمیته ملی 
المپیک- عضو دفتر محیط زیست و توسعه پایدار وزارت ورزش و جوانان

مدیریت محیط زیست 6

کارشناسی ارشد عضو هیئت علمی جنگل ها و مراتع کشور مدیریت محیط زیست 7

دکترا مدیرآموزش های  ضمن خدمت دانشکده محیط زیست مدیریت محیط زیست 8

دانشجوی دکترا 
شهید بهشتی

پژوهشگر
برنامه ریزی شهری و 

منطقه ای
9

کارشناسی ارشد کارشناس دفتر ارزیابی سازمان حفاظت از محیط زیست جغرافیا و برنامه ریزی 10

کارشناسی ارشد پژوهشگر
طراحی معماری 

فضاهای باز
11

دکترا هیئت علمی و دانشیار دانشگاه مدیریت ورزش 12

پروفسور استاد تمام دانشگاه
معماری طراحی 

فضاهای  نوین
13

دکترا هیئت علمی و دانشیار دانشگاه مدیریت ورزش 14

دکترا هیئت علمی و استادیار دانشگاه مدیریت ورزش 15

در بخ��ش تحلی��ل مصاحبه های نیم��ه ساختاریافته، داده های جم��ع آوری شده ابتدا به ص��ورت کدهای باز 
درآم��د که کد گذاری باز به دلیل محدودیت های مقاله آورده نشده است- این کدها بیانگر پیامدهای اجتماعی 
مشارک��ت ورزش��ی هستند. سپس در بخش بعدی مفاهیم به ص��ورت دسته بندی شده در قالب کدهای محوری 

استخراج شدند که این یافته ها در جدول 4 و 5 قابل مشاهده است:
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جدول4: نتایج حاصل از کدگذاری محوری راهبردهای مؤثر بر توسعه اماکن ورزشی سبز

مفاهیمکد های باز
درصد 
فراوانی

توجیه طرح ها و شفاف سازی مزایای اماکن ورزشی سبز برای مسئوالن، ایجاد سازمان های جداگانه 
برای  و مقررات تخصصی  قانون  اجرای  و  ایجاد  اماکن ورزشی سبز،  و مدیریت صحیح  نظارت  برای 
بخش  گذاران  سرمایه  توجیه  و  جذب  قوانین،  اجرای  بر  دقیق  نظارت  ورزشی،  سبز  اماکن  ساخت 
اماکن  قراردادن  الگو  زمینه،  این  در  یافته  آموزش  و  گاه  آ نخبگان  و  پژوهشگران  از  استفاده  خصوصی، 
سبز برتر در جهان، برطرف سازی موانع شناسایی شده در ساخت و گسترش اماکن ورزشی سبز، زمینه 
سازی مناسب، اختصاص بودجه تخصصی به این منظور، همکاری وزارت ورزش و جوانان با سازمان 
های دیگر مانند شهر داری درجهت احداث اماکن سبز، دعوت به همکارای از طریق تبلیغات، مسئوالن 

ساخت مسئولیت نگهداری هم داشته باشند

27/3مدیریتی

از  روانی  و  قانونی  و  مالی  حمایت  زمینه،  این  در  گذاران  وسرمایه  متولیان  از  سالمت  نظام  حمایت 
کارفرمایان نوپا در این زمینه، صدور مجوز ساخت در کمترین زمان ممکن، معافیت یا تخفیف مالیاتی 
کم،  و  طوالنی  بازپرداخت  با  فوری  های  وام  اختصاص  سبز،  استانداردهای  رعایت  میزان  اساس  بر 

تخفیف یا معافیت از پرداخت حق بیمه، تخفیف بهای حامل های انرژی و آب، اختصاص یارانه

راهبردهای 
تشویقی و 

حمایتی
15/9

برگزاری دوره های  تربیت معماران و طراحان و مدیران سبز،  تعلیم و  برای  آموزشی  برنامه های  وجود 
تعلیم وتربیت معماران و طراحان، آموزش پرسنل به منظور اداره صحیح این اماکن، آموزش مدیران  به 
منظور مدیریت سبز این اماکن، تولید و گسترش دانش در این اماکن و تولید و دستیابی به مصالح و ابزار 

مورد نیاز این اماکن با کیفیت باال و هزینه پایین

راهبردهای 
آموزشی برای 

متخصصان
13/6

شبیه سازی به وسیله نرم افزار کامفار از طریق پیش بینی سود و هزینه و سرمایه برای توجیه سرمایه گذاران 
و برآورد هزینه ها، واگذاری به بخش خصوصی، ایجاد  فضای امن مالی برای سرمایه گذاران

11/2مالی

گاه سازی مردم نسبت به فوائد و ضرورت استفاده از اماکن سبز ورزشی، تشویق به استفاده از اماکن  آ
به محیط  نهادینه کردن احترام  تعاونی های مردمی در زمینه محیط زیست،  از  سبز ورزشی ، حمایت 
زیست از کودکی از طریق ایجاد ساختارهای مناسب در آموزش و پرورش به منظور تربیت مدیران آینده، 

فعالیت های رسانه ای و تولید محتوای جذاب برای همه افراد جامعه در این زمینه، تبلیغات موثر

فرهنگی و 
آموزشی برای 

مصرف کنندگان
11/2

افزایش مالیات برای اماکن ورزشی معمولی، افزایش بهای حامل های انرژی و آب، صدور مجوز بهره 
به محیط  زننده  اماکن آسیب  تعطیلی  استانداردهای سبز،  تمام  به شرط رعایت کردن و وجود  برداری 

زیست و تولید کننده  آالینده های بیش از حد استاندارد  

راهبردهای 
مجازات

11/2

قوانین و مقررات تخصصی و ویژه برای ساخت یا بهسازی سبز تنظیم گردد، وجود و اجرای قانون رتبه 
بندی و اهدای درجه به اماکن ورزشی بر اساس میزان رعایت اصول زیست محیطی، رتبه بندی اماکن 

ورزشی سبز و ارزش دادن بر اساس میزان رعایت زیرساخت ها
9/9قوانین و مقررات

با استناد به نتایج نمودار باال از ترکیب کدهای مدیریتی، راهبردهای تشویقی و حمایتی، راهبردهای آموزشی 
ب��رای متخصصان، راهبردهای فرهنگی و آموزشی برای مصرف کنندگان، راهبردهای مجازات، راهبردهای مالی 
و قوانی��ن و مق��ررات تشکی��ل شد. از آنجا که ای��ن مفاهیم از س��ؤاالت مربوط به شرایط عل��ی استنتاج شده، در 
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زیرمجموع��ه ای��ن شرایط قرار گرفتن��د. براساس ارزش سنجی به عم��ل آمده، از بین این مفاهی��م، مفهوم راهبرد 
مدیریتی با )27/3 درصد( بیشترین اهمیت را داراست.

     شکل3:  مدل پارادایمی و ارائه مدل پژوهش راهبردهای مؤثر بر توسعه اماکن ورزشی سبز

 همان طور که در شکل 3 آورده شده، برای هر یک ازراهبردهای اصلی به منظور توسعه اماکن ورزشی سبز، 
تعدادی راهبرد فرعی شناسایی گردیده است که برای راهبرد مدیریتی 13 راهبرد فرعی، برای راهبردهای تشویقی 
و حمایتی8 راهبرد فرعی، آموزش برای متخصصان 5 راهبرد فرعی، راهبردهای فرهنگی و آموزشی برای مصرف 
کنندگ��ان 6 راهب��رد فرع��ی، راهبردهای مج��ازات 4 راهبرد فرعی، راهبرده��ای مالی 3 راهبرد فرع��ی و قوانین و 

مقررات 3  راهبرد فرعی شناسایی گردید.
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یرساخت های اماکن ورزشی سبز          جدول 5: نتایج حاصل از کدگذاری محوری راهبردهای مؤثر بر ز

درصد فراوانیمفاهیمکد های باز

عایق حرارتی سبک، داشتن قابلیت بازیافت باال، مواد شیمیایی زیان بار و یا گازهای سمی 
مواد  گرانیت،  آزبست،  پایدار،  های  رزین  )روی،  باشد  نداشته  وجود  ها  آن  در  تبخیر  قابل 
HCFC (، قابل دسترسی برای اقلیم مورد نظر، مقاومت مناسب، استفاده از مصالح بازیافت 

شده ) عایق سلولز، هرموسوت، تخته چند الیه ، شیشه و پالستیک و فلزات بازیافت شده (

16/3مصالح

امکان دسترسی آسان به پارکینگ، وجود ظرفیت پارکینگ برای انواع وسایل نقلیه، امکان حمل 
و نقل عمومی و خصوصی و پیاده وجود داشته باشد، از انرژی های تجدیدپذیر تا حد ممکن 
برای سوخت استفاده شود، امکان حداقل جابجایی برای افراد فراهم باشد، امکان دسترسی 

آسان با کمترین میزان حمل و نقل به این اماکن فراهم باشد

14/3حمل و نقل

12/2معماری بر اساسنوع اقلیم، امکان سنجی، جانمایی صحیح، پیاده سازی معیارهای سبز بودن روی نقشه، زیبایی بنا

استفاده از تجهیزاتی که با مواد بازیافت تهیه شده اند، استفاده از تجهیزاتی که  قوانین مصالح 
سبز در آنها رعایت شده باشد. تجهیزات استاندارد.

تهیه وتجهیز 
تجهیزات ورزشی 

سبز
10/2

جانمایی صحیح گیاهان، استفاده از پوشش گیاهی مناسب، گسترش پوشش گیاهی، افزایش 
گونه های گیاهی در حال انقراض

10/2فضای سبز

جدا بودن آب مصرفی از آب آشامیدنی، وجود سیستم جمع آوری فاضالب در داخل وزشگاه، 
سیستم تصفیه آب در داخل ورزشگاه، وجود سنسور های هوشمند به منظور مدیریت خودکار

10/2آب

استفاده از انرژی های تجدید پذیر )پاک(: نور خورشید – باد – زمین گرمایی،  استفاده از نور 
طبیعی تا حد ممکن، سنسورهای هوشمند،  استفاده از المپ های کم مصرف مثل ال ای دی 

ها، فیبرهای نوری و غیره که کم مصرف باشند
10/2روشنایی

چند منظوره بودن،  حجیم نبودن در حین ظرفیت باال، همجواری های مناسب
فضای مناسب 

ورزشی
8/2

تهویه هوا با اصول مناسب ساخت و تجهیزات مناسب، سیستم گرمایش و سرمایش با استفاده 
از مصالح و مواد و ابزار مناسب، سیستم مدیریت خودکار

8/2آسایش حرارتی

با استناد به نتایج نمودار باال از ترکیب کدهای، راهبردهای مربوط به مصالح، راهبردهای مربوط به حمل و نقل،  
راهبردهای مربوط به معماری، راهبردهای مربوط به تهیه وتجهیز - تجهیزات ورزشی سبز، راهبردهای مربوط به 
فضای سبز، راهبردهای مربوط به آب، راهبردهای مربوط به روشنایی، راهبردهای مربوط به فضای مناسب ورزشی، 
راهبردهای مربوط به آسایش حرارتی به دست آمد. از آنجا که این مفاهیم از سؤاالت مربوط به راهبردها استنتاج 
ش��ده، در زیرمجموعه این شرایط ق��رار گرفتند. براساس ارزش سنجی به عمل آم��ده، از بین این مفاهیم، مفهوم 
راهبردهای مربوط به مصالح با )16/3 درصد( بیشترین اهمیت را جهت سبز سازی اماکن ورزشی  دارا می باشد.
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یرساخت های اماکن ورزشی سبز شکل4: مدل پارادایمی و ارائه مدل پژوهش راهبردهای مؤثر بر ز

هم��ان ط��ور که در شکل 4 آورده شده است، برای هر یک از راهبرده��ای اصلی برای زیرساخت های اماکن 
ورزش��ی سبز، تعدادی راهبرد فرعی شناسایی گردیده است که شامل مصالح 7 مورد ، حمل و نقل 6،  معماری 
5 ، تهی��ه و تجهی��ز تجهیزات ورزشی سب��ز 3 ،  فضای سبز 4، آب 4، روشنای��ی 4، فضای مناسب ورزشی 3 و 

آسایش حرارتی 3 راهبرد فرعی می باشد.

بحث و نتیجه گیری
آث��ار تخریبی تهدیدات زیست محیطی به صورت بلند م��دت و کوتاه مدت بروز می کند که درکوتاه مدت و 
منطقه ای آن باعث می شود ورزشکار در یک محل یا رویداد ورزشی خاص شرکت نکند. بلند مدت آن به صورت 
گست��رده، کارای��ی یک منطقه، مسابقه ورزشی و خود ورزش را به مخاط��ره می اندازد )اسچولنگوف،2012(. بر 
این اساس این تحقیق با هدف شناسایی راهبردهای توسعه اماکن ورزشی سبز و زیر ساخت های آن، به صورت 
کیفی و براساس نظریه داده- بنیاد انجام گردید. در کد گذاری باز، 84 کد باز مر بوط به راهبردها و 41 کد مربوط 
به راهبردهای موثر بر زیرساخت های اماکن ورزشی سبز با 9 مقوله شناسایی و در کد گذاری گزینشی دو نظریه 
ارائ��ه شد. 43 کد  مربوط ب��ه هفت راهبرد اصلی توسعه اماکن ورزشی سب��ز شناسایی گردید، که هر یک دارای 

راهبردهای فرعی نیز می باشند.
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راهبردهای مربوط به اماکن ورزشی سبز- به دلیل تفاوت زیاد در راهبردهای زیر ساخت و عوامل توسعه- در 
دو مدل  مختلف ارائه گردیدند. بر اساس یافته های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختار یافته، می توان گفت:

 در راهبرده��ا ی توسع��ه اماک��ن ورزشی سب��ز، راهبردها ی مدیریتی ب��ا )27/3 درصد( بیشتری��ن اهمیت را 
داراس��ت و مهم ترین و موثر ترین راهبرد پیشنه��ادی در این پژوهش می باشد. بعد از آن، راهبردهای تشویقی و 
حمایتی )15/9درص��د(، راهبردهای آموزشی برای متخصصان)13/6درص��د(، راهبردهای فرهنگی و آموزشی 
ب��رای مص��رف کنندگان4)/11درصد(، راهبرده��ای مجازات)11/4درص��د(، راهبرده��ای مالی)11/4درصد( و 

راهبردهای قوانین و مقررات)9/1 درصد( قرار دارند.
  راهب��رد مدیریت��ی) 27/3( نشان م��ی دهد که با استف��اده از راه کارهای مدیریتی مناس��ب و مدیران مجرب 
م��ی توان اماکن ورزشی با کیفیت و هم سطح ب��ا جهان ساخت. با توجیه طرح ها و شفاف سازی مزایای اماکن 
ورزش��ی سب��ز برای مسئوالن، ایجاد سازمان های جداگانه برای نظ��ارت و مدیریت صحیح اماکن ورزشی سبز، 
ایج��اد و اج��رای قانون و مق��ررات تخصصی برای ساخت اماک��ن ورزشی سبز، نظارت دقیق ب��ر اجرای قوانین،  
گاه و آموزش یافته در این  ج��ذب و توجی��ه سرمایه گذاران بخش خصوصی، استفاده از پژوهشگ��ران و نخبگان آ
زمینه، الگو قرار دادن اماکن سبز برتر در جهان، برطرف سازی موانع شناسایی شده در ساخت و گسترش اماکن 
ورزشی سبز، زمینه سازی مناسب، اختصاص بودجه تخصصی به این منظور، همکاری وزارت ورزش و جوانان 
ب��ا سازم��ان های دیگر مانن��د شهر داری درجهت احداث اماک��ن سبز، دعوت به همک��اری از طریق تبلیغات و 
واگ��ذاری مسئولیت نگهداری ب��ه مسئوالن ساخت می توان به اهداف فوق دست یافت. در این پژوهش اهمیت 
زی��اد راهب��رد مدیریتی برای توسعه اماکن ورزشی سبز به این دلیل می باش��د که اقدامات مدیریتی موثر اساس و 
مبنای همه طرح هاست، و در تحقق اهداف، مدیریت صحیح از اهمیت باالیی برخوردار است. این راهکارها با 
تحقیق کاربردی گیبسون)2008( که بیان می کند مدیریت زیست محیطی برای هر سازمان ضمن تعیین و تبیین 
هدف های زیست محیطی و اقتصادی، خط مشی ها و راهبردها می تواند امکان اجرای آنها را نیز فراهم سازند 
مرتب��ط  م��ی باش��د. بهمن پور )1394(  نیز آورده اس��ت که در بخشنامه ای که به مدیران ک��ل ستادی و استانی، 
ارسال گردیده باید نسبت به اجرایی سازی بخشنامه مدیریت سبز ساختمان ها و اماکن ورزش و جوانان، ادارات 
ک��ل ورزش و جوان��ان استان ها و مجموعه ه��ا و اماکن ورزشی اقدام شود. بر اساس ای��ن بخشنامه که به همت 
دفت��ر محی��ط زیست و توسعه پایدار وزارت تدوین شده باید در جهت ایجاد درگاه مدیریت سبز وزارت ورزش و 
جوان��ان به منظور جمع آوری و اجرای شاخص های مدیریت سبز ارزیابی عملکرد ساالنه مدیریت سبز ادارات 
ک��ل استان ها و مدی��ران مجموعه های ورزشی اقدام کردد. یکی از چالش ه��ای اساسی پیش روی اماکن سبز، 
یافت��ن مدی��ران واقف وآشنا به تسهیالت سبز      م��ی باشد که بتوانند به خوبی از عهده نگهداری ازاین تسهیالت 

برآیند )گیبسون ، 2008(.
در راهبرده��ای آموزشی برای متخصصان)13/6(، وجود برنامه ه��ای آموزشی برای تعلیم و تربیت معماران 
و طراح��ان و مدی��ران سبز، برگزاری دوره های تعلیم و تربیت معماران و طراح��ان، آموزش پرسنل به منظور اداره 
صحی��ح این اماکن، آموزش مدی��ران به منظور مدیریت سبز این اماکن، تولی��د و گسترش دانش در این اماکن و 
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تولی��د و دستیابی به مصالح و ابزار مورد نیاز این اماکن با کیفیت باال و هزینه پایین آمده است. چهرزاد)1395( 
نی��ز بی��ان م��ی کند اساسی ترین حامی��ان اماکن سبز در کش��ور در ابتدا و ب��ه عنوان زمینه محرک ای��ن پروژه ها، 
دانشگاه ه��ا م��ی باشن��د که از این ط��رح ها حمایت علمی م��ی کنند و در پ��ی آن دولت و سایر بخ��ش ها برای 
راه ان��دازی و پشتیبان��ی همه جانبه اقدامات الزم را انجام می دهند. گیبسون ) 2008( نیز در پژوهش خود آورده 
است که حمایت های زیادی در سراسر دنیا برای  ساخت سبز انجام می شود که یکی از آنها  کمک هزینه های 
آم��وزش و تحقیقات در مورد اماکن سبز می باشد. این پژوهش نشان می دهد پس از اقدامات مدیریتی مناسب 
از طری��ق راهبردهای فوق، راهبرد آموزش متخصص��ان از اهمیت باالیی برخوردار است، زیرا تخصص و دانش 

خود بستر توسعه می باشند.
در راهبردهای تشویقی و حمایتی)11/2( به حمایت نظام سالمت از متولیان و سرمایه گذاران در این زمینه، 
حمایت مالی و قانونی و روانی از کارفرمایان  نوپا در این زمینه، صدور مجوز ساخت در کمترین زمان ممکن، 
معافی��ت یا تخفیف مالیاتی بر اساس میزان رعایت استانداردهای سبز، اختصاص وام های فوری با بازپرداخت 
طوالنی و کم، تخفیف یا معافیت از پرداخت حق بیمه، تخفیف بهای حامل های انرژی و آب و اختصاص یارانه 
اشاره شده که می تواند افراد زیادی را به سمت سرمایه گذاری و ساخت اماکن ورزشی سبز در کشور سوق دهد. 
ای��ن راهک��ار با تحقیق بهمن پور )1394( که می گوید هیچ شخص دست اندرکاری به تنهایی قادر به رو به رو  
ش��دن با تمام مسائل محی��ط زیستی نیست و سازمان دهندگان رویدادهای ورزش��ی به توصیه ها و حمایت ها 
احتی��اج دارند، همسو می باش��د. یافته های گیبسون)2008( در مورد تاثیر  برخ��ی از طرح های تشویقی نظیر 
اختص��اص بودجه ب��رای ساختمان های سبز، کاهش هزین��ه های بازرسی، مشاوره رایگ��ان، کمک در طراحی، 
بازرسی و صدور سریع جواز، بخشش های مالیاتی و کمک هزینه های آموزش و تحقیقات در مورد اماکن سبز 

هم با نتایج این پژوهش همخوانی دارد. 
گاه سازی م��ردم نسبت به فوائد و ضرورت  در آم��وزش راهبرده��ای فرهنگی برای مصرف کنندگان)1/2( به آ
استفاده از اماکن سبز ورزشی، تشویق به استفاده از اماکن سبز ورزشی، حمایت از تعاونی های مردمی در زمینه 
محی��ط زیست، نهادینه کردن احترام به محیط زیس��ت از کودکی از طریق ایجاد ساختارهای مناسب در آموزش 
و پ��رورش ب��ه منظور تربیت مدیران آینده، فعالیت های رسان��ه ای و تولید محتوای جذاب برای همه افراد جامعه 
در ای��ن زمینه، تبلیغ��ات موثر در توسعه و ساخت اماکن ورزشی سبز می توان اش��اره کرد. اسماتولو)2011( نیز 
همسو با نتایج این پژوهش به لزوم آموزش اشاره دارد و آموزش  و پرورش را یک عامل مهم برای از بین بردن تمام 
اشکال اثرات نامطلوب بر محیط زیست می داند. بهمن پور) 1394( نیز بیان داشته که ورزشکاران به خصوص 
قهرمانان به دلیل الگو بودن برای بسیاری از جوانان و سایر افراد در ایجاد عالقه و حساسیت آنها نسبت به محیط 
زیس��ت و فع��ال کردن شان ب��رای حفاظت از محیط زیست نقش بسیار موثر دارن��د و به طور کلی آموزش، بنیان 

توسعه و رشد و بالندگی می باشد که با یافته های پژوهش حاضر همخوانی دارد. 
راهبرده��ای مجازات)11/2( به افزایش مالیات برای اماکن ورزشی معمولی، افزایش بهای حامل های انرژی 
و آب، ص��دور مجوز بهره برداری به ش��رط رعایت کردن و وجود تمام استانداردهای سبز، تعطیلی اماکن آسیب 
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زنن��ده ب��ه محیط زیست و تولید کننده آالینده های بیش از ح��د استاندارد اشاره دارد. به نظر می رسد این راهبرد 
در جایگ��اه و اولویت مناسبی قرار دارد، زیرا در صورت عملی نشدن راهبردهای تشویقی و آموزشی باید راهبرد 
مجازات اعمال گردد. در بسیاری از موارد نیز وجود مجازات سبب به وجود آمدن یک فرهنگ شده است؛ چنان 

که بهمن پور)1394( در اثر خود به این راهبرد اشاره دارد.
در راهبرده��ای مال��ی)11/2( شبیه سازی به وسیله نرم افزار کامف��ار از طریق پیش بینی سود، هزینه و سرمایه 
ب��رای توجی��ه سرمایه گذاران و ب��رآورد هزینه ها، واگذاری به بخ��ش خصوصی و ایجاد فض��ای امن مالی برای 
سرمای��ه گذاران بسی��ار اهمیت دارد. این راهبرد همان گونه که مهیا )1395( نیز تاکید می کند در صورت عملی 

شدن سبب بهبود شرایط و به وجود آورنده شرایط مناسب و مطلوب در زمینه های اقتصادی می گردد.
بدین ترتیب، راهبردهای تشویقی و حمایتی، آموزش راهبردهای فرهنگی برای مصرف کنندگان و راهبردهای 
مج��ازات و راهبرده��ای مال��ی با دارا ب��ودن فراوانی 11/2، از اهمی��ت یکسانی برای تحقق ه��دف توسعه اماکن 

ورزشی سبز برخوردار می باشند و برای تحقق این هدف باید به موازات یکدیگر پیش برده شوند.
در راهبرده��ای قوانی��ن و مقررات)9/1( ب��ر لزوم تنظیم قوانی��ن و مقررات تخصصی و وی��ژه برای ساخت یا 
بهس��ازی سبز، وجود و اج��رای قانون رتبه بندی و اهدای درجه به اماکن ورزش��ی بر اساس میزان رعایت اصول 
زیس��ت محیط��ی، رتبه بندی اماک��ن ورزشی سب��ز و ارزش دادن بر اساس می��زان رعایت زیرساخ��ت ها تاکید 
می گ��ردد. ه��و و همک��اران)2005( و گیبسون)2008( نیز بی��ان می کنند که ساخت اماک��ن سبز یک انتخاب 
مسئوالن��ه اجتماع��ی و یک تصمیم هوشمندانه مالی است که می تواند سبب جل��ب سرمایه گذاران گردد. علی 
)2009( نیز به اهمیت و فاکتورهای ضروری در این قوانین و مقررات اشاره دارد. فکری و همکاران)2014( هم 
به لزوم و اهمیت و افزایش کیفیت پس از ارزیابی ها برای سبز سازی تاکید دارند. در اولویت آخر قرارگرفتن این 
راهب��رد به معنای کم اهمیتی آن نیست، بلک��ه نشان دهنده اهمیت راهبردهای فوق می باشد و در صورت تحقق 

راهبردهای قبلی این راهبرد نیز تا حد زیادی به خودی خود محقق می گردد.
در م��ورد راهبرده��ای کاربردی پیرامون زیر ساخت های اماکن ورزشی سب��ز باید گفت اماکن سبز در جهان 
عالقه مندان زیادی دارد؛ چنان که پژوهش اکشی و همکاران)2018( نیز نشان می دهد که محبوبیت اماکن سبز 
در سراس��ر دنیا به دلیل سازگاری ب��ا محیط زیست می باشد و بخشی دیگر به دلیل صرفه جویی در انرژی، آب، 
کاهش آلودگی زیست محیطی و آسایش زیاد حاصل از این ساختمان ها برای شهروندان است. در این پژوهش 
ت��الش گردی��د تا راهبردهای مناسب جهت سبز سازی زیر ساخت ها در اماکن ورزشی شناسایی گردد. اولویت 
در سبز سازی زیرساخت ها در ساخت و یا سبز سازی اماکن ورزشی سبز به ترتیب زیر است: راهبردهای مرتبط 
ب��ا مصالح با 16/3 درص��د دارای بیشترین اهمی��ت، راهبردهای مرتبط با حم��ل و نقل14/3درصد، راهبردهای 
مرتبط با معماری12/3درصد، راهبردهای مرتبط با تهیه وتجهیز-تجهیزات ورزشی سبز10/2 درصد، راهبردهای 
مرتب��ط با فضای سبز10/2 درص��د، راهبردهای مرتبط با آب 10/2 درصد، راهبرده��ای مرتبط با روشنایی10/2 
درصد، راهبردهای مرتبط با فضای مناسب ورزشی8/2 درصد، راهبردهای مرتبط با آسایش حرارتی8/2درصد.

در راهبردهای مرتبط با مصالح تاکید می گردد که در ساخت اماکن ورزشی سبز باید از مصالح سبز استفاده 
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شود. در غیر این صورت تمهیدات بعدی در زیر ساخت ها موثر واقع نمی گردد. این مصالح سبز باید ویژگی های 
عایق حرارتی، سبک، داشتن قابلیت بازیافت باال، مواد شیمیایی زیان بار و یا گازهای سمی قابل تبخیر در آن ها 
وجود نداشته باشد)روی، رزین های پایدار، آزبست، گرانیت، مواد اچ سی اف سی(. همچنین قابلیت دسترسی 
ب��رای اقلیم مورد نظر، مقاومت مناسب، استفاده از مصالح بازیاف��ت شده)عایق سلولز، هرموسوت، تخته چند 
الی��ه، شیش��ه و پالستیک و فلزات بازیافت شده( و ویژگی هایی از این قبیل را داشته باشند. گیبسون)2008( نیز 
در تحقی��ق خ��ود به این موضوع اشاره کرده است، ولی با یافته روانشادیان و قنبری مطلق)1394( از نظر اولویت 
اول با اثر که در استاندارد ال ای ای دی طراحی را در اولویت اول قرار داده اند، دارای نتیجه یکسان نمی باشد. 
دلیل دیگر اهمیت و اولویت این زیرساخت به دلیل تغییرناپذیرو غیرقابل بهبود سازی پس از ساخت می باشد. 
در راهبرده��ای مرتب��ط ب��ا حمل و نق��ل3)/14( در اماکن ورزشی سب��ز باید حمل و نقل بسی��ار آسان و قابل 
دست��رس ب��رای استفاده کنندگان باشد و کم ترین آلودگی و فشار به محی��ط زیست تحمیل شود. از طریق امکان 
دسترس��ی آس��ان به پارکینگ، وج��ود ظرفیت پارکینگ ب��رای انواع وسای��ل نقلیه، امکان حم��ل و نقل عمومی و 
خصوص��ی و پیاده، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر تا حد ممکن برای سوخت، امکان حداقل جابجایی برای 
افراد  و دسترسی آسان با کمترین میزان حمل و نقل به این اماکن  مورد توجه قرار دارد. بهمن پور )1394( نیز به 
چگونگی حمل و نقل سبز اشاره دارد : 1- انتخاب سیستم های با حداقل مصرف انرژی وحداقل تولید آلودگی؛  
2- بست��ر س��ازی وتشویق برای حمل و نقل عمومی؛ 3- ص��دور بلیت حمل ونقل عمومی رایگان؛  4- قابلیت 
دسترس��ی پی��اده وتشویق وترغیب برای انتخ��اب این نوع حمل ونقل؛ 5- وجود مسیره��ای دوچرخه و پارکینگ 
مخصوص آن و تشویق به استفاده از این نوع حمل ونقل. همچنین فدراسیون بین المللی فوتبال )2015( تاکید 
کرده است که بازدید کنندگان برای دسترسی به استادیوم ها سه گزینه در پیش رو دارند: 1-  حمل و نقل عمومی؛ 
2- اتومبی��ل ه��ای شخصی؛ 3- مسیرها ی عبور عابران پیاده در اط��راف استادیوم که نشان دهنده برنامه صحیح 

برای سیستم حمل و نقل می باشد.
در راهبرده��ای مرتبط با معم��اری)12/3( تاکید می گردد که می توان بسیاری از هزینه ها را کاهش و کارکرد 
سای��ر زیر ساخت ها را ب��ه منظور صرفه جویی افزایش داد و در صورت طراحی ن��ا مناسب، اقدامات پیشگیرانه 
بع��دی بسی��ار کم اث��ر می باشد. راهب��رد موثر در طراح��ی سبز عبارت اس��ت از: طراحی بر اس��اس تنوع اقلیم، 
امک��ان سنج��ی، جانمایی صحیح، پیاده سازی معیارهای سبز بودن روی نقش��ه وزیبایی بنا. روانشادیان و قنبری 
مطل��ق)1394( نیز به طور مفصل در مورد اهمیت طراحی و چگونگ��ی آن توضیح داده اند. محمدیان)1392( 
ه��م به رعای��ت استانداردهای طراحی سبز یا هم��ان طراحی همسو با محیط زیست به عن��وان یک الزام طراحی 

اشاره کرده است. 
در راهبرده��ای مرتب��ط با تهیه وتجهی��ز- تجهیزات ورزشی سب��ز )10/2 درصد( باید تالش ش��ود مواد مورد 
استفاده در این تجهیزات یا از مواد بازیافتی تهیه شوند و یا قابل بازیافت باشند. الزامات مصالح سبز نیز در مورد 

تجهیزات ورزشی سبز صادق می باشد- عالوه بر آن که این تجهیزات باید ایمن و استاندارد باشند. 
در راهب��رد فض��ای سبز)10/2 درص��د( تاکید می شود که اماکن ورزشی سبز ب��دون پوشش گیاهی مناسب و 
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فض��ای سبز کافی بی معنی م��ی باشند و باید اقدامات موثری در این زمینه ک��ه شامل جانمایی صحیح گیاهان، 
استفاده از پوشش گیاهی مناسب، گسترش پوشش گیاهی، افزایش گونه های گیاهی در حال انقراض می باشد، 
صورت گیرد. صادقی)1394( نیز به این موضوع اشاره دارد که فضاهای سبز سبب ارتقای سطح کیفیت زندگی 
ونشانه توسعه یافتگی می باشد. فدراسیون بین المللی فوتبال )2015( هم تاکید دارد که هرگاه استادیوم در کنار 
پارک های جنگلی طبیعی و مناطق حفاظت شده یا پوشش گیاهی که باید حفاظت شود بنا گردد، باید در هنگام 

طراحی کاشت و پیوند گیاهان و درختان پیش بینی و اجرا گردد.
در راهبرده��ای مرتب��ط با آب)10/2 درصد( تاکید می گردد که آب مایه حیات است و باید در صنعت ورزش 
ک��ه یک��ی از صنایعی است که مصرف آب در آن زیاد می باشد، تمهیدات ویژه ای برای حفاظت و صرفه جویی 
آب ص��ورت پذی��رد، از جمله: جدا ب��ودن آب مصرفی ازآب آشامیدنی، وجود سیست��م جمع آوری فاضالب در 
داخ��ل ورزشگاه، سیستم تصفیه آب در داخل ورزشگاه و وجود سنسورهای هوشمند به منظور مدیریت خودکار 
آب. طب��ق سن��د اف آ او)2011( میزان توزی��ع آب در جهان از طریق رودخانه ها مشخ��ص کننده بحران آب در 
جهان می باشد. مایستو )2015( نیز اشاره می کند که در این بحران روز افزون، فناوری های سبز فرصت هایی 
هستن��د که می توانند میزان آب در دست��رس را از طریق  کاهش هدر رفت آب، تصفیه فاضالب، بهره وری بیش 
ت��ر از آب، بازیاف��ت آب و حفاظت از آب افزایش دهند. یانگ و رای��ز)2015( نیز بیان می کنند که فناوری های 
مرب��وط ب��ه بازیافت فاضالب و سالمت و بهداشت آب پیشرفت های زیادی ک��رده است. بنابر این در این زمینه 
مانعی وجود ندارد. بهمن پور)1394( و کمیته مهندسان زمین شناسی ال ال سی)2017( نیز اثرات صرفه جویی 

در مصرف آب و روش های آن را مورد بررسی قرار داده اند. 
در راهبرده��ای مرتب��ط با روشنای��ی)10/2 درصد( تاکید می گردد ک��ه برای جلوگیری از ه��در رفت آن باید 
اقدامات��ی نظیر استف��اده از انرژی های تجدید پذی��ر )پاک(مانند نور خورشید، باد، زمی��ن گرمایی و استفاده از 
ن��ور طبیعی تا حد ممکن، سنسورهای هوشمن��د، استفاده از المپ های کم مصرف مثل ال ای دی ها، فیبرهای 
نوری و غیره که کم مصرف باشند صورت گیرد. در گزارش وضعیت جهان)2013( آمده است که فعالیت های 
کشوره��ای توسع��ه یافته و غربی در مصرف زیاد از منابع،  نگرانی تمام ش��دن منابع را ایجاد می کند. فدراسیون 
بین الملل��ی فوتب��ال )2015( نیز به مزایا و روش های روشنایی موثر اش��اره دارد که در آن میزان برق هر استادیوم 
ب��ا توج��ه به اقلیم آن منطقه و در پیک مصرف محاسبه می گردد و ب��رای محاسبه روشنایی مورد نیاز برای فضای 
گاهی از تعداد  داخ��ل، خ��ارج و اطراف این اماکن از نرم افزارهای کامپیوتری استفاده می شود که این امر سبب آ
چراغ ه��ا و مقدار روشنایی مورد نیاز می شود. همچنین کمیت��ه مهندسان زمین شناسی ال ال سی) 2017( بیان 
کردن��د ک��ه استف��اده از نور روز سب��ب کاربری راحت و مناسب و کاه��ش هزینه ها برای روشنای��ی در طول روز 

می شود.
 اهمی��ت زیرساخت ه��ای روشنایی و آب با درصد فراوانی 10/2 به صورت یکسان می باشد که نشان دهنده 
این است که نمی توان گفت که برای سبز سازی کدام یک تالش و توجه بیشتری مورد نیاز است و باید به موازات 

یکدیگر پیش برده شوند و هردو بسیار با اهمیت اند.
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در راهبرده��ای مرتب��ط با فضای مناسب ورزش��ی)8/2 درصد( تاکید می گردد که ه��دف حفاظت از محیط 
زیس��ت و صرف��ه جویی در منابع در اماکن ورزشی سبز باید در حد اکثر کارایی باشد و شامل چند منظوره بودن، 
حجیم نبودن در حین ظرفیت باال و همجواری های مناسب است. رمضانی)1394( بیان کرده که تاریخ بیانگر 
آن اس��ت که ساخت و ساز فضاها و تجهیزات ورزش��ی نشان دهنده تفکر، نگرش و نیاز های مردم در آن عرصه 
م��ی باش��د و اهداف فعالیت بدنی در هر دوره را مشخص می کند. بهمن پور)1394( اذعان دارد که در حقیقت  

ساختمان های ورزشی، قابل رویت ترین بخش هر رویداد یا سازمان ورزشی را تشکیل می دهند.
راهبرده��ای مرتب��ط با آسای��ش حرارتی)8/2درصد( شامل تهوی��ه هوا با اصول مناس��ب ساخت و تجهیزات 
مناس��ب، سیست��م گرمایش و سرمایش ب��ا استفاده از مصالح و مواد و ابزار مناس��ب، سیستم مدیریت خودکار و 
استفاده ازتکنیک های طراحی و فناوری های نوین می باشد که باید حداکثر آسایش حرارتی را برای افراد در این 
اماکن فراهم آورد. گیبسون)2008( نیز بیان می دارد که تهویه و دمای مناسب و سالم در درون اماکن سبز سبب 
جلوگی��ری از بروز بسیاری از بیماری ها می شود. کربالئی درئی)1394( آسایش حرارتی را احساس رضایت و 
خشنودی از دمای اطراف تعریف می کند و عواملی که سبب تغییر میزان مطلوب بودن دما برای انسان می شود 

شامل میزان فعالیت بدنی، لباس و عوامل اقلیمی مانند میزان رطوبت و سرعت حرکت هوا می داند.
فضای مناسب ورزشی و آسایش حرارتی با 8/2 درصد فراوانی، به صورت یکسان می باشند که نشان می دهند 
برای سبز سازی و یا ساخت اماکن ورزشی سبز باید این دو زیر ساخت به طور موازی سبز سازی گردند و تا حد 

زیادی در صورت مناسب سازی زیر ساخت های قبلی، این دو نیز تا حد زیادی بهسازی می گردند.
ب��ه طور کلی می توان دریافت ک��ه نتایج پژوهش حاضر با پژوهش های زی��ر همخوانی دارد: سوکا)2015( 
ک��ه در بررسی استادیوم ها دریاف��ت پارامترهای طراحی، عایق بندی، پنل های خورشیدی و بهبود سیستم تهویه 
مکانیک��ی سبب کاه��ش مصرف انرژی سالیان��ه می شود. همچنین، بهم��ن پور)1394( که تاکی��د کرده کمیته 
بین الملل��ی المپی��ک برای فعالیت های روزان��ه باید الزامات محیط زیستی ض��روری را تصویب کند؛ شامل 1- 
استف��اده از وسای��ل کم مص��رف در سیستم روشنایی، شبکه ه��ای کامپیوتری و فتوکپ��ی؛ 2- استفاده از وسایلی 
ک��ه مصرف آب را کاهش دهند؛ 3- مدیریت پسماندها شامل دفع ف��رآورده های خطرناک و بازیافت مواد قابل 
بازیاف��ت از قبیل کاغ��ذ، شیشه، بطری های پالستیک��ی، باطری ها، آلمینیوم، آهن، کاب��ل های برق، سیم های 
مسی، دستگاه های الکترونیکی، چوب، جوهر، روغن ها و زباله های خانگی؛ 4- استفاده از کاغذی که با مواد 

طبیعی ساخته شده و استفاده از دو روی کاغذ و کاغذهای چک نویس.
اص��ول کل��ی که همه کشور ها باید مدنظر خود قرار دهند، این است که بناهای ورزشی سبز به عنوان یک اثر 
فرهنگ��ی و تاریخ��ی مورد توجه قرار گیرند تا عالوه بر افزایش سطح حفاظت از محیط زیست، باعث همبستگی 

و افزایش شور و نشاط و تمایل به ورزش در بین افراد جامعه گردند)فکری و همکاران، 2014(.
اماکن سبز به خصوص اماکن ورزشی سبز یک پدیده نو ظهور در دهه اخیرمی باشند. با توجه به تمرکز جهان بر 
روی اماکن سبز به خصوص اماکن ورزشی سبز و گسترش روز افزون آن و نبود اماکن ورزشی سبز در کشورمان، 
نتای��ج ای��ن تحقیق می تواند مبن��ای ساخت اماکن ورزشی سبزو سب��ز سازی اماکن ورزشی موج��ود قرار گیرد.
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پیشنهاد ها
• رشت��ه ه��ای دانشگاهی موجود در کشور به صورت تخصصی به تربی��ت افراد متخصص که در مورد اماکن 	

ورزش��ی سبز دانش الزم را داشته باشد نمی پردازند. پس بهتر است رشته مدیریت سبز، طراحی و معماری 
سبز به منظور تعلیم و تربیت متخصصان مجرب در این زمینه ایجاد گردد.

• در ص��ورت آموزش و فرهنگ سازی بسی��اری از مشکالت به میزان قابل توجهی کاهش می یابند. بنابر این 	
پیشنهاد می گردد، ترویج فرهنگ صرفه جویی، مدیریت بازیافت و استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی 

در بین مردم از طریق ایجاد زیر ساخت های شهری مناسب و تبلیغات موثر در رسانه ها صورت پذیرد.
• از آنجا که هیچ نمونه از اماکن ورزشی سبز در ایران وجود ندارد، به کار گیری محققان و کارشناسان واقف 	

ب��ه ابع��اد اماکن ورزشی سبز به منظور ساخت و توسعه اماکن ورزش��ی سبز در روند پیشرفت و کیفیت کار 
بسیار موثر می باشد.

• با توجه به اینکه هیچ قانون و دستور العمل جامع و تخصصی برای ساخت و ساز اماکن ورزشی سبز و سبز 	
سازی اماکن ورزشی معمولی وجود ندارد. پیشنهاد می گردد یک قانون جامع و کامل با شرح کامل وظایف 

و استاندارد ها و حدود مجاز از طراحی تا بهره برداری برای اماکن ورزشی سبز تدوین گردد. 
• ب��ا توجه ب��ه آلودگی هوا، خطر اتم��ام منابع که از مرز بح��ران عبور کرده و وجود اماک��ن ورزشی کنونی که 	

خسارت های زیست محیطی زیادی را به چرخه محیط زیست تحمیل می کنند، سبز سازی و بهبود کیفیت 
اماکن ورزشی موجود پیشنهاد می گردد.
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