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زیست محیطی و افزایش جلب مشارکت  موثر بر توسعه فرهنگپژوهش حاضر با هدف بررسی راهکارهاي 

با توجه به تاثیرگذاري متقابل دو حیطـه  . در فعالیت هاي حفاظت از محیط زیست انجام گرفت ورزشکاران

نیاز به آگاهی بیشتر در حیطه محیط زیست در جامعه ورزش به چشـم   ،ورزش و محیط زیست بر یکدیگر

ده در کلیـه سـطوح   سعی بر آن بوده راهکارهاي ارائه شده بتوانـد مـورد اسـتفا   این تحقیق در می خورد که 

از روش تحقیق آمیخته که ترکیبی  ،از نوع زمینه یابی می باشد کهدر این تحقیق توصیفی  .ورزش قرار گیرد

ه داده هاي حاصل از پرسشـنام و  استفاده شد براي جمع آوري داده ها کیفی و کمی می باشد، هاي از  شیوه

جامعـه تحقیـق را کلیـه    . ندگردیدکمی با استفاده از آزمون تحلیل واریانس فریدمن تحلیل و اولویت بندي 

دادند که به صورت نمونـه گیـري غیـر    می ورزشکاران تیم هاي ملی در رشته هاي مختلف ورزشی تشکیل 

بـه   راهکـار  36 ،در نهایـت .تصادفی و هدفمند براي مصاحبه هاي کیفی در موضوع تحقیق انتخـاب شـدند  

) 2آموزشـی و پژوهشـی،   ) 1در سـه حیطـه اصـلی     با استفاده از کدگذاري هاي باز و محـوري  آمده دست

اولویت را دارا بودند  تکرار و و ده راهکار که بیشترین دسته بنديفرهنگی و ملی ) 3مدیریتی و ساختاري و 

 .ندآورده شدبه ترتیب 
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 مقدمه

شـته  و از دیر باز بـا زنـدگی انسـان پیونـد دا     یافتهمشارکت اگر چه در تمامی عرصه هاي زندگی گسترش 

 .اما این گسترش هنوز به صورت کامال عملی، بخصوص در زمینه زیست محیطی مشهود نمـی باشـد   است،

هاي کوششساخت  نبود الگویی که زیر ،در میان عواملی که از گسترش سریع مشارکت جلوگیري می نماید

سـت  ا چرا که مشـارکت پدیـده اي   ،مشارکت جویانه را فراهم آورد و نسبت به آن تعهد بیافریند بارز است

میـر عباسـی،   (.یـد آه بدون الگویی کارساز و راهگشا نمی تواند بصورت جزئی از فرهنـگ مـردم در  کذهنی 

1389(  

 اقتصادي هاي برنامه قالب در پایدار توسعه به دستیابی محیطزیست، حفاظت از نهایی هدف حاضر، درحال

 وغیرقابل تجدیدشونده منابع سازي تهی و تخریب از ممانعت و زیست محیط از حفاظت اصول با هماهنگ

 و کـالن  هـاي  بایددیـدگاه  می زیست محیط بحرانی مشکالت بنیادي حل براي، رو این از. باشد می تجدید

 و سیاسـتگزاري  هرگونـه  و شـود  طراحـی  زیست محیط حفاظت هاي قانونمندي با منطبق توسعه زیربنایی

 منـابع  محیطزیسـت،  حفاظت شالوده بر کشور آینده فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، توسعه هاي ریزي برنامه

 هـاي محـیط   قانونمنـدي  بـین  تناسـب  و تعـادل  ایجاد نگرش با منابع این از خردمندانه وري بهره و طبیعی

  )31: 1390پاداش، (.گیرد صورت پایدار توسعه و زیست

زیست را  به قدري پیچیده و مبهم است که همه فعاالن محیط... زیست، آب، انرژي و وضعیت محیط ،امروزه

زیست  شود در دنیاي امروزي از هر ابزاري براي بهبود محیط به همین دلیل تالش می .به تفکر واداشته است

بـه نظـر   این سؤال کمـی عجیـب    پرسیدن شاید. بهره گرفته شود... و جلوگیري از هدر رفتن آب، انرژي و

 مانندورزشی  ،به طور مثال؛ تواند داشته باشد ي چه تأثیري میزیست و انرژ که ورزش در حفظ محیط برسد

 فعالیـت  .ایفـا کنـد   زیست در حفظ محیط تواند ها هوادار در سرتاسر جهان چه نقشی را می فوتبال با میلیون

 آلـودگی  ماننـد  منفـی  بیرونـی  اثرات خود نوبه که به شود می محل یک در مردم تجمع باعث ورزشی هاي

 این. همراه دارد به را ... و تند هاي نورپردازي وزباله، آلودگی هوا  اجتماعی، آداب رفتارهاي منافی صوتی،

 را ورزشـی  و تفریحی امکانات به دسترسی آرزوي شهري که مناطق ساکنین از بسیاري تا شده باعث دالیل

  )1388کهن نسب، (.باشند نداشته را امکانات این نزدیکی در زندگی و سکونت خصوص در دارند، تمایلی

 محـیط  از حفاظت به خاصی توجه آن طی کهنروژ  هامر لیلی زمستانی هاي بازي پایان از پس، 1994درسال

 الملل ینب سازمان زیست محیط برنامه با همکاري موافقتنامه المپیک المللی بین کمیته رئیسد، گردی زیست
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 المللـی  بـین  کمیتـه  در "زیست محیط و ورزش کمیسیون" 1995  سال در ،اساس این بر. رسانید امضا  به

 از هـدف . شـد  برگـزار  سـوئیس  لـوزان  شهر در سال همین در جهانی کنفرانس اولین و شد تشکیل المپیک

 به تالش و یورزش مجامع در زیستی محیط آگاهی افزایش جهت در اقداماتی اجراي ،کمیسیون این تشکیل

 محیط ،حاضر حال در -است طبیعی هاي محیط عرصه در ورزشی هاي فعالیت مخرب اثرات کاهش منظور

: 2004گـزارش المپیـک آتـن،   (. اسـت  مطـرح  فرهنگ و ورزش از بعد المپیزم رکنسومین  عنوان به زیست

290(  

مشـارکت در   توسـعه  و راهکارهـاي  اهمیت مطالعه و ارائه الگویی منسجم و شناسایی موانـع  ،در این راستا

بـراي شـرکت در    جامعـه ورزش ایجـاد انگیـزه در   ، آنها در برنامه هاي آتی مدیریت زیست محیطی و رفع

. غیر قابل انکار است ورزشکاران و دست اندرکارانفعالیت هاي مشارکتی زیست محیطی و افزایش آگاهی 

محـیط   بـه مشـارکت در مـدیریت    ورزشـکاران گرایش ایجاد  راهکارهایی برايکه چه پاسخ به این سئوال 

کمک می کنـد تـا    و ورزشی به برنامه ریزان زیست محیطی ،نه استنها چگوآدارد و اولویت  وجودزیست 

 .رشد و توسعه مشارکت هموار نماینددر برنامه هاي خود با دید وسیع تري مسیر را براي 

از نظـر پارنـل و   . شماري صورت گرفته است پژوهش هاي بی ،مشارکت هاي زیست محیطی براي ارتقاي

عمومی و گروه هاي اجتمـاعی نقـش مهمـی در تصـمیم     بخش ماهیت مشارکت کنندگان  ) 2005( ١مروپ

سـازمان هـاي غیردولتـی را از گـروه هـاي دسـت       ) 2002( ٢سـیویچ واندر. سازي هاي محیط زیست دارند

و اسـولد و  ) 1995( ٣پرتـی و همکـاران  . اندرکار مهم براي مشارکت در حفاظت از محیط زیست می دانـد 

کـه مـی تواننـد در     مـی داننـد  افرادي  در زمره ارزیابان را و خبرنگاران، آگاهان، آموزگاران )2000( ٤میشل

  .مدیریت مناطق حفاظت شده مشارکت کنند

و  پـاداش  مطالعـه از جمله تحقیقات انجام گرفته مرتبط با موضوع محـیط زیسـت و ورزش مـی تـوان بـه      

نمـود کـه    اشـاره  "بررسی اثرات محیط زیستی اماکن ورزشی بر محیط شـهري "با عنوان  )1390(همکاران 

    تاثیر گذاري اماکن ورزشی بر محیط زیست اطراف خود و ایجـاد آلـودگی هـاي زیسـت محیطـی را تاییـد       

 در مـؤثر  عوامـل  و معیارها بررسی به نیز) 1390(و همکاران  سهرابی )1390پاداش و همکاران، ( .می نماید

 اسـتانداردهاي  نیـز  و شـهري  خدمات و مسکونی مناطق در فضاهاي ورزشی و اماکن همجواري دسترسی،

                                                           
1Parnell&Mrup 
2Andrusevych 
3 Poretti et al 
4Oswald&Michael 
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عیت فضـاي  د و به این نتیجه رسیده اند که وضـ انپرداخته  ورزشی هاي و مجموعه اماکن در ساز و ساخت

  )133: 1390سهرابی و همکاران،( .بز این اماکن بسیار ضعیف می باشدس

بـر حفاظـت از   در بازي هاي المپیک به عنوان بزرگترین رویداد بشري و ورزشی جهان نیز تاکیـد بسـیاري   

بـا رعایـت ایـن     2000المپیک سـیدنی در سـال    ؛ چنان کهمحیط زیست و طراحی فضاهاي سبز شده است

با مطالعه فعالیت هایی که در بازي هاي المپیـک آتـن جهـت    همچنین، . اصول به المپیک سبز شهرت یافت

ی بازي هاي المپیک، گزارش رسم( .می توان پی به اهمیت موضوع برد، حفاظت از محیط زیست انجام شد

2004 :149(  

، کمیتـه  »ورزش بـراي توسـعه پایـدار   «عنـوان   بـا جنـبش المپیـک    21پذیرش دستور کار شماره  ، در ادامه

-رسمیت شناخته و آن را در کنار ارزش به  عنوان سومین قطب المپیک زیست را به محیط ،المللی المپیک بین

المپیک ممکن است بتواند  بازي هايشده است که  متقاعد  ١IOC. هاي ورزشی و فرهنگی قرار داده است

کـه  علـت این  عالوه، بهه ب. ده قرار گیردهاي محیط دوستانه مورد استفا کننده براي فعالیت عنوان یک تسهیل به

ی بـراي محـیط هسـتند،    یها هاي المپیک سرشار از توصیه ورزش مورد توجه ویژه جوانان قرار دارد و بازي

ها در این ارزش» مروجان«عنوان  به راشماري از مردم  سازي براي تعداد بی توانند فرصت آگاه ها میاین بازي

       المپیـک در وضـعیتی قـرار داشـت کـه       2004 بـازي هـاي  عنوان شهر میزبان  شهر آتن به .فراهم کنند آینده

عنوان  اي را به ، اصولی پایه2000در ماه مارس  آتن. سوي توسعه پایدار بردارد قدمی بزرگ را به می توانست

  : عبارت بودند از راهبردياین اهداف . پذیرفتالمپیک  بازي هايسیاست محیطی براي 

   ؛ها در یک محیط سالم برگزاري و میزبانی بازي* 

 ؛ها راهبرداز طریق کمک به بهبود پارامترهاي محیطی در آتن و ناحیه آتیکاي بزرگ * 

 ؛زیست محیطیهاي رشد و توسعه آگاهی * 

  ؛هاي محیطی ایجاد یک برنامه جامع براي فعالیت* 

  .هاي دولتی، مقامات محلی و بخش خصوصی حصول همکاري آژانس* 

                                                           
1International Olympic Committee 
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بخش خصوصی، مقامات  هاي عمومی، بین آژانس بر مبناي همکاري» 1اتحاد محیطی المپیکی«بنابراین،  

هاي المپیک با  آمیز براي بازي ي غیر دولتی به منظور شرکت فعال در میزبانی موفقیتسازمان ها محلی، حامیان و

  :شدتشکیل با اهداف زیز زیست بر محیط منفی حداقلیتأثیر  و اجراي ورزشی کامالً برجسته 

هاي المپیکی به طریقی  تعهد در محدوده چارچوب قرارداد شهر میزبان براي به جریان انداختن فعالیت* 

   ؛مفهوم توسعه پایدار را در بر بگیرد و در هر کجا که امکان داشته باشد در خدمت محافظت از محیط بر آید که

با دستیاري مقامات محلی هاي المپیک  محیطی بازيزیست هاي  جنبه ازتضمین آگاه سازي شهروندان * 

 ؛و کشوري

  ؛و طبیعی محیط فرهنگی ، حفظ منابع طبیعی وفضوالت جامد و مایع بازیافت* 

یایی تولید شده و نیز عناصر امتیازات خاص براي استفاده و برداشت محصوالت شیم آوردنفراهم * 

  ؛در راستاي تالش براي محافظت از محیط مطابق با مقررات و قوانین اروپا فلزي

محیطی و منظور نمودن زیست  راهبرديبه عنوان یک راهکار  زباله هابه رسمیت شناختن مدیریت * 

در اماکن مدیریت فضوالت به صورت پایدار پارامترهاي محیطی در توسعه عملیاتی خدمات نظافتی و برنامه 

  )149: 2004گزارش رسمی بازي هاي المپیک ( .المپیکی

ت و محورهـاي  با دو حیطه متمایز مسـئولی  کمیته بین المللی المپیک زیست محیط  دپارتمان ،2001سال در 

  :عملیاتی تشکیل گردید

محیطی را به طور  زباله هايمسئولیت خدمت نظافت و مدیریت  اًبرنامه عملیات محیطی که منحصر) الف( 

  ؛مداوم در اماکن برگزاري المپیک به عهده داشت

  .برنامه آگاه سازي محیطی) ب(  

هاي دستیاري نظافت و  و پست ها کارمند حقوق بگیر در محل برگزاري بازي 52ها،  در اثناي برگزاري بازي 

. نیز حضـور داشـتند   پیمانیکارمند  2800داوطلب و  45در کنار این افراد، . عالیت داشتندفزباله ها مدیریت 

یـک   طـرح این . تکمیل گردید 2002طرح محیط در ماه مارس سال  ،آگاهی سازي محیطیبه منظور تحقق 

برگ سبز درختان به سوي آسمان دراز شـده بـود و    گذاشت که از میان شاخ و جفت دست را به نمایش می

                                                           
1Olympic environmental union 
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پیکـر  کشید تا به این طریق نشان دهد کـه انسـانیت و طبیعـت بـه      به طور سمبولیک جهان را در آغوش می

رت، کولـه  شـ  تـی (نمـود   تعدادي محصوالت مجاز ارائه ،به عالوه، کمیته برگزاري. شوند ل میواحدي تبدی

زیسـت  هاي  که بر روي آنها نشانه محیط و پیام) لیوان مخصوص، کیسه، پوستر و برچسبو پشتی، بشقاب 

انتشـار   ،فعالیـت هـا   از دیگـر  یکـی  .نوشته شده بـود » روزم را خرم ساز«و » محیط از ماست«نظیر  یمحیط

و تماشـاچیان  هـاي آزمایشـی، مسـابقات المپیـک و پارالمپیـک بـه        در اثناي برگزاري بازي که نشریات بود

آگاهی هـاي زیسـت    هاي زیست محیطی و آموزش کارکنان و جزوات و کتابچه شد، مانند کارکنان داده می

بـراي   ، فعالیـت هـاي گسـترده    همچنـین  .هـزار نفـر   70ان براي حـدود  ن و دانش آموزامعلم ویژهمحیطی 

هـاي  گـزارش رسـمی بـازي    (.ه اقدامات زیسـت محیطـی بـوده اسـت    ملاز ج بازسازي و پاکسازي اماکن،

  )149: 2004المپیک،

بـوده اسـت و    رو بـه رو  توجه عمومی به موضوع محیط زیست با افزایش قابل توجهی  ،در سال هاي اخیر

اظـت از محـیط زیسـت    سازمان هاي ملی و بین المللی ورزشی و اجتماعی، تالش هاي زیادي را بـراي حف 

رات ورزش و جوانان و یا فدراسیون هاي در ایران نیز به صورت جسته و گریخته توسط وز .انجام داده اند

 ولیکارگاه هایی جهت آشنایی ورزش کاران با اصول حفاظت از محیط زیست برگزار شده است،  ،ورزشی

که مبتنی  شکاران در توسعه فرهنگ محیط زیستجلب مشارکت ورز هیچگونه نظام یا راهبرد جامعی براي

با توجه به اهمیت فـراوان محـیط زیسـت و همچنـین پایگـاه      لذا  .بر یافته هاي پژوهشی باشد، وجود ندارد

بـراي جلـب    را راهکارهایی ،اجتماعی قوي ورزشکاران در جامعه، محقق بر آن شده است تا در این تحقیق

ناسـایی و  مشارکت ورزشکاران در فعالیت هاي زیست محیطی و توسعه فرهنگ محیط زیست در ورزش ش

  .اولویت بندي نماید

  وهششناسی پژروش 

و جلـب   با توجه به هدف تحقیق که بررسی و اولویت بندي راهکارهـاي توسـعه فرهنـگ محـیط زیسـت     

در ورزش بود، این تحقیق در زمره تحقیقات کاربردي  مشارکت ورزشکاران در فعالیت هاي زیست محیطی

بـراي گـردآوري داده هـاي     . ز نوع زمینه یابی انجام شده اسـت قرار می گیرد که با روش تحقیق توصیفی ا

محقـق جهـت   . ، استفاده شده اسـت می باشدتحقیق، از روش آمیخته که ترکیبی از روش هاي کمی و کیفی 

هـا و مقـاالت چـاپی و اینترنتـی مـرتبط و       وري داده هاي مورد نیاز ابتدا به مطالعه مبانی نظري، کتابگردآ

قانون حفاظـت و بهسـازي محـیط    ( محیط زیست همچنین دستورالعمل ها و آیین نامه هاي مرتبط با حفظ
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داده هاي گردآوري شـده در ایـن مرحلـه، مبنـایی بـراي سـاخت راهنمـاي        . پرداخته است )1353زیست، 

لذا می توان مرحلـه  . مقدماتی مصاحبه بود که محقق در انجام مصاحبه هاي نیمه ساختارمند از آنها بهره برد

  . با نمونه نظري تحقیق دانستساختارمند جام مصاحبه هاي نیمه دوم را مرحله ان

پس از انجام مصاحبه ها، داده هاي گردآوري شده با استفاده از شیوه هاي کدگذاري باز و محوري، تحلیل  

سپس این راهکارها در قالب یک پرسشنامه کمی با مقیاس پنج ارزشی . و راهکارهاي نهایی استخراج شدند

داده هاي حاصـل از پرسشـنامه    ،در نهایت .ه آماري تحقیق توزیع شدندنمونمیان لیکرت تنظیم شدند و در 

الزم بـه توضـیح   . کمی تحقیق، با استفاده از آزمون تحلیل واریانس فریدمن، تحلیل و اولویت بنـدي شـدند  

روایی صوري و محتوایی پرسشنامه ها با نظرخواهی از اساتید و صـاحبنظران مـرتبط بـا موضـوع     که است 

  .نیز پایایی ابزار را تصدیق کرد) =78/0a(بررسی و تأئید شد و آزمون آلفاي کرونباخ ) نفر 8(تحقیق 

با توجه به این که هدف اصلی این تحقیق ارائه راهکارهایی براي جلب مشـارکت ورزشـکاران در فعالیـت    

سـابقه  ورزشکاران تیم هاي ملـی کـه   ، هاي زیست محیطی و توجه بیشتر آنها به موضوع محیط زیست بود

بیشتري نسبت به سایر ورزشکاران جهت حضور در رویدادها و اماکن ورزشی ملی و بین المللی داشتند بـه  

و همچنین توجـه   نقش موثر افراد الگو در فرهنگ سازي ،از سوي دیگر. عنوان جامعه آماري انتخاب شدند

نیـز از دالیـل انتخـاب     ی در مـدل مشـارکت محـیط زیسـت هسـتند،     به اینکه ورزشکاران از کنشگران اصل

جامعه آماري تحقیق عبارت بود از کلیه ورزشـکاران تـیم هـاي    لذا . ورزشکاران به عنوان جامعه آماري بود

ملی در رشته هاي ورزشی مختلف که تعدادي از این افراد، به صورت نمونه گیري غیرتصـادفی و هدفمنـد   

  . براي مصاحبه هاي کیفی در موضوع تحقیق انتخاب شدند

هدف انتخاب گروهی از نمونه ها نیست که معرف جامعه به صورت اید توجه داشت که در تحقیق کیفی، ب 

بلکه هدف انتخاب افرادي است که بتوانند اطالعات خـوبی را در موضـوع تحقیـق بـه فـرد       ،تصادفی باشد

ي پژوهش بـراي  با توجه به مبانی نظر. تعداد نمونه با توجه به اشباع نظري محقق مشخص می شود. بدهند

نـوعی   ،نمونه گیـري نظـري  . استفاده شد براي این بخش از مطالعه 1گیري نظري گیري از روش نمونه نمونه

از آنجا کـه  . گیرد هاي کیفی مورد استفاده قرار می گیري غیر احتمال هدفدار است که در پژوهش طرح نمونه

افرادي که قادر خواهند بود اطالعات مطلـوبی را در  (در پژوهش حاضر الزم است اطالعاتی از افراد خاص 

محقـق پـس از انجـام    . این روش مورد استفاده قرار گرفت آورده شود،  دست )به دست دهندزمینه خاصی 

  .مصاحبه، به اشباع نظري و کفایت مصاحبه ها رسید 26

                                                           
1 Theoretical Sampling 
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  پژوهشیافته هاي 

بخش مجزاي آمار توصیفی، تحلیل هاي کیفی و تحلیل کمی و استنباطی قابـل   3در  پژوهشیافته هاي این 

   :ارائه است

  ویژگی هاي جمعیت شناختی - 1

. نفر مرد بودند 19نفر ورزشکار زن و  7نفر که به عنوان نمونه مورد تحقیق قرار گرفتند، تعداد  26از تعداد 

از آنهـا داراي مـدرك تحصـیلی     درصـد  45حـدود  سـال بـود و    4/26یـق،  میانگین سن نمونه آمـاري تحق 

  .سال برآورد شده است 2/3عضویت ورزشکاران در تیم هاي ملی میانگین سابقه . کارشناسی بودند

  نتایج حاصل از مصاحبه  - 2

یا ضمنی در خالل  هکارهاي مختلفی که به صورت واضح در این مرحله، ابتدا با استفاده از کدگذاري باز را

 36تعـداد   .سط محقـق شناسـایی و لیسـت شـدند    احبه شوندگان به آنها اشاره شده بود توصحبت هاي مص

با هـدف   -راهکار به عنوان راهکارهاي مقدماتی شناسایی شدند که در ادامه با استفاده از کدگذاري محوري

محـور فعالیـت هـاي     3در قالـب   -دسته بندي راهکارها و قرار دادن آنان در طبقات و محور هاي متناسب

به شرح جـدول زیـر   هاي فرهنگی و ملی  آموزشی و پژوهشی، فعالیت هاي مدیریتی و ساختاري و فعالیت

  :تقسیم بندي شدند

  نتایج حاصل از کدگذاري محوري یافته هاي تحقیق کیفی :1جدول 

  راهکارهاي توسعه فرهنگ زیست محیطی در جامعه ورزش  

  راهکارها  محور  مقوله

  

  

  

  

  

  

  

  

فرهنگ 

راهکارهاي آموزشی و .1

  پژوهشی

برگزاري کارگاه هاي آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت براي ورزشکاران و سایر اعضاي  -1

  ؛جامعه ورزش

  ؛انتشار بروشورها و کتاب هاي آموزشی -2

  ؛زیست در ورزشافزایش تعداد پژوهش هاي علمی در زمینه راهکارهاي حفظ محیط  -3

گنجاندن اصول حفاظت از محیط زیست در سرفصل هاي آموزشی دوره هاي مربیگري و  -4

  ؛مدیریتی ورزش

همکاري فدراسیون ها و سایر سازمان هاي ورزشی با مراکز علمی و پژوهشی در آموزش و  -5

  ؛پژوهش هاي مرتبط

  ؛و محیط زیست سوق دادن تحقیقات و پایان نامه هاي دانشجویی به سمت ورزش -6
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حفظ 

محیط 

  زیست

راه اندازي رشته یا گرایش تحصیلی در مقاطع تحصیالت تکمیلی با عنوان ورزش و محیط  -7

  ؛زیست

راهکارهاي مدیریتی و .2

  ساختاري

  ؛الزام به درج شعارهاي حفظ محیط زیست روي پیراهن بازیکنان در رویدادهاي رسمی -1

  ؛سازهاي ورزشیالزام به رعایت اصول زیست محیطی در ساخت و  -2

  ؛الزام به استفاده از مواد قابل بازیافت در حین برگزاري رویدادها -3

  ؛برگزاري جشنواره ها و مسابقات ورزشی با هدف حمایت از محیط زیست -4

شکارانی که حامی محیط زیست قدردانی و اختصاص پاداش به تیم ها، باشگاه ها و ورز -5

  هستند؛

  ؛خودروهایی با سوخت هاي غیرفسیلی در رویدادهاي ورزشیتاکید بر استفاده از  -6

  ؛تاکید بر استفاده از انرژي هاي پاك در تامین روشنایی و گرماي اماکن ورزشی -7

  ؛افزایش سرانه فضاي سبز در اماکن ورزشی و مانور رسانه اي روي آن -8

  ؛و اماکن تفریحی استقرار سیستم دفع ایمن و پاك پسماندها و زباله ها در ورزشگاه ها -9

گسترش حیطه فعالیت ها و اطالع رسانی هاي کمیسیون ورزش و محیط زیست کمیته ملی  -10

  ؛المپیک

  ؛طراحی یک وب سایت جامع و به روز در این زمینه – 11

  ؛امتیاز به حفظ محیط زیست در انعقاد قرارداد با پیمانکاران ورزشی -12

  ؛محیط زیست در رویدادها و اماکن ورزشی تدوین آیین نامه و دستورالعمل حفظ -13

  ؛ي بین المللی نظیر کمیته بین المللی المپیکسازمان هاهمکاري بیشتر با  -14

  ؛افزایش بودجه مرتبط با فعالیت هاي آموزشی و پژوهشی در این زمینه – 15

  ؛راه اندازي سامانه اطالعاتی منسجم و جامع با شبکه هاي ارتباطی توانمند  -16

تعریف و تدوین مکانیزم هاي اجرایی دقیق در راستاي حفظ محیط زیست در پروژه هاي  -17

  ؛بخش ورزش

جلب حامیان و سرمایه گذاران (توجه به الزامات زیست محیطی در فعالیت هاي بازاریابی  -18

  ؛)مالی

راهکارهاي فرهنگی و .3

  ملی

  ؛افزایش تبلیغات رسانه اي -1

  ؛اره و محبوب در فعالیت هاي زیست محیطیجلب مشارکت ورزشکاران ست -2

  ؛انتخاب شعارها و نمادهاي مناسب در رویدادهاي ورزشی ملی با تکیه بر اصول محیط زیست -3

  ؛محیط زیستبرگزاري همایش ها و نشست هاي علمی با محوریت  -4

  ؛محیط زیست زمینه لیت هاي سایر کشورهاي موفق درالگوبرداري از فعا -5

دیک بین وزارت ورزش، سازمان محیط زیست و وزارت آموزش و پرورش جهت همکاري نز -6
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  ؛تدوین قراردادهاي همکاري فیمابین

  ؛گسترش فرهنگ عمومی حفظ محیط زیست -7

  ؛تاکید بیشتر بر این موضوع در ورزش هاي پایه و آموزشی -8

محیط ي ورزشی خدمات رسان به سازمان هاسطح تسهیالت دولتی در کمک به افزایش  -9

  ؛زیست

  ؛تقویت عزم ملی براي توسعه فرهنگ محیط زیست -10

  ؛»محیط زیست سالم«لزوم اجراي قوانین و الزامات کشور در جهت پیشبرد شعار  - 11

 

  نتایج حاصل از آزمون آماري داده هاي کمی - 3

گزینه اي لیکرت تنظیم شد  5جهت اولویت بندي راهکارهاي شناسایی شده، پرسشنامه اي در قالب مقیاس 

   ایج آزمـون ــــ با توجه به غیرنرمال بودن توزیع داده هـا بـر اسـاس نت   . و در اختیار آزمودنی ها قرار گرفت

K-S)٠٣٧/٠p-value=(،   از آزمون غیرپارامتریک تحلیل واریانس فریدمن جهت تعیین تفاوت بین رتبـه

 :می دهد ون تحلیل واریانس فریدمن را نشاننتایج حاصل از آزم 2 جدول. هاي راهکارها استفاده شد

  نتایج آزمون استنباطی تحلیل واریانس فریدمن :2جدول

  سطح معناداري  درجه آزادي  آماره خی دو  متغیر

  001/0  35  317/11184  راهکارها

  

شاهده می شود که سطح معناداري آزمـون در  م 2نتایج آزمون تحلیل واریانس فریدمن در جدول توجه بهبا 

  . که تفاوت بین رتبه هاي راهکارها معنادار است می توان گفتلذا  .است 05/0تمامی موارد کمتر از 

  میانگین رتبه هاي گویه ها و مولفه هاي تحقیق بر اساس آزمون فریدمن :3جدول 

  راهکارهاي توسعه فرهنگ زیست محیطی در جامعه ورزش

  رتبه  میانگین رتبه  راهکارها  محور  مقوله

  

  

  

  

راهکارهاي .1

آموزشی و 

  پژوهشی

براي برگزاري کارگاه هاي آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت  -1

  ؛ورزشکاران و سایر اعضاي جامعه ورزش
  بیست و پنجم  19/23

  سی و یکم  83/15  ؛انتشار بروشورها و کتاب هاي آموزشی -2

  بیست و ششم  16/22افزایش تعداد پژوهش هاي علمی در زمینه راهکارهاي حفظ محیط  -3
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فرهنگ 

حفظ 

محیط 

  زیست

  

  

  ؛زیست در ورزش

هاي آموزشی گنجاندن اصول حفاظت از محیط زیست در سرفصل  -4

  ؛دوره هاي مربیگري و مدیریتی ورزش
  چهارم  57/31

همکاري فدراسیون ها و سایر سازمان هاي ورزشی با مراکز علمی و  -5

  ؛پژوهشی در آموزش و پژوهش هاي مرتبط
  هفدهم  56/27

سوق دادن تحقیقات و پایان نامه هاي دانشجویی به سمت ورزش و  -6

  ؛محیط زیست
  پنجم  52/31

راه اندازي رشته یا گرایش تحصیلی در مقاطع تحصیالت تکمیلی با  -7

  ؛عنوان ورزش و محیط زیست
  هشتم  64/30

راهکارهاي .2

مدیریتی و 

  ساختاري

الزام به درج شعارهاي حفظ محیط زیست روي پیراهن بازیکنان در  -1

  ؛رویدادهاي رسمی
  پانزدهم  23/28

  دهم  30/30  ؛در ساخت و سازهاي ورزشی الزام به رعایت اصول زیست محیطی -2

  نهم  40/30  ؛الزام به استفاده از مواد قابل بازیافت در حین برگزاري رویدادها -3

برگزاري جشنواره ها و مسابقات ورزشی با هدف حمایت از محیط  -4

  ؛زیست
  بیستم  83/24

که  قدردانی و اختصاص پاداش به تیم ها، باشگاه ها و ورزشکارانی -5

  ؛حامی محیط زیست هستند
  سی ام  48/17

تاکید بر استفاده از خودروهایی با سوخت هاي غیرفسیلی در  -6

  ؛رویدادهاي ورزشی
  بیست و یکم  72/24

تاکید بر استفاده از انرژي هاي پاك در تامین روشنایی و گرماي اماکن  -7

  ؛ورزشی
  دوم  52/33

ورزشی و مانور رسانه اي روي  افزایش سرانه فضاي سبز در اماکن -8

  ؛آن
  هفتم  69/30

استقرار سیستم دفع ایمن و پاك پسماندها و زباله ها در ورزشگاه ها  -9

  ؛و اماکن تفریحی
  چهاردهم  61/28

گسترش حیطه فعالیت ها و اطالع رسانی هاي کمیسیون ورزش و  -10

  ؛محیط زیست کمیته ملی المپیک
  شانزدهم  13/28

  سی و چهارم  34/15  ؛طراحی یک وب سایت جامع و به روز در این زمینه – 11

  بیست و هفتم  78/20  ؛امتیاز به حفظ محیط زیست در انعقاد قرارداد با پیمانکاران ورزشی -12



١٢ 
 

تدوین آیین نامه و دستورالعمل حفظ محیط زیست در رویدادها و  -13

  ؛اماکن ورزشی
  سی و سوم  66/15

ي بین المللی نظیر کمیته بین المللی سازمان هاهمکاري بیشتر با  -14

  ؛المپیک
  بیست و چهارم  53/23

افزایش بودجه مرتبط با فعالیت هاي آموزشی و پژوهشی در این  – 15

  ؛زمینه
  بیست و هشتم  48/19

راه اندازي سامانه اطالعاتی منسجم و جامع با شبکه هاي ارتباطی   -16

  ؛توانمند
  سی و پنجم  27/15

تعریف و تدوین مکانیزم هاي اجرایی دقیق در راستاي حفظ محیط  -17

  ؛زیست در پروژه هاي بخش ورزش
  بیست و نهم  59/18

جلب (توجه به الزامات زیست محیطی در فعالیت هاي بازاریابی  -18

  ؛)حامیان و سرمایه گذاران مالی
  نوزدهم  60/25

راهکارهاي .3

  ملیفرهنگی و 

  هجدهم  41/27  ؛افزایش تبلیغات رسانه اي -1

جلب مشارکت ورزشکاران ستاره و محبوب در فعالیت هاي زیست  -2

  ؛محیطی
  سوم  48/32

انتخاب شعارها و نمادهاي مناسب در رویدادهاي ورزشی ملی با  -3

  ؛تکیه بر اصول محیط زیست
  سیزدهم  82/28

  یازدهم  11/29  ؛علمی با محوریت این موضوعبرگزاري همایش ها و نشست هاي  -4

  بیست و دوم  08/24  ؛الگوبرداري از فعالیت هاي سایر کشورهاي موفق در این زمینه -5

همکاري نزدیک بین وزارت ورزش، سازمان محیط زیست و وزارت  -6

  ؛آموزش و پرورش جهت تدوین قراردادهاي همکاري فیمابین
  اول  71/34

  ششم  76/30  ؛فرهنگ عمومی حفظ محیط زیستگسترش  -7

  دوازدهم  94/28  ؛تاکید بیشتر بر این موضوع در ورزش هاي پایه و آموزشی -8

ي ورزشی سازمان هاسطح تسهیالت دولتی در کمک به افزایش  -9
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 بحث و نتیجه گیري

 عنـوان  به زیست محیط از حفاظت در اساسی قانون پنجاهم اصل تصریح و اسالمی غنی فرهنگ به توجه با

 قانون اساسی جمهوري اسـالمی ایـران،  (دارد نهفته ضمیرخود در را آن بودن همگانی که عمومی وظیفه یک

 اسـت،  کشـور  هـر  توسـعه  بر تأثیرگذار هاي مؤلفه مؤثرترین از یکی آموزش اینکه به توجه با نیز و) 1358

 جـامع  محیطـی  زیسـت  هـاي  آگـاهی  افـزایش  جهت در فراگیر و مستمر جانبه، همه وسیع، اقداماتی انجام

 .باشد می ضروري

 هـاي  فعالیـت  نتیجـه  محـیط  سازي آلوده و منابع تخریب محیطی، زیست تهدیدات از بسیاري که ازآنجایی

 کلیـه  کـه  طوري به -جامعه مختلف اقشار هدفدار و مستمر هايآموزش با که نیست تردیدي است، انسانی

 زیسـت  باوجـدان  اي جامعـه  داشـتن  بـه  توان می -وندش آشنا محیطی زیست عمده مفاهیم به انسانی آحاد

 .بود امیدوار اسالمی میهن براي استقالل و سالمتی سرسبزي، با توأم اي وآینده محیطی

زمینه ها و سازوکارهاي مشارکت عمومی در حفاظت از محیط زیست بسـته بـه شـرایط مختلـف      مورددر 

بازیافت پسماندها و به ویژه جداسازي زباله از مبدا را از زمینه هـاي  ) 2001(محیطی و موضوعی، ابراهیمی 

ـ  لکار. مهم مشارکت در حفاظت از محیط زیست بیان مـی کنـد   تبیـین  در راسـتاي  ) 2005(١رکسسـون و ب

مشارکت مردمی در مدیریت مناطق حفاظت شده، خاطرنشان می کنند که راهکار بسیاري از تضادها در این 

مناطق مشاوره فعاالنه، جستجوي آگاهانه، مذاکره و گفتمان، تسهیم اختیـار و مسـئولیت و انتقـال کنتـرل و     

  .مسئولیت به مردم محلی است

دسـته از روش هـاي    3از محیط زیست، به طـور معمـول    شیوه هاي مشارکت عمومی در حفاظت مورددر 

عضویت در کمیته ) 1998( ٢سدیوی. رفی شده اندانفرادي، گروهی و انبوهی توسط پژوهشگران تعیین و مع

هاي مشاوره اي ایالتی و موسسه هاي زیست محیطی منطقـه اي را دو راهکـار مهـم مشـارکت عمـومی در      

نیز بـه روش هـایی ماننـد    ) 1994( ٣ی و همکارانناگ. کرده اندت در سطح ملی معرفی حفاظت محیط زیس

. تظاهرات، نشست هاي معترضانه، نامه نگاري با رسانه ها، ایجاد سازمان ها و انتشار خبرنامه اشاره کرده اند

نیز مدیران مراکز تفریحی ورزشی را یکی از منابع تاثیرگذار در افزایش آگـاهی  ) 1387(ویسی و مجدالدین 

آمـوزش،   کارهاي ایشان براي حفظ محیط زیست را مـی تـوان  از جمله راه. یست محیطی دانسته اندهاي ز

                                                           
1Carlsson&Berkes 
2Davis 
3Nagi et al 
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قانونگذاري و نیاز سنجی، بازیافت زباله ها، اشاعه هشدارها و شعارهاي زیست محیطی، شکل دهـی گـروه   

  .برشمرد و تمرکز بر گروه هاي اجتماعی که داراي پایگاه مناسبی هستند، هاي مردم نهاد

گـروه راهکارهـاي    3با توجه به یافته هاي تحقیق می توان راهکارهاي ارتقاي فرهنگ زیست محیطی را در 

ده . تقسـیم بنـدي کـرد   آموزشی و پژوهشی، راهکارهاي مدیریتی و ساختاري و راهکارهاي فرهنگی و ملی 

  :از عبارت اندراهکاري که باالترین اولویت ها را داشته اند 

زارت ورزش، سازمان محیط زیست و وزارت آموزش و پرورش جهت تدوین همکاري نزدیک بین و .1

  ؛قراردادهاي همکاري فیمابین

 ؛تاکید بر استفاده از انرژي هاي پاك در تامین روشنایی و گرماي اماکن ورزشی .2

 ؛جلب مشارکت ورزشکاران ستاره و محبوب در فعالیت هاي زیست محیطی .3

  ی؛رفصل هاي آموزشی دوره هاي مربیگري و مدیریتی ورزشگنجاندن اصول حفاظت از محیط زیست در س .4

  ؛سوق دادن تحقیقات و پایان نامه هاي دانشجویی به سمت ورزش و محیط زیست .5

 ؛راه اندازي رشته یا گرایش تحصیلی در مقاطع تحصیالت تکمیلی با عنوان ورزش و محیط زیست .6

 ؛الزام به رعایت اصول زیست محیطی در ساخت و سازهاي ورزشی .7

  ؛الزام به استفاده از مواد قابل بازیافت در حین برگزاري رویدادها .8

 ؛افزایش سرانه فضاي سبز در اماکن ورزشی و مانور رسانه اي روي آن .9

 .گسترش فرهنگ عمومی حفظ محیط زیست .10

مورد و  4حیطه مدیریتی و ساختاري مورد،  3اولویت باال حیطه آموزشی و پژوهشی  10با توجه به اینکه از 

 ،از نظر ورزشکاران که ، می توان نتیجه گرفتمورد را به خود اختصاص دادند 3نیز ملی  -فرهنگی  طهحی

معطوف به بیشتر  و حیطه مدیریتی و ساختاري که تمرکز بیشتري بر فعالیت هاي زیر ساختی و پایه دارد

استفاده از انرژي هاي پاك راهکارهاي تاکید بر  .اهمیت بیشتري دارد  می باشد، مدیران و مسئولین عملکرد

در تامین روشنایی و گرماي اماکن ورزشی، الزام به رعایت اصول زیست محیطی در ساخت و سازهاي 

ورزشی، الزام به استفاده از مواد قابل بازیافت در حین برگزاري رویدادها، افزایش سرانه فضاي سبز در 

مایت و نحوه تصمیم گیري مدیران از اختصاص که به طور مستقیم با ح اماکن ورزشی و مانور رسانه اي

در حیطه بودجه تا ایجاد زمینه ها و ایجاد امکان اجراي برنامه هاي درنظر گرفته شده را شامل می شود، 

 .مدیریتی و ساختاري بیشترین امتیاز را از آن خود کرده است
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گري و مدیریتی ورزش، گنجاندن اصول حفاظت از محیط زیست در سرفصل هاي آموزشی دوره هاي مربی

سوق دادن تحقیقات و پایان نامه هاي دانشجویی به سمت ورزش و محیط زیست، راه اندازي رشته یا 

گرایش تحصیلی در مقاطع تحصیالت تکمیلی با عنوان ورزش و محیط زیست در حیطه آموزشی و 

آن ها که بیشتر به شکل دهی بنیادي ساختار پژوهشی بیشترین اولویت را دارا بوده که با توجه به ماهیت 

ورزشکاران توجهشان به راهکارهاي آموزش و پژوهش اشاره دارد می توان گفت که در این حیطه نیز 

  .زیربنایی جهت توسعه فرهنگ زیست محیطی بوده است

و  ملی بیشترین امتیاز به همکاري نزدیک بین وزارت ورزش، سازمان محیط زیست - در حیطه فرهنگی

وزارت آموزش و پرورش جهت تدوین قراردادهاي همکاري فیمابین، جلب مشارکت ورزشکاران ستاره و 

داده شد که عالوه بر  محبوب در فعالیت هاي زیست محیطی، گسترش فرهنگ عمومی حفظ محیط زیست

ت ها و به فعالی مثل تدوین قراردادهاي همکاري بین سازمان هاي مرتبط انجام فعالیت هاي زیرساختی

راهبردهاي نمادین مثل حضور ورزشکاران معروف و محبوب در مشارکت هاي زیست محیطی و 

  .و صحه گذاري در فعالیت زیست محیطی نیز اشاره نموده استالگوسازي 

که برخاسته از تحقیقات پیشین (در چارچوب الگوي حفاظت از محیط زیست  ،با توجه به آنچه که بیان شد

که در  نتیجه گیري هاي این پژوهشارائه این الگو در ورزش با توجه به  )است ت بودهو جامعه هاي متفاو

) چگونه؟(و سازوکارها ) چه چیزي؟(زمینه ها تنها به ورزشکاران و در بخش ) چه کسی؟(بخش کنشگران 

، ناگی )2000( 1، به صورت ذیل می باشد که همراستا با پژوهش هاي بیشواکارمابه طور کامل پرداخته است

  )1شکل ( .است) 1999(، قاسمی و سعدي )1994(و همکاران 

  

  

  

  

  

                                                           
1Bishwakarma 



 

  چارچوب مشارکت ورزش در حفاظت از محیط زیست

    از آنجا که عملکردهاي زیربنایی مستلزم تصمیم گیري، برنامه ریزي و حمایت در سطوح کالن و خرد

استفاده از نتایج این تحقیق و پژهش هاي علمی 

تاثیرگذار در توسعه فرهنگ زیست محیطی کشور 

کمیته ملی المپیک، وزارت ورزش و جوانان و همچنین فدراسیون هاي ورزشی و سایر نهادهاي مسئول در 

زش و محیط زیست کشور می توانند با بهره مندي از این راهکارها، برنامه هاي عملیاتی جهت پیاده 

١٦ 

چارچوب مشارکت ورزش در حفاظت از محیط زیست :1شکل 

از آنجا که عملکردهاي زیربنایی مستلزم تصمیم گیري، برنامه ریزي و حمایت در سطوح کالن و خرد

استفاده از نتایج این تحقیق و پژهش هاي علمی  مدیران و صاحبنظران با که می گردد

در توسعه فرهنگ زیست محیطی کشور رتبط، در برنامه ریزي هاي آتی مرتبط با محیط زیست، 

کمیته ملی المپیک، وزارت ورزش و جوانان و همچنین فدراسیون هاي ورزشی و سایر نهادهاي مسئول در 

زش و محیط زیست کشور می توانند با بهره مندي از این راهکارها، برنامه هاي عملیاتی جهت پیاده 

  .سازي آنها را اجرایی کرده و اعمال نمایند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

از آنجا که عملکردهاي زیربنایی مستلزم تصمیم گیري، برنامه ریزي و حمایت در سطوح کالن و خرد

می گرددپیشنهاد می باشد، 

رتبط، در برنامه ریزي هاي آتی مرتبط با محیط زیست، م

  .باشند

کمیته ملی المپیک، وزارت ورزش و جوانان و همچنین فدراسیون هاي ورزشی و سایر نهادهاي مسئول در 

زش و محیط زیست کشور می توانند با بهره مندي از این راهکارها، برنامه هاي عملیاتی جهت پیاده ور

سازي آنها را اجرایی کرده و اعمال نمایند
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The purpose of the study is to identify and prioritize the strategies of developing 

environmental culture and to enhance the participation of athletes in 

environmental protection activities. Due to the mutual influence of sport and 

environment, the need of more environmental knowledge in sport community is 

obvious. So, the provided strategies in the survey can be used for all levels of 

sport. Final data are the result of mixed methodology (qualitative and 

quantitative) and Friedman ANOVA. The population was the elite athletes in 

different kinds of sports and non-random goal oriented sampling were been 

used for qualitative interviews. Finally, the strategies classified in three main 

branches and mentioned the top ten specifically. These three branches were: 

educational and research strategies, managerial and structural strategies and 

cultural and national strategies. 

Keywords: Environment, Environmental Culture, Sustainable Development 

and Sport 

 

 

 


