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در اماکن  تجدیدپذیر یانرژ یرینقش دولت در توسعه بکارگ هدف از این پژوهش، بررسی
شناسایی ابعاد نقش  منظور به بخش کیفی بود. روش انجام آن آمیخته اکتشافی بود. در یورزش

ترکیب استفاده گردید. در بخش کمی فرا روش دولت بر توسعه بکارگیری انرژی تجدیدپذیر از
به بررسی ابتدا با نطرسنجی خبرگان روایی مدل تائید و سپس با استفاده از تحلیل عاملی تائیدی 

 پژوهشی مقاالت و اهنامهمورد بررسی در مرحله فراترکیب پایان برازش مدل پرداخته شد. جامعه
نفر از خبرگان دانشگاهی صاحب  7ن مورد(، در مرحله نظرسنجی خبرگا 31موضوع ) مرتبط با

نظر در حوزه انرژی تجدیدپذیر و در مرحله تحلیل عاملی تاییدی مدیران و کارشناسان سازمان 
و کارشناسان های فعال در حوزه انرژی تجدیدپذیر، مدیران های تجدیدپذیر، مدیران شرکتانرژی

شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی و واحدهای تابعه و خبرگان دانشگاهی صاحب نظر در 
شمار و در مرحله گیری در مرحله اول و دوم تمام نفر( بودند. روش نمونه 676انرژی تجدیدپذیر )
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 نفر محاسبه شد.  242ای بود که بر اساس جدول مورگان تحلیل عاملی طبقه
ها و راهبردهای مفهوم، سیستم سیاسی، سیاست 1کد شناسایی شده به  26فراترکیب در مرحله 

انرژی، وضعیت اقتصادی دولت، حمایت دولت و ساختار بخش انرژی تقسیم گردید. روایی مدل 
 به دست آمد.  273/2به روش سیگمای شمارشی 

ار است و کدها و مفاهیم نتایج تحلیل عاملی تائیدی نشان داد که مدل از برازش مناسبی برخورد
شناسایی شده در توسعه بکارگیری انرژی تجدیدپذیر در اماکن ورزشی نقش دارند. به طور کلی 

شود که نقش دولت یک نقش سیاستگذاری و حمایتی است تا زمینه الزم برای نتیجه گرفته می
 استفاده اماکن ورزشی از انرژی تجدیدپذیر فراهم شود. 

 

 .ت، انرژی تجدیدپذیر، اماکن ورزشی و فراترکیبدول واژگان کلیدی:
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 مقدمه
 در مردم از بسیاری مهم، خیلی فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، پدیدة به امروزه با تبدیل ورزش

 و جسمی هایتوانایی افزایش شادابی، و نشاط سالمتی، حفظ در ورزش به اهمیت مختلف جوامع
 ورزشکار عنوان به نیز ایعده و فراغت اوقات یا های تفریحیورزش به و اندبرده پی روانی
 یا فراغت اوقات هایپردازند. به طور حتم ورزشمی رقابتی یا قهرمانی هایورزش به ایحرفه

 (.23: 1372گیرند )جاللی فراهانی، می انجام ورزشی تأسیسات و اماکن در همه قهرمانی ورزش

به طوری  (؛611: 2217، 1)پاناراس و همکارانی مصرف انرژی بسیار باالیی هستند این اماکن دارا
ها گان معمولی انرژی نظیر خانهکنندهاستفادهمراکز ورزشی قابل مقایسه با دیگر که نیازهای انرژی 

های درصد کل هزینه 32رژی بیش از ان(. مصرف 17: 2112، 2باشد )نورد و همکارانو ادارات نمی
مصرف انرژی جهت گرمایش ها مربوط به شود. این هزینهل میمربوط به اماکن ورزشی را شام

باشد تجهیزات میماکن، سرما و تهویه( و روشنایی و )آب و فضا( و انرژی الکتریکی )گرمای ا
طریق منابع ان انرژی مورد استفاده کشورها از (. در عصر حاضر بیشترین میز3: 1377)گودرزی، 

)نتونا شود گ، نفت و گاز طبیعی تامین میهای فسیلی مانند زغال سنتجدیدناپذیر و سوختانرژی 
 شار گازهای آالینده شده و به شدتها سبب انت(. اما استفاده از این سوخت3: 2211، 3و همکاران

زان ذخیره این منابع های اخیر میگردد. از سوی دیگر در سالمنجر به آلودگی محیط زیست می
اینرو جهان در کاهش نهاده و حداکثر تا پایان قرن حاضر به اتمام خواهند رسید. از ژی رو به انر

دوخته و در راستای تکوین و توسعه پذیر چشم تنگنای انرژی به منابع تجدیدتکاپوی گذر از این 
 به تجدیدپذیر (. انرژی62: 1371دارد )نادری و محمودیان، میبروری از آن به سرعت گام بهره

 به را بازگشت مجدد قابلیت تجدیدناپذیر هایانرژی خالف بر که شودمی گفته انرژی از انواعی
زیست  گرمایی، زمین خورشیدی، بادی، های(. انرژی76: 2217، 4)یو و همکاران دارند طبیعت

، 1روند )پافیفر و مولدر می شمار به ها انرژی این جمله از آبی برق زیست سوخت، نیروی توده،
 ،یابعاد مختلف اقتصاد در یاثرات متعدد یدارا رپذیدیتجد یاستفاده از منابع انرژ (.227: 2213

انرژی  (.234: 2217، 6)بوهلمن و همکاران باشدیم یطمحیستیو ز یاسیو س یاجتماع
 (.21: 1222، 7گامیفی و همکاران)تجدیدپذیر یک عامل مهم برای ایجاد توسعه پایدار است 

 62تا سطح  2272جهان در سال شود سهم انرژی تجدید شدنی برای نیازهای انرژی میبینی پیش
جامعه برای دستیابی  هاییابد. از اینرو، درک انرژی تجدیدشدنی در همه بخشافزایش میدرصد 

ه جهانی است های فسیلی مهم است. این مساله یک مسالتقاضای ما برای سوختبه هدف کاهش 
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از جمله ورزش می باشد که باید به عنوان یک اولویت مدیریتی در نظر و شامل هر بخش تجاری 
توسعه پایدار و محیط زیست به  المللی(. در سطح بین1123: 2213، 1)چارد و مالن گرفته شود

ترین سازمان ورزشی دنیا مورد توجه قرار المللی المپیک به عنوان مهمشدت از سوی کمیته بین
و تعهدات  یطیمح ستیمالحظات زبه طوری که  (؛72: 1372ه است )جاللی فراهانی، تگرف

 هاییبه شهرهای داوطلب برگزاری باز یزبانیم ازیهای مهم اعطای امتحفاظت از آن، از مالک
 2222های المپیک کمیته بازی ،رو از این(. 77: 1372 ،یفراهان یقرار گرفته است )جالل کیالمپ

ها را طوری مدیریت کنند که شده است تا با همکاری مقامات شهری توکیو بازیتوکیو متعهد 
پذیر . به این منظور آنها استفاده از منابع انرژی تجدید(7: 2211، 2)فامتوسعه پایدار تضمین شود 

شود تا مقدار کمتری دی اکسید کربن منتشر  اندها را توسعه دادهدر امکان ورزشی مربوط به بازی
پذیر در هزاران نتیجه مثبتی که با توسعه بکارگیری انرژی تجدید (. یکی دیگر از7: 2211 )فام،

)چارد و  اماکن ورزشی می توانند رخ دهند برندسازی و افزایش شهرت آن مجموعه ورزشی است
گرمایی از منابع انرژی انرژی خورشیدی، بادی، زیست توده و زمین (.1127: 2213مالن، 

توانند به منظور تامین انرژی در اماکن ورزشی مورد استفاده قرار گیرند ند که میتجدیدپذیر هست
پذیر در . امروزه بیشتر کشورهای اروپایی از انرژی سبز و تجدید(2122: 2212، 3و همکاران کالیز)

 با وجود اینکه پتانسیل رانیا(. اما در 17: 2226، 4کنند )اسمالدزاماکن ورزشی خود استفاده می
 و قرار نگرفته است برداری همورد بهر ایستهیاست، تاکنون به نحو شا ادیز اریبس ریدپذینابع تجدم

علیرغم بخشنامه وزارت ورزش و  و شوندیم تیریمد یهنوز به شکل سنت زین یاماکن ورزش
 چیه این نوع انرژی های سبز و تجدیدپذیر در اماکن ورزشی،جوانان مبنی بر استفاده از انرژی

مکان ورزشی  22617این در حالی است که  تعداد آنها ندارد.  ازیمورد ن یانرژ نیدر تام یگاهیجا
فعال در کشور وجود دارد و هر روزه در اماکن ورزشی انرژی به صورت میلیون کالری مصرف 

ها، اجرای این اقدامات برای ادامه سازی یارانهشود. به خصوص با اجرای طرح ملی هدفمندمی
موانع مختلفی وجود دارد که  (.36: 1372)میرزاحسینی،  باشدات اماکن ورزشی ضروری میحی

های شود که در پژوهشمانع توسعه بکارگیری انرژی تجدیدپذیر در کشور و اماکن ورزشی می
( موانع شناختی، موانع مدیریتی، موانع 1371ها پرداخته شده است. جعفری )مختلف به بررسی آن

ترین موانع نع فرهنگی، موانع اجرایی، موانع محیطی و موانع اقتصادی  را از مهمسیاسی، موا
( در پژوهش خود 2211) 1و ملویل دیتریشبرشمردند.  سبز ورزشی اماکن ساخت و طراحی

گذاری در انرژی موانع بازار و عدم آشنایی مدیران و مالکان اماکن ورزشی، سرمایهدریافتند که 
شتن استراتژی و برنامه ( ندا2213اند. چارد و مالن )ورزشی را محدود کرده اماکنتجدیدپذیر در 
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ترین موانع بکارگیری انرژی سبز در اماکن ورزشی کانادا برشمردند.  چارنی و مهمخاص را از 
های اندازی پنل( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که هزینه نصب و راه2211) 1همکاران

ای برای استفاده در اماکن ورزشی بازگشت سرمایه عامل تعیین کننده خورشیدی و مدت زمان
خواهد بود. برای توسعه بکارگیری انرژی سبز در اماکن ورزشی باید بر این موانع غلبه کرد. 

: 2213، 2خواهد بود )وایت و همکاران دولت مستلزم مداخله موانع، این از تعدادی رسیدگی به
رژی تجدیدپذیر یک چالش سیاسی است و بدون مداخله دولت به طور کلی توسعه ان .(121

اما تا کنون پژوهشی تجربی به مطالعه  (.23: 2212، 3امکانپذیر نخواهد بود )برک و همکاران
تاثیرگذاری ابعاد مختلف نقش دولت در توسعه بکارگیری انرژی تجدیدپذیر در کشور به طور عام 

این در حالی است که اکثر اماکن ورزشی کشور دولتی  ،و در اماکن ورزشی به طور خاص نپرداخته
های نقش دولت در ها و شاخصسازی ابعاد، مولفههستند. لذا محقق به دنبال شناسایی و مدل

خواهد به این سوال پاسخ توسعه بکارگیری انرژی تجدیدپذیر در اماکن ورزشی ایران است و می
های تجدیدپذیر در اماکن ورزشی اثرگذار انرژیدهد که دولت چگونه و از چه طرقی بر توسعه 

 است؟
 

 پژوهش شناسیروش
اساس تحقیق در دو بخش کیفی و کمی روش کار در این پژوهش آمیخته اکتشافی بود. بر این 

 روش و کمبود آشنایی جامع هدف، از موضوع بودن جدید به توجه انجام گردید. در بخش کیفی با
نشان داده  1مرحله است و در شکل  که شامل هفت 1با رویکرد ساندلوسکی و باروسو 4فراترکیب

 شده استفاده شناسایی ابعاد نقش دولت بر توسعه بکارگیری انرژی تجدیدپذیر منظور به شده است،
دل تائید و است. در بخش کمی ابتدا با طراحی پرسشنامه خبره و نطرسنجی از خبرگان روایی م

له فراترکیب پرسشنامه طراحی شد و های به دست آمده در مرحده از ابعاد و شاخصسپس با استفا
جامعه مورد بررسی )اماکن ورزشی(  از طریق تحلیل عاملی تائیدی به بررسی برازش مدل در

 مقاالت و کتب، اسناد در این پژوهش مورد بررسی پرداخت. در مرحله کیفی )فراترکیب( جامعه
 عوامل موثر بر توسعه بکارگیری انرژی تجدیدپذیر )با تاکید بر عوامل دولتی( موضوع با پژوهشی

فراترکیب شد. جامعه آماری در گام مورد وارد فرآیند  31است که پس از چند مرحله غربالگری 
انشگاهی صاحب نظر در حوزه مدیریت نفر از خبرگان د 7اول مرحله کمی )نظرسنجی خبرگان( 

حلیل عاملی تائیدی(، جامعه آماری یر بود و در گام دوم مرحله کمی )تانرژی و انرژی تجدیدپذ
های فعال در این نفر(، مدیران شرکت 276های نو ایران )شامل مدیران و کارشناسان سازمان انرژی

نفر(، مدیران و کارشناسان شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی و واحدهای تابعه  163حوزه )
 23نشگاهی صاحب نظر در در حوزه مدیریت انرژی و انرژی تجدیدپذیر )نفر( و خبرگان دا 174)

                                                           

1. Charney et al. 
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شمار و در گیری در مرحله اول و دوم تمامنفر شدند. روش نمونه 676نفر( بودند که در مجموع 
 242ای برابر با ای بود که بر اساس جدول مورگان حجم نمونهمرحله تحلیل عاملی تائیدی طبقه

پرسشنامه  322احتمال عدم دریافت پرسشنامه های سالم و کامل تعداد نفر انتخاب شد با توجه 
پرسشنامه جمع آوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  211توزیع گردید که در نهایت 

 بررسی مورد آن اولیه ویرایش پرسشنامه، روایی محتوایی و ظاهری از اطمینان حصول برای
ها قرار گرفت و با توجه به نظرات و پیشنهادهای آن زمینه این در نظرانمتخصصان و صاحب

گرفت. پایایی آن نیز در  قرار استفاده مورد از تأیید پس و شد ها انجامسنجه روی بر الزم اصالحات
ها در به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده 27/2یک مطالعه مقدماتی و از طریق آلفای کرونباخ 

در  بندی شد.ها دستهنهایی انتخاب شد و سپس به مفاهیم و مقولهفراترکیب ابتدا کدهای 
شد و در آخر جهت  استفاده شمارشی سیگمای نظرسنجی خبرگان برای تائید روایی مدل از روش

 1افزار لیزرلاعتبار سنجی مدل در جامعه مورد بررسی از تحلیل عاملی مرتبه دوم  با استفاده از نرم

 استفاده شد. 22/2نسخه 

 
 و باروسو یسندلوسک بیفراترک هایگام: 8شکل 

 
 های پژوهشیافته

جی خبرگان و تحلیل عاملی های پژوهش در دو بخش کیفی )فراترکیب( و کمی )نظرسنیافته
وال های پژوهش است. سقابل ارائه است. نخستین گام در فراترکیب تنظیم پرسش تائیدی(

های نقش دولت بر توسعه بکارگیری انرژی سبز شاخصها و لفهپژوهش حاضر شناسایی ابعاد، مؤ
مند متون و مقاالت مرتبط است. در این در اماکن ورزشی است. گام دوم و سوم بررسی نظام

پژوهش محقق با استفاده از جستجوی سیستماتیک واژگان کلیدی مرتبط  فارسی )انرژی سبز، 
 Green)( و التین کییفتوولتابیوماس،  انرژی تجدیدپذیر، انرژی خورشیدی، انرژی بادی، انرژی

Energy, Renewable Energy, Solar Energy, Wind Energy, Biomass Energy, 
Photovoltaics ) در پایگاهای علمی که دانشگاه تهران اشتراک آن را دارد، به بررسی متون

مجموع  نیز استفاده شد، که در google scholarپرداخت. عالوه بر این جهت تکمیل جستجو از 
مقاله یافت شد که در طول چند مرحله غربالگری مقاالتی که با اهداف پژوهش همخوانی  237

مقاله و پایان نامه انتخاب شد. در گام بعدی به منظور  36نداشتند از فرآیند پژوهش خارج شدند و 
برنامه مهارت های ارزیابی  شناختی مطالعات را باحذف مقاالت بی کیفیت، محقق کیفیت روش

منطق  ق،یکه بر اهداف تحق یسوال 12با  یاتیح یابیارز یبرنامه مهارت ها ارزیابی کرد. 2حیاتی
 نیکه شامل رابطه ب یرپذی انعکاس ها،داده یجمع آور ،یروش نمونه بردار ق،یروش، طرح تحق

واضح و  انبی ها،داده لیو تحل هیدقت تجز ،یباشد، مالحظات اخالق یم ندگانمحقق و شرکت کن
                                                           

1. Lisrel 

2. Critical Appraisal Skills Programme (CASP) 

انجام سوال 
تحقیق

مرور نظام مند 
ادبیات

جستجوی 
مقاالت مناسب

استخراج 
اطالعات مقاله

ل تجزیه و تحلی
و ترکیب 
اطالعات

تکنترل کیفی ارائه یافته ها

های گام: 1شکل 
فراترکیب 

سندلوسکی و 
باروسو

های یافته
پژوهش
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 تیتا دقت، اعتبار، و اهم کندیتمرکز دارد به محقق کمک م قیو ارزش تحق هاافتهیروشن 
را مشخص کند. در این مرحله محقق به هر کدام از این سواالت یک امتیاز  قیتحق یفیمطالعات ک

. کندیرا حذف م باشدیم 32 رزی هاآن ازیکه مجموع امت یو سپس مقاالت ددهمی 1تا  1 نیکمی ب
مقاله وارد فرآیند تجزیه و تحلیل شدند.  گام چهارم  31که در طی این مرحله یک مقاله حذف و 

مقاله باقیمانده را استخراج  31محقق عوامل دولتی موثر بر توسعه بکارگیری انرژی تجدیدپذیر در 
های متفاوت چندین مقاله و با واژهمورد بود، که با توجه به تکرار بعضی از عوامل در  137کرد که 

کد نهایی خالصه کرد. در مرحله پنجم محقق عوامل )کدها( ارائه شده در مرحله  26ها را در آن
کند. به این صورت که تمامی بندی میقبل که به صورت کدهای نهایی بیان شده بود را دسته

نماید تا مفاهیم شکل بندی میم دستهگیرند را با هعواملی که از نظر مفهوم در یک دسته قرار می
بندی کرد. بعد از ایجاد مفاهیم، مفهوم دسته 1کد نهایی را در  26گیرد. در این پژوهش محقق 

 مفهوم ایجاد شده در مرحله قبل در 1سازند. در این پژوهش تمام ها را میمفاهیم شبیه به هم مقوله
ل کیفیت پژوهش است که محقق به منظور سنجش گام ششم کنتر مقوله عوامل دولتی قرار گرفتند.

دیگری  شخص که، طریق  استفاده کرد. بدین 1پایایی چارچوب طراحی شده نهایی از شاخص کاپا
 به اقدام پژوهشگر، توسط شده ایجاد مفاهیم و کدها ادغام نحوه از اطالع بدون از خبرگان

 شده ارایه مفاهیم با پژوهشگر توسط شده ارایه مفاهیم است. سپس کرده مفاهیم به کدها بندیدسته
 شده ایجاد مفاهیم و مشابه شده ایجاد مفاهیم تعداد به توجه با نهایت شد. در فرد مقایسه این توسط

 :باشدمی 1رابطه  صورت به شاخص محاسبه این کاپا محاسبه شد. نحوة شاخص متفاوت،

𝒌 =  
− توافقات مشاهده شده توافقات شانسی

𝟏 − توافقات شانسی
 

 

بندی مفهوم دسته 6بندی کرده بود و خبره دیگر کدها را در مفهوم دسته 1محقق کدها را در 
 آورده است. 1مفهوم آن شبیه مفاهیم پژوهشگر بود. نتایج در جدول  1کرد که 

 

 بندی پژوهشگر و خبره دیگر: نتایج دسته8جدول 
  نظر محقق

 بله خیر مجموع
6 1B= 1A= بله 

ص 
شخ

ر 
نظ

گر
دی

 

2 2D= 2C= خیر 
 مجموع 1 1 6

 

توافقات شانسی =  
𝐴 + 𝐵

𝑁
×

𝐴 + 𝐶

𝑁
×

𝐶 + 𝐷

𝑁
×

𝐵 + 𝐷

𝑁
 

=  
5 + 1

6
×

5 + 0

6
×

0 + 0

6
×

1 + 0

6
= 0 

توافقات مشاهده شده =  
𝐴 + 𝐷

𝑁
=

5 + 0

6
= 0/833   

                                                           

1. kappa 
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𝑘 =  
− توافقات مشاهده شده توافقات شانسی

1 − توافقات شانسی
=  

0/833 − 0

1 − 0
= 0/833 

باشد. گام هفتم ارائه نتایج است که دارای وضعیت توافق معتبر می 233/2محاسبه شده برابر  Kمقدار 
توان مدلی طراحی کرد، چارچوبی ارائه نمود و یا نتایج را در جدولی به همون صورت ارائه است که می

 آورده شده است: 2و مدل ارائه شده در شکل  2نتایج فراترکیب در جدول  کرد. که
 

 : نتایج فراترکیب5جدول 
 کدهای نهایی مفاهیم

 تعهد و حمایت دولت و تصمیم گیرندگان سیاسی از منافع انرژی تجدیدپذیر سیستم سیاسی

 پاسخگویی دولت در زمینه محیط زیست

 نوع حکومت

 منافع دولت مستقر به حفظ وضعیت موجود
 دولت مرکزی قوی

 تجدیدپذیرآگاهی دولت و تصمیم گیرندگان سیاسی از منافع انرژی 

 های سیاسی و فعال در انرژی تجدیدپذیرفعالیت گروه

 تصویب و ابالغ سند راهبردی ملی انرژی تجدیدپذیر ها و راهبردهای انرژیسیاست

 های انرژی دولتسیاست

 های انرژی دولتثبات سیاست

 پایداری راهبرد انرژی تجدیدپذیر

 درآمد ملی وضعیت اقتصادی کشور

 پایداری اقتصادی

 محیط اقتصاد کالن مناسب

 تخصیص منابع مالی از طریق اخذ عوارض حمایت دولت

 های مالیمشوق

 هاهدفمندسازی یارانه

 های سرمایه ایمشوق

 حق بیمه برای تجهیزات داخلی

 نرخ بهره بانکی

 افزایش قیمت خرید تضمینی برق تجدیدپذیر

 تضمینی برق موافقت نامه خرید برق

 تخصیص منابع مالی صندوق توسعه ملی به این صنعت

 ها و موسسات مسئولقدرت سازمان ساختار بخش انرژی

 گذاری و اجرایی انرژی تجدیدپذیرهمراستایی ساختار سیاست

 سهولت مراحل اداری صدور مجوز

 
 



 8438 تابستان 25: شماره              وانان                 جورزش و  یمطالعات راهبرد  صلنامه ف 

 

263 

 
 : مدل برخاسته از پژوهش5شکل 

 
از  مقدار روایی محاسبه برای .نظرسنجی خبرگان به دست آمدطریق  از حاضر  مدل روایی

 .شودمی محاسبه (2) توسط رابطه است که شده استفاده شمارشی سیگمای روش

𝐼𝐸[𝑋] =  ∑ 𝑥𝑖𝑃𝑋(𝑥𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

ها عبارتند از: کامال دهیم. این وزن( مناسب میXدر این روش ابتدا به هر گزینه وزن )
هر  (F). سپس فراوانی 2و کامال مخالف=  21/2، مخالف= 1/2ر= ، بی نظ71/2، موافق= 1موافق=

هاست محاسبه نموده و با های داده شده برای هر یک از آنپاسخ گزینه را که برابر با مجموع
شود. هر گزینه محاسبه می (P(X))ضرب این مقدار در وزن هر گزینه میزان فراوانی نسبی 

آید. محاسبه میزان روایی مدل با عدد روایی به دست مینهایت با محاسبه مجموع این مقدار در
 3خبره در جدول  7 سوال و ارزیابی 26استفاده از نظرسنجی خبرگان و به وسیله پرسشنامه با 

 نشان داده شده است: 
 

 : نتایج نظرسنجی خبرگان برای روایی مدل نهایی8جدول 
 X متغیر زمانی

 )وزن(
F 

 )فراوانی(
P(X) 

 XP(X) نسبی()فراوانی 

 2 2127/2 2 2 کامال نامناسب
 2241/2 2164/2 3 21/2 نامناسب

 2317/2 2714/2 13 1/2 تا حدی مناسب
 131/2 121/2 33 71/2 مناسب

 717/2 717/2 131 1 کامال مناسب
 2732/2  122  جمع
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است و نشان شده  2732/2شود که مقدار روایی برابر با مالحظه می 3با توجه به نتایج جدول 
آمدهای انجام تحلیل دهنده این است که مدل ارائه شده میزان روایی مناسبی دارد. یکی از پیش

ها است، چرا که در این های متغیر دادهآماری برای انجام تحلیل عاملی، بررسی نرمال بودن توزیع
ن روش بر پژوهش از روش بیشینه درست نمایی برای برآورد پارامترها استفاده شده و ای

بنابراین قبل از ارائه مدل ابتدا وضعیت  ها استوار است؛فرض نرمال بودن چند متغیره دادهپیش
آمده  4نتایج بررسی نرمال بودن متغیرها در جدول  گیرد.ها مورد بررسی قرار مینرمال بودن داده

 است.
 

 : آمار توصیفی و استنباطی متغیرهای تحقیق4جدول 
 شدهمشاهده tمقدار  معیار انحراف میانگین کشیدگی چولگی متغیر

 74/13 716/2 772/3 161/1 -127/1 سیستم سیاسی

ها و راهبردهای سیاست
 انرژی

221/1- 721/1 226/3 674/2 11/7 

 37/13 726/2 212/4 312/1 -731/2 وضعیت اقتصادی کشور

 21/12 164/2 122/4 -247/2 -421/1 حمایت دولت
 73/27 627/2/ 241/3 437/1 -417/1 انرژیساختار بخش 

 
ها از توزیع مناسبی برخوردارند و شود تمامی متغیراستنباط می 4طور که از جدول همان

تر از های نرمال، کشیدگی کمباشد، از طرف دیگر برای دادهمی 3ها حول عدد میانگین تمامی متغیر
های فوق نشانگر نرمال بودن تمامی که با توجه به داده باشد -3+ و 3و چولگی بین  7

 .متغیرهاست
گیری از و با بهره 22/2افزار لیزرل نسخه پس از اطمینان از نرمال بودن توزیع متغیرها با نرم 

های تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم به بررسی برازش مدل در جامعه هدف پرداخته شد. شاخص
 مده است:آ 1برازش مدل در جدول 

 
 : نتایج برازش مدل2جدول 

 GFI NFI IFI CFI /df2X RMSEA شاخص
 <12/2 < 3 >7/2 >7/2 >7/2 >7/2 آستانه پذیریش

 261/2 162/1 76/2 76/2 72/2 72/2 مقدار
 

و  162/1آورده شده است، نسبت کای دو بر درجه آزدای برابر  1همانطور که در جدول 
 12/2تر از و کوچک 261/2برابر با  RMSEAباشد. همچنین می 3تر از مقدار مجاز کوچک

 های تناسب حاکی از برازش مناسب مدل است. طور کلی مقدار شاخصباشد. بهمی
 دهد.خروجی لیزرل را در حالت ضرایب استاندارد و اعداد معناداری نشان می 4و  3شکل 
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 استاندارد مدل بیضرا: 8شکل 

 
 مدل یمعناداراعداد : 4شکل 

 
 آورده شده است: 6ها در جدول مفاهیم مختلف مقوله tخالصه بارهای عاملی و مقدار 
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 هامفاهیم مختلف مقوله tخالصه بارهای عاملی و مقدار  :5جدول 

متغیرهای 
 پنهان

 متغیرهای مشاهده شده
بار 

 عاملی
-tآماره 

value 

سطح 
 معناداری

سیستم 
 سیاسی

گیرندگان سیاسی از منافع انرژی حمایت دولت و تصمیم 
 تجدیدپذیر

24/2  221/2 

 221/2 71/16 27/2 پاسخگویی دولت در زمینه محیط زیست
 221/2 64/2 16/2 نوع حکومت

 221/2 72/12 71/2 منافع دولت مستقر به حفظ وضعیت موجود
 221/2 21/12 72/2 دولت مرکزی قوی

از منافع انرژی  آگاهی دولت و تصمیم گیرندگان سیاسی
 تجدیدپذیر

22/2 42/16 221/2 

 221/2 27/11 62/2 های سیاسی و فعال در انرژی تجدیدپذیرفعالیت گروه

ها و سیاست
راهبردهای 

 انرژی

 221/2  72/2 تصویب و ابالغ سند راهبردی ملی انرژی تجدیدپذیر
 221/2 22/2 22/2 های انرژی دولتسیاست

 221/2 72/7 61/2 انرژی دولتهای ثبات سیاست
 221/2 77/6 14/2 پایداری راهبرد انرژی تجدیدپذیر

وضعیت 
اقتصادی 

 کشور

 221/2  72/2 درآمد ملی
 221/2 22/7 77/2 پایداری اقتصادی

 221/2 17/12 24/2 محیط اقتصاد کالن مناسب

حمایت 
 دولت

 221/2  21/2 تخصیص منابع مالی از طریق اخذ عوارض
 221/2 42/12 72/2 های مالیمشوق

 221/2 27/11 21/2 هاهدفمندسازی یارانه
 221/2 17/16 21/2 های سرمایه ایمشوق

 221/2 44/7 17/2 حق بیمه برای تجهیزات داخلی
 221/2 21/17 22/2 نرخ بهره بانکی

 221/2 74/12 72/2 افزایش قیمت خرید تضمینی برق تجدیدپذیر
 221/2 73/14 21/2 نامه خرید برق تضمینی برقموافقت 

 221/2 21/13 72/2 تخصیص منابع مالی صندوق توسعه ملی به این صنعت

ساختار 
 بخش انرژی

 221/2  71/2 ها و موسسات مسئولقدرت سازمان

گذاری و اجرایی انرژی همراستایی ساختار سیاست
 تجدیدپذیر

23/2 47/7 221/2 

 221/2 12/7 71/2 اداری صدور مجوزسهولت مراحل 

 

دولت مرکزی قوی، پاسخگویی شود مشاهده می 6و جدول  4و  3در شکل گونه که  همان
گیرندگان از منابع انرژی تجدیدپذیر، دولت در زمینه محیط زیست، آگاهی دولت و تصمیم

های مالی، نرخ بهره بانکی، های انرژی دولت، محیط اقتصادی کالن مناسب، مشوقسیاست
های خرید تضمینی برق تجدیدپذیر و همراستایی ساختار نامهها، موافقتیارانههدفمندسازی 

گذاری و اجرایی انرژی تجدیدپذیر دارای بیشترین بار عاملی هستند و بالطبع بیشترین سیاست
د و باید به آنها توجه ویژه اهمیت و نقش را در توسعه بکارگیری انرژی سبز در اماکن ورزشی دارن
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از معنی دار بودن  یباشند که حاک یم -76/1و  76/1 ینیز خارج از بازه  tمقادیر  یتمام داشت.
 باشد. یم % 71در سطح اطمینان 

 
 گیریبحث و نتیجه
در اماکن  ریدپذیتجد یانرژ یریبر توسعه بکارگبررسی نقش دولت  ،قیتحق نیهدف از ا

به روش آمیخته اکتشافی انجام شد. در بخش کیفی با استفاده از فراترکیب  کهبود.  رانیا یورزش
)سیستم سیاسی،  عوامل دولتی موثر بر توسعه بکارگیری انرژی تجدیدپذیر در اماکن ورزشی

ها و راهبردهای انرژی، وضعیت اقتصادی دولت، حمایت دولت و ساختار بخش انرژی( سیاست
دا با نطرسنجی خبرگان روایی مدل و سپس با استفاده از تحلیل شناسایی گردید. در بخش کمی ابت

عاملی تائیدی برازش مدل مورد تائید قرار گرفت. در ادامه به بررسی هر کدام از ابعاد نقش دولت 
شود. بی شک محیط سیاسی در توسعه بکارگیری انرژی تجدیدپذیر در اماکن ورزشی پرداخته می

تحقیقات الهی و  ر توسعه بکارگیری هر فناوری است. درهر کشوری یکی از عوامل موثر ب
 2(، سیلوا2226) 1هگن و بیلهرز(، وستن1376(، معادی رودسری و همکاران )1374همکاران )

 6(، انصاری و همکاران2213) 1(، برنز و همکاران2212) 4(، مینارد2227) 3(، آداچی2222)
(، 2211) 7(، لوترا و همکاران2214) 2(، هویبرشت و مرتنس2214) 7(، دارمانی و همکاران2213)

( به تاثیر 2212( و کان ستر و همکاران )2216) 11(، انگلکن و همکاران2211) 12یون و سیم
های داخلی سیستم سیاسی کشور بر توسعه فناوری انرژی تجدیدپذیر اشاره کرده است. با سیاست

المللی که در های بیننامهی دیگر و تعهد به موافقتو خارجی دولت و تعامل آن با کشورها
های حمایت و بکارگیری انرژی سبز و تجدیدپذیر و حفاظت از محیط زیست که در سازمان

های ورزشی و غیر ها، سازمانتواند از آژانسالمللی منعقد شده است میورزشی و غیر ورزشی بین
دیدپذیر خدمات دریافت کند و اینگونه زمینه الزم المللی مروج انرژی تجهای بینورزشی و بانک

را برای توسعه این فناوری در کشور و اماکن ورزشی فراهم آورند. همچنین برای انتقال تکنولوژی 
های روز انرژی تجدیدپذیر برای استفاده در اماکن ورزشی نیازمند تعامل با محیط و خرید فناوری

های موجود در این حوزه ترین فناوریز که بی شک از پیشرفتهالمللی هستیم. انتقال فناوری روبین
برای استفاده در اماکن ورزشی در جهان هستند نیز سبب بهبود کارایی و رضایت مدیران و 

 دهد. آشناییشود و تمایل به استفاده از آن را در اماکن ورزشی افزایش میگان میکنندههاستفاد
ورزش و اماکن ورزشی کشور از انرژی سبز و تجدیدپذیر و مزایای گذاران و مدیران عالی سیاست

آن یکی دیگر از عوامل موثر بر توسعه بکارگیری این فناوری در اماکن ورزشی است. آشنایی این 
شود تا حمایت بیشتری از این فناوری افراد با انرژی تجدیدپذیر و ضرورت و اهمیت آن باعث می
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حمایت از توسعه بکارگیری آن  چه در سطح ملی و چه در سطح شود و قوانین و مقرراتی در 
عوامل موثر برای  از دیگر یکی سیاسی و قدرت دولت مرکزی اماکن ورزشی تصویب شود. ثبات

ها زیرا قدرت و ثبات سیاسی دولت. باشدهای تجدیدپذیر میهای انرژیتوسعه بکارگیری فناوری
قررات آنان در زمینه بکارگیری هر فناوری نوین است. ها و قانون و مضامن اجرایی شدن سیاست

های انرژی کشور یکی دیگر از عوامل بسیار مهم در توسعه بکارگیری انرژی تجدیدپذیر سیاست
(، 2217) 2(، هیسکانن و ماتسوشس2213) 1در اماکن ورزشی است. تحقیقات دوالل و همکاران

(، 2217) 1(، ایکیهمبا و همکاران2211) 4کاران(، لی و هم2214) 3(، بونک2213برنز و همکاران )
 7نیا و همکاران(، حافظ2214(، دارمانی و همکاران )2213(، انصاری و همکاران )2211) 6لوسی

های انرژی دولت در توسعه انرژی ( به اهمیت سیاست2216) 2( و یاقوت و همکاران2217)
ه دولت تصمیم گرفته است  به تجدیدپذیر اشاره شده است. سیاست انرژی شیوه ای است ک

مسائل مربوط به توسعه انرژی از جمله تولید، توزیع و مصرف انرژی بپردازد. وجود یک سیاست 
کند یک شرط الزم برای توسعه آن انرژی روشن و با ثبات که از انرژی تجدیدپذیر حمایت می

ظر قرار دهد. زیرا این های مختلف مسئول را مدنهای سازماناست. این سیاست باید تمام تالش
بازده است و باید  گذاری اولیه زیادی دارد و دیرنوع انرژی بر خالف انرژی فسیلی نیاز به سرمایه

تا زمانی که به بازدهی مطلوب برسد مورد حمایت قرار گیرد. بنابراین حمایتی بودن و ثبات 
های هماهنگ کردن سازمانانداز آینده انرژی کشور و های انرژی با فراهم کردن چشمسیاست

ها و قوانین و مقررات نقش مهمی در توسعه بکارگیری این متفاوت مسئول و تصویب سیاست
کند. شرایط اقتصادی کشور یکی ها به خصوص اماکن ورزشی ایفا میفناوری در کلیه ساختمان

ات بونک دیگر از عوامل موثر بر توسعه انرژی تجدیدپذیر در اماکن ورزشی است. در تحقیق
( و سیتارامان و 2214(، دارمانی و همکاران )2214(، کلودیا )2212(، کان ستر و همکاران )2214)

( به اهمیت وضعیت اقتصادی کشور در توسعه انرژی تجدیدپذیر اشاره شده 2216) 7همکاران
دارد، اندازی و نصب تجهیزات مورد نیاز این نوع انرژی در اماکن ورزشی هزینه زیادی است. راه

شود که بتوانیم تجهیزات مورد نیاز را با بهترین کیفیت، وجود شرایط کارآمد اقتصادی باعث می
های منفی اقتصادی که در راه توسعه کننده برسانیم و اینگونه بر جنبهارزانتر به دست مصرف

رگذار بکارگیری آن در اماکن ورزشی وجود دارد غلبه کنیم. حمایت دولت یکی دیگر از عومل اث
رودسری و باشد. در تحقیقات معادیبر توسعه بکارگیری انرژی تجدیدپذیر در اماکن ورزشی می

(، 2217) 12(، دفاریا2222(، سیلوا )2213(،  دوالل و همکاران )2211(، لوسی )1376همکاران )
(، 2221(، کان ستر و همکاران )2221) 13(، پینولی2214) 12(، ازکان2227(، آداچی )2213) 11کیارا
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( و کلودیا 2211) 3(، روسو و کافاروف2212) 2(، مارتین و رایس2213) 1هوانگ و همکاران
 کلی، طور های دولت در توسعه انرژی تجدیدپذیر اشاره شده است. به(  به اهمیت حمایت2214)

 سرمایه باالی هایهزینه علت این فناوری به شود توسعه و انتشاردولت باعث می حمایت عدم
های مالی، مشوق های تواند هم به صورت پولی نظیر مشوقاین حمایت می .نباشد امکانپذیر اولیه

های انرژی در حمایت از انرژی تجدیدپذیر و دادن وام کم بهره ای، هدفمند کردن یارانهسرمایه
تواند در توسعه تواند غیر پولی نظیر  بیمه کردن تجهیزات آنان باشد که میباشد و هم می

گیری آن در اماکن ورزشی موثر باشد. یکی دیگر از عواملی که در سطح ملی بر توسعه بکار
-گذارد ساختار بخش انرژی کشور است. در تحقیقات معادیبکارگیری انرژی تجدیدپذیر اثر می

(، برنز و همکاران 2211(، لوسی )1327(، امیرفدایی و همکاران )1376رودسری و همکاران )
(، کاراتایف و 2217) 4(، لوکاس و همکاران2217(، ایکیهمبا و همکاران )2142(،  ازکان )2213)

(، به اهمیت ساختار بخش انرژی در توسعه انرژی 2217) 6( و کنفاک و همکاران2216) 1همکاران
های مسئول در توسعه بکارگیری انرژی تجدیدپذیر اشاره شده است. به طور کلی سازمان

ها از لحاظ قانونی، مادی و کنند. میزان قدرتی که این سازمانیتجدیدپذیر نقش اساسی ایفا م
ها از فاکتورهای مهم در توسعه و همچنین تجربی دارند و نیز مشخص بودن وظایف هر کدام از آن

های اداری کسل کننده که در تصویب های انرژی است. از سوی دیگر رویهاجرای سیاست
رند نیز از توسعه این فناوری در اماکن ورزشی جلوگیری های انرژی تجدیدپذیر دخالت داپروژه

توان نتیجه گرفت که نقش دولت در توسعه بکارگیری انرژی تجدیدپذیر کنند. به طور کلی میمی
گذاری و حمایتی است. دولت باید با ایجاد محیط سیاسی در اماکن ورزشی یک نقش سیاست

المللی مروج انرژی تجدیدپذیر و های بینسازمانها و مناسب که زمینه استفاده از خدمات بانک
سازد، در کنار ایجاد محیط اقتصادی مناسب، باعث های کارآمد به کشور را فراهم میانتقال فناوری

های انرژی تجدیدپذیر با کیفیت با قیمت مناسب ها و دسترسی آسان به فناوریتاسیس زیرساخت
شور بر مبنای حمایت آشکار از افزایش مصرف انرژی انداز و سیاست انرژی کشود. سپس چشممی

های تجدیدپذیر و کاهش سوخت فسیلی طراحی و قوانین و مقررات حمایتی متفاوتی درسازمان
گذاری و حمایتی دولت در مختلف تصویب کند. در نهایت جهت ایفای هر چه بهتر نقش سیاست

گذارن و مدیران ارشد کشور و اماکن تتوسعه بکارگیری انرژی تجدیدپذیر نیازمند آشنایی سیاس
ورزشی از انرژی تجدیدپذیر و مزایای آن و لزوم استفاده از این نوع انرژی در اماکن ورزشی 

ها شود که با برگزاری جلسات با سیاستمداران و مدیران مسئول و کنگرهبنابراین پیشنهاد می است.
از انرژی تجدیدپذیر در اماکن ورزشی به توجیه و هایی درباره اهمیت و لزوم استفاده و تهیه برنامه

گذاری از توسعه بکارگیری گذاری و قانونسازی مدیران همت گماشت تا مدیران با سیاستآگاه
 .انرژی تجدیدپذیر در اماکن ورزشی به طرق مختلف حمایت کنند
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