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توسعه فرهنگ  تبیین مدل عوامل اثرگذار برهدف از پژوهش حاضر 
 -نظر روش تحقیق توصیفی  زیست در ورزش بود. پژوهش حاضر ازمحیط

دانشجویان دانشگاه رازي کرمانشاه بودند که  ۀکلی ،آماري ۀجامعپیمایشی بود. 
نفر از  384بر اساس جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان تعداد 

) با مقیاس 1393شده بوژمهرانی و رضوي (ازبینینامه بدانشجویان به پرسش
ا نامه بپنج ارزشی لیکرت پاسخ دادند. روایی صوري و محتوایی پرسش

نظران مرتبط با موضوع پژوهش بررسی، پایایی نظرخواهی از اساتید و صاحب
منظور شناسایی عوامل گزارش شد. به 78/0آن نیز با استفاده از آلفاي کرونباخ 

ها و تحلیل داده فرهنگ محیط زیست در ورزش و جهت تجزیه سعۀتوبر  مؤثر
و  spss19افزارهاي از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدي با استفاده از نرم

lisrel  ،استفاده شد. نتایج پژوهش، شش عامل اثرگذار یعنی عوامل آموزش
 ملعنوان عواپژوهش، مدیریت، ساختار، فرهنگ سازي و راهکارهاي ملی را به

 کرد. همچنین، تحلیل دییتأبر توسعه فرهنگ محیط زیست در ورزش  مؤثر
ها نشان داد که عوامل عاملی تأییدي برازش مناسب مدل را نشان داد. یافته

آموزش، پژوهش، مدیریت، ساختار، فرهنگ سازي و راهکارهاي ملی در 
وان عنبه ستیبایمتوسعه فرهنگ محیط زیست در ورزش تأثیرگذارند و 

 ي اصلی توسعه فرهنگ محیط زیست در ورزش، مدنظر قرار گیرند.هاتیاولو
 

 هاکلید واژه
 .محیطی، توسعه پایدار، ورزشمحیط زیست، فرهنگ زیست

The purpose of this study was modeling factors 
influencing the development of environmental culture in 
sport. The present study was descriptive-survey research. 
The statistical population was all students of Razi 
University of Kermanshah. Based on the sample size of 
Krejci and Morgan samples, 384 students responded to 
the Reconciliation Questionnaire of Boehmehrani and 
Razavi (2014) with a Likert scale of five values. The face 
and content validity of the questionnaire measured based 
on opinions of experts reported through Cronbach's alpha 
of 0.78. In order to identify the factors influencing the 
development of environmental culture in sport, 
exploratory and confirmatory factor analysis was used 
using the SPSS and Lisrel software. The results of the 
study confirmed the six effective factors - the factors of 
education, research, management, structure, culture 
making and national strategies as factors influencing the 
development of environmental culture in sport. Also, the 
confirmatory factor analysis showed fit for the model. 
The findings showed that the factors of education, 
research, management, structure, culture, and national 
strategies influence the development of environmental 
culture in sport and should be considered as the main 
priorities of the development of environmental culture in 
sport. 
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 همقدم
جهان به مانند سیستمی است که همه اجزاي آن به هم پیوسته 

 ۀآن، واکنشی را درپی خواهد داشت. رابط است و هر کنش در
متقابل انسان و محیط زیست در بلندمدت از قوانین ترمودینامیک 

کند. براساس قانون اول ترمودینامیک، مجموع انرژي پیروي می
و ماده موجود در یک سیستم بسته، همیشه مقدار ثابتی است و 

لکه از کنند بهاي مختلف، انرژي را نه تولید و نه نابود میفعالیت
 آورند. قانون دوم ترمودینامیک بیانشکلی به شکلی دیگر درمی

ها به هم، همواره مقداري انرژي هدر دارد که در تبدیل انرژيمی
ا توانیم هرآنچه ررود. به بیان دیگر، در رابطه با انرژي ما نمیمی

ایم پس بگیریم. قوانین ترمودینامیک، ضرورت حفظ که داده
که چه کاري  آموزنددهند و به ما میمحیط زیست را نشان می

را باید و چه کاري را نباید انجام دهیم. جهانی که درآن زندگی 
کنیم یک سیستم بسته است و هر عملی در آن، بر بخش می

هاي صنعتی در دیگر اثرگذار است. براي مثال، تخلیه زباله
اقیانوس، بر کیفیت زندگی مردمی که کیلومترها دورتر از سواحل 

است؛ رکود اقتصادي در یک کشور، بر کنند، اثرگذار زندگی می
همسایگان و دورترین کشورها تأثیر منفی خواهد داشت؛ عدم 

هاي روزآمد شدن موتور خودروها و استفاده بیش ازحد از سوخت
فسیلی موجب گرم شدن زمین خواهد شد و همه ساکنین آن را 

سازد؛ تصمیم پدران ما براي کاشتن درخت در دچار بحران می
ها ادامه خواهد یافت و بر زندگی از زمین، تا نسلاي نقطه

فرزندانمان نیز اثرگذار خواهد بود. پایداري محیط زیست به معناي 
حفظ زمین به بهترین شکل براي نسل آینده و عدم کاهش منابع 

 ).1395:5 طبیعی آن است (فراهانی و شعبانی مقدم،
 از که است خداوندي موهبتی محیط زیست و طبیعت

 در که هماهنگی شرایط و عوامـل و منابع موجودات، عهمجمو
 وابسته آن به حیات ادامه و دارد وجود زنده موجود هر اطراف
 ندهکنتأمین و زندگی محل محیط زیست. دیآیم وجودبه اسـت
 دوران رد انسـان متأسفانه اما اسـت، انسـان نیازهـاي تریناصلی
 بدون و رویهبی استفاده به خاکی کره این بر اشسلطه
 اك،خ در خطرناك يهایآلودگ ایجاد طبیعی، منابع از ریزيبرنامه

 فرهنگ .است پرداخته آن زیست توان بردن بین از و وهواآب
 محیط زیست از حفاظت و پایدارتوسعۀ  موتور اصلی و عامل
 هب است ارتباط در انسان فرهنگ با محیط زیست بهبود. است

 تمامی بین در محیطیزیست اخالق که است الزم خاطر همین
هاي توقعات و خواسته. باشد داشته وجود جامعه یک اقشار
اي تعریف شوند که تنها معطوف به خود یا گونهها باید بهانسان

امروزشان نباشد. برخی متخصصان، اخالق اجتماعی را توانایی 
ن یا اند. ازترجیح خواست دیگري بر خواست خود تعریف کرده

هاي بینند و امیال و خواستهکه تنها منافع خود را میکسانی منظر،
گیرند، بهره کمتري از اخالق دارند. حفظ محیط خود را درنظر می

هاي اخالقی در جامعه است. عدم زیست نیازمند وجود انسان
با  آینده هايتا نسل شودسبب میمحیطی اخالق زیست رعایت
 ۀتوسعدانند. بمواجه شوند و ما را مقصر  شماريبیهاي چالش

اخالق، کاري تدریجی، آهسته و دشوار است، زیرا بسیاري به آن 
ع فردي، دلیل ترجیح منافهکنند و بسیاري دیگر باحساس نیاز نمی

 نمایند (فراهانی و شعبانی مقدم،در برابر آن مقاومت می
1395:19 .( 
 زیست، محیط حفاظت از نهایی هدف حاضر، درحال 

 ماهنگه اقتصادي يهابرنامه قالب در پایدار ۀتوسع به دستیابی
 تهی و تخریب از ممانعت و محیط زیست از حفاظت اصول با

 رو،ازاین. باشدیتجدید مو غیرقابل تجدیدشونده منابع سازي
 دیبایم محیط زیست بحرانی مشکالت بنیادي حل براي

 يهايقانونمند با منطبق توسعه زیربنایی و کالن يهادگاهید
 و اريذسیاستگ هرگونه و شود طراحی محیط زیست حفاظت

 آینده فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، توسعه يهاریزيبرنامه
 وريهرهب و طبیعی منابع محیط زیست، حفاظت شالوده بر کشور

 نبی تناسب و تعادل ایجاد نگرش با منابع این از خردمندانه
 گیرد صورت پایدار توسعه و زیستمحیط  هايقانونمندي

 انرژي آب، محیط زیست، وضعیت امروزه،). 32؛1390پاداش،(
 محیط زیست فعاالن همه که است مبهم و پیچیده قدريبه... و
 دنیاي در شودیم تالش دلیل همین به. است واداشته تفکر به را

 از جلوگیري و محیط زیست بهبود براي ابزاري هر از امروزي
 نای پرسیدن شاید. شود گرفته بهره... و انرژي آب، رفتن هدر

 تمحیط زیس حفظ در ورزش که برسد نظر به عجیب کمی سؤال
 یورزش مثال، طوربه باشد؛ داشته تواندیم تأثیري چه انرژي و

 را نقشی چه جهان سرتاسر در هوادار هامیلیون با فوتبال مانند
 ورزشی هايفعالیت. کند ایفا محیط زیست حفظ در تواندمی

 اثرات خود نوبهبه که شودمی محل یک در مردم تجمع باعث
 آداب منافی رفتارهاي صوتی، آلودگی مانند منفی بیرونی

 ههمرا به را...  و تند هاينورپردازي و هوا آلودگی زباله، اجتماعی،
 هريش مناطق ساکنین از بسیاري تا شده باعث دالیل این. دارد
 مایلیت دارند، را ورزشی و تفریحی امکانات به دسترسی آرزوي که
 شتهندا را امکانات این نزدیکی در زندگی و سکونت خصوص در

  .باشند
 و بشري رویداد ترینبزرگ عنوانبه المپیک هايبازي در
 و محیط زیست از حفاظت بر بسیاري تأکید نیز جهان ورزشی
 سال رد سیدنی المپیک کهچنان است؛ شده سبز فضاهاي طراحی
. یافت شهرت سبز المپیک به اصول این رعایت با 2000
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 نآت المپیک يهايباز در که ییهاتیفعال ۀبامطالع همچنین،
 اهمیت به پی توانیم شد، انجام محیط زیست از حفاظت جهت

). 291؛1،2004المپیک يهايباز رسمی گزارش. (برد موضوع
توجه زیاد به مشکالت ذکر این نکته ضروري است که اگرچه 

 هاي المپیکمحیطی ناشی از رویدادهاي بزرگ مثل بازيزیست
ها و رویدادهاي ورزشی که اهمیت دارد، اما نباید دیگر فعالیت

کنند را شوند و افراد زیادي را درگیر میمیطور مکرر اجرا هب
تر تر و مهمنادیده گرفت. اگرچه آثار رویدادهاي بزرگ واضح

توجه به افراد زیادي که در  رویدادهاي کوچک نیز با است، اما
آنها دخیل هستند آثار منفی قابل توجهی دارند (شعبانی مقدم، 

 پایان از پس ،1994 سال رد). 80؛1394 یوسفی، و احمدي،
 به خاصی توجه آن طی که نروژ هامرلیل زمستانی هايبازي

 المپیک یالمللبین کمیته رئیس گردید، محیط زیست از حفاظت
 را للالمبین سازمان محیط زیست برنامه با همکاري نامهموافقت

 ورزش کمیسیون" 1995 سال در اساس، این بر. رسانید امضا به
 اولین و دش تشکیل المپیک المللیبین کمیته در" محیط زیست و

 اربرگز سوئیس لوزان شهر در سال همین در جهانی کنفرانس
 جهت در اقداماتی اجراي کمیسیون، این تشکیل از هدف. شد

 ظورمنبه تالش و ورزشی مجامع در محیط زیستی آگاهی افزایش
 هايمحیط عرصه در ورزشی هايفعالیت مخرب اثرات کاهش
 کنر سومین عنوانبه محیط زیست حاضر، حال در .است طبیعی
 المپیک گزارش. (است مطرح فرهنگ و ورزش از بعد المپیزم

 و منسجم الگویی ارائه و مطالعه اهمیت). 22؛2004 آتن،
 مدیریت در مشارکت توسعه راهکارهاي و موانع شناسایی

 در انگیزه ایجاد آتی، يهابرنامه در آنها رفع و محیطیزیست
 مشارکتی يهاتیفعال در شرکت براي ورزش جامعه
 ابلغیرق انیمتصد و ورزشکاران آگاهی افزایش و محیطیزیست
 ایجاد براي راهکارهایی چه که سؤال این به پاسخ. استانکار 

 ودوج محیط زیست مدیریت در مشارکت به ورزشکاران گرایش
 و محیطیزیست ریزانبرنامه به است، چگونه آنها اولویت و دارد

 مسیر يترعیوس دید با خود هايبرنامه در تا کندیم کمک ورزشی
 . نمایند هموار مشارکت توسعه و رشد براي را

هاي بدنی و بازي سبب کاهش خستگیفعالیت ورزش،
جسمی و روانی و افزایش روح همکاري، تعاون و همبستگی در 

 2000). از آغاز دهه 1394شود (اندام، عسگري و سلیمی،افراد می
اي جهت حفظ محیط زیست در هاي گزارش شدهمیالدي تالش

). 2006، 3؛ فالت2،2006رویداد ورزشی صورت گرفت (اندرسن
 مفید ارآث است ممکن دیگر يهاتیفعال بسیاري مانند نیز ورزش
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 یرانمد عملکرد. باشد داشته محیط زیست براي بخشیزیان یا
 ممکن ورزشی وسایل و تجهیزات سازندگان و هامیت ورزشی،

 محیط زیست بر آن تأثیر که باشد داشته پیامدهایی است
 عنوانبه معموالً ورزشی هايسازمان اگرچه است، بررسیقابل

 میمتص. شوندنمی قلمداد محیط زیست کنندهآلوده هايسازمان
 تمحیط زیس بر چندانی تأثیر اول ۀوهل در ورزشی فعالیت به

 تمرین، به ورزشکاران از انبوهی تعداد کههنگامی ولی ندارد،
 جهیزاتت خرید و تأمین یا مسابقات در شرکت براي سفر رقابت،
 تاس ممکن و بود خواهدتر ملموس آن تأثیر ،پردازندمی ورزشی

 باله،ز تولید اکسیدکربن، دي تولید قبیل از زیادي پیامدهاي
و  شعبانی مقدم، یوسفی. (باشد داشتهبه دنبال  را... و هوا آلودگی

 ).5: 1394احمدي،
 شدهاستفاده جامعه از بزرگی بخش توسط ورزش صنعت اگرچه

 لمسائ گذشته در دارد تعامل محیط با مختلف اشکال به و است
 حال در امر این حاضر حال دراند. شده گرفته نادیده اغلب محیطی
 رب توجهیقابل اثر ورزشی تسهیالت و رویدادها که است پذیرش

آلودگی آب و  ).2؛4،2011تراندافیلووا و بیابیاك( دارند محیط زیست
بیعی نابع طهوا، سروصداي زیاد، آلودگی نوري، ترافیک، استفاده از م

ر اثر اي بتجدیدناپذیر مانند آب، کاغذ و چوب، تولید گازهاي گلخانه
یري کارگهاستفاده از وسایل برقی، سوراخ شدن الیه اوزون در اثر ب
ر ها دکشتجهیزات سرمایشی، استفاده از مواد شیمیایی و آفت

هاي چمن، استفاده از مواد شیمیایی در استخرها و اماکن زمین
هاي ورزشی براي مصرف بیش از حد آب، تخریب زمین ورزشی،

 ترین تغییراتیعنوان استادیوم و ورزشگاه و...، از مهمهاستفاده ب
دنبال ورزش و فعالیت بدنی ممکن است در محیط ههستند که ب

). هرچه 89؛ 1395 شعبانی مقدم، زیست ایجاد شوند (فراهانی،
 به محیط زیست وارد رویدادهاي ورزشی بزرگتر باشند، فشاري که

کنند نیز بیشتر است. رویدادهاي بزرگ حتی باوجود اعمال می
 هاي جدي به محیط زیستتوانند آسیبهاي پیشگیرانه هم میروش

 و آب و هوا وارد سازند، براي مثال:
ها، وجود ساختمان، بزرگراه، هواپیما و سازي بازيبراي آماده •

این موارد توأم با  اماکن ورزشی از ضروریات است و ساخت
 .آلودگی هوا، زمین و آب است

ها، تجمع تعداد زیادي از مردم در محل برگزاري بازي •
نقل، مصرف فراوان  حد از سیستم حمل و استفاده بیش از

آب و انرژي، تولید انبوه زباله و...، فشار زیادي را بر محیط 
 .سازدزیست وارد می

ها، تأثیرات آوري و اصالح سیستم پس از بازيجمع •

3 -Flat 
4 - Babiak& Trendafilova 
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 .محیطی مثبت و منفی بسیاري خواهد داشتزیست
هاي مختلف نیازمند استفاده از انرژي است. گرم انجام فعالیت •

ها، روشنایی اماکن ورزشی، روشن بودن کردن فضاي سالن
تلویزیون و سایر وسایل برقی و... باعث انتشار گازهاي 

ها، مران، تیونقل قابل توجه تماشاگشود و حملاي میگلخانه
یز ها نمقامات و حمل ونقل مواد غذایی و نوشیدنی به سالن

 (شعبانی مقدم، یوسفی سازداستفاده از انرژي را مضاعف می
 ).90؛ 1394 احمدي،و 
 با محیط زیست موضوع به عمومی توجه اخیر، يهاسال در
 و ملی يهاسازمان و است بوده روبرو توجهیقابل افزایش

 ظتحفا براي را زیادي يهاتالش اجتماعی، و ورزشی المللیبین
 توسط تا حدودي نیز ایران دراند. داده انجام محیط زیست از

 ییهاکارگاه ورزشی، يهاونیفدراس یا و جوانان و ورزش وزرات
 رگزارب محیط زیست از حفاظت اصول با ارانکورزش آشنایی جهت
 براي جامعی راهبرد یا نظام گونهتاکنون هیچ ولی است، شده
 هک محیط زیست فرهنگ توسعه در ورزشکاران مشارکت جلب

 باشد، ارائه نشده است. پژوهشی يهاافتهی بر مبتنی
گرفته مرتبط با موضوع محیط  انجام هايتعدادي پژوهش

زیست و ورزش در داخل و خارج از کشور شامل موارد زیر 
 باشد:می

محیط  اثرات بررسی" عنوان با) 1390( همکاران و پاداش
 که نمود اشاره" شهري محیط بر ورزشی اماکن زیستی

 ادایج و خود اطراف محیط زیست بر ورزشی اماکنتأثیرگذاري 
 .نمایدمی دییتأ را محیطیزیست يهایآلودگ

 عنوان با تحقیقی در) 1393( همکاران و بوژمهرانی
 این به "ورزش در محیط زیستی فرهنگ توسعه راهکارهاي"

 یطی،محزیست تهدیدات از بسیاري کهرسیدند ازآنجایی نتیجه
 انیانس يهاتیفعال نتیجه محیط سازي آلوده و منابع تخریب

 -جامعه مختلف اقشار دارهدف و مستمر يهاآموزش با است،
 آشنا محیطیزیست عمده مفاهیم اب انسانی آحاد کلیه کهطوريبه

 و محیطیزیست باوجدان ياجامعه داشتن به توانیم -شوند
 امیدوار ورکش براي استقالل و سالمتی سرسبزي، با توأم ايآینده

 .بود
) در تحقیق خود نتیجه گرفتند 1394مجیدي و همکاران (

هاي ورزشی، یکی از نکات بسیار مهم در سازي محیطکه شاداب
 جذب افراد به حضور در محیط ورزش است.

محیطی ه ارزیابی آثار زیست) ب2009( 5ماندي الینز، جونز وک
 نگونهیادر مقاله خود  هاآنرویدادهاي ورزشی عظیم پرداختند. 

                                                                                                                                                    
5- Collins, Jones & Munday 
6 = Dolles & Söderman 
7 - Mallen, Stevens & Adams 

هاي خصوصی و در زمانی که بنگاه"بحث را مطرح کردند: 
محیطی نند آثار زیستکعمومی بر اهمیت توسعه پایدار تأکید می

روزافزون است. اما  توجهجلبرویدادهاي ورزشی عظیم در حال 
ي ادورهمی این آثار به خاطر پیچیدگی و روي دادن در ارزیابی ک

. در این مقاله دو رویکرد براي "طوالنی از زمان دشوار است
محیطی منتخب در ارتباط با ي زیستهامؤلفهارزیابی آثار کمی 

بازدید از رویدادهاي ورزشی عظیم مورد آزمایش قرار گرفت: 
داد برون –اد دسازي درونشناختی و مدلتحلیل ردپاي بوم

هایی از کاربردهاي این محیطی. در این مقاله نمونهزیست
 .شوندها در رویدادهاي ورزشی در انگلستان بررسی میروش

) اظهار کردند که جام جهانی 2010( 6دالس و سودرمن
در آلمان براي اولین بار در تاریخ فیفا با تأکید بر  2006فوتبال 

محیطی انجام شد. کمیته برگزاري این مسابقات مالحظات زیست
مدت و پایداري بر بهبود حفاظت از قصد داشت تا تأثیر طوالنی

 2006ی محیط زیست بگذارد. در این مقاله با انتخاب جام جهان
عنوان یک نمونه موردي برنامه هدف سبز و چهار حیطه اصلی به

 ونقل. کمیته برگزارياند: آب، زباله، انرژي و حملآن بررسی شده
عنوان حیطه پنجم وارد عمل وهوا را بهحفاظت از آب هايبازاین 

ها براي طراحی و نمود. در این مقاله کاربردهاي این روش
 شوند.یدادهاي ورزشی عظیم بررسی میریزي سایر روبرنامه

 قی) با استفاده از روش تحق1201( 7ف استیونز و آدامزمالن
ند چ یورزش دادیرو کی محیطیچندگانه عملکرد زیست يمورد
صاحبه و م شیمایپ يهاکردند. داده یابیرا ارز یالمللنیب يارشته

که داوطلب بودند کسب  دادیرو يبرگزاري و مجر ریمد 15از 
 يدایتالش ز دادیرو تیریبود که مد نیاز ا یها حاکافتهید. ش

کند اما  جادیا هايمحیطی در بازجنبش زیست کیکرد تا 
یطی محتا متوسط از عملکرد زیست فیضع یبه سطح تیدرنها

 یو فرهنگ یافته سامان ،يموانع ساختار ن،ی. همچنافتیدست 
 محیطی ممانعت به عملزیست تیریمد يهاکارگیري برنامهاز به

به  یورزش دادیمحیطی در روعملکرد زیست تیآوردند. لذا موفق
 يراهبرد يهاتیو قابل یاتیعمل يهاتیاز واقع رانیدرك مد

 .هدف وابسته است نیتحقق ا يبرا
، در تالش براي درك و افزایش 2013، 8کالف مک

بزرگ مشارکت تماشاگران در بازیافت در رویدادهاي ورزشی 
نشان داد که بازیافت در یک رویداد ورزشی بزرگ داراي 

(براي مثال بازیافت در محیط خانه  هاهایی با سایر محیطتفاوت
و  9جین سازد.و محل کار) است که آنان را با هم متمایز می

) به بررسی عوامل مربوط با نیت افراد اهدا کننده 2015همکاران (

8 -McCullough 
9 -Jin 
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 تبادل ۀاختند. براساس نظریهاي سبز پردپول به استادیوم
د ها پیشی بگیراجتماعی هنگامی که منافع ادراك شده از هزینه

کند. فرد یا ذینفع نگرش مثبتی نسبت به یک مورد خاص پیدا می
اهداکنندگان ورزشی در صورت کسب تخفیف مالیاتی اولویت 
دهی به پارکینگ و محل نشستن و ایجاد تخفیف در قراردادهاي 

کنند. ي براي این کار پیدا میاي انگیزه بیشترحرفهاجتماعی و 
ظر از انگیزش بیرونی شناسایی عقاید، رفتارها و نفصر

ز هاي سبکنندگان مالی از استادیومهاي اصلی حمایتواکنش
  اهمیت زیادي دارند.

 ۀاین پژوهش باهدف بررسی راهکارهاي مؤثر بر توسع
ورزشکاران در  محیطی و افزایش جلب مشارکتفرهنگ زیست

حفاظت از محیط زیست انجام گرفت. با توجه به  يهاتیفعال
ورزش و محیط زیست بر یکدیگر،  ۀتأثیرگذاري متقابل دو حیط

محیط زیست در جامعه ورزش به  ۀنیاز به آگاهی بیشتر در حیط
خورد که در این تحقیق سعی بر آن بود راهکارهاي ارائه چشم می

  ح ورزش مورد استفاده قرار گیرد.شده بتواند در کلیه سطو
 

 پژوهش روش شناسی
 پیمایشی بوداز نوع  اکتشافی روش تحقیق نظر حاضر از پژوهش

ده و متغیرها سنجیده ش ریتأثکه با استفاده از معادالت ساختاري 
منظور کاربردي قرار دارد. به تحقیقات زمره در هدف لحاظ از

شده بوژمهرانی بازبینی نامههاي پژوهش از پرسشآوري دادهجمع
آماري پژوهش دانشجویان  ۀجامع ) استفاده شد.1393و رضوي (

حجم نمونه بر اساس جدول تعیین  دانشگاه رازي کرمانشاه بودند،
ري گیحجم نمونه کرجسی و مورگان و با استفاده از روش نمونه

 اابتداین پژوهش  در .نفر انتخاب شد 384تصادفی ساده به تعداد 
 ي و مطالعه مقاالت داخلی و خارجیاکتابخانهس مطالعات اسا بر
 گردید. اقدام خارج و داخل در پژوهش مبانی نظري بررسی به

 مربوط نظري مبانی بررسی از حاصل نتایج از استفاده با سپس
 مربوط يهاهینظر و تعاریف مفاهیم، از يامجموعه به پژوهش،

 شناخت کسب از پس لذا. شد تدوین بررسی مورد موضوع به
بر اساس  نامهپرسش مورد یک ،رکومذ موضوع از کافی

 از پس .شد تدوین و ي عمقی از متخصصین استخراجهامصاحبه
 متخصصان، نظر اخذ طریق از آن اعتبار و روایی از اطمینان

برآورد  78/0 میزان به کرونباخ آلفاي از طریقنامه پرسش پایایی
نفر قرار داده شد. این  384آماري به حجم  ۀشد و در اختیار نمون

 لیلتح ي آمار توصیفی و استنباطی،هاروشبا استفاده از  هاداده
مورد  lisrelو  spss 19 افزارهايعاملی تأییدي با استفاده از نرم

 وتحلیل قرار گرفتند.تجزیه
 
 پژوهشهاي یافته

، اطالعات مربوط به میانگین و انحراف معیار 1 در جدول
ي هر یک از متغیرها نشان داده شده است. بر اساس این هانمره

اطالعات، باالترین میانگین مربوط به پژوهش و کمترین 
 باشد.میانگین مربوط به فرهنگ سازي می

 
آماري میانگین و انحراف معیار مقادیر توسعه  توصیف .1جدول 

 هاي آنفرهنگ محیط زیست در ورزش و مؤلفه

توسعه فرهنگ 
زیست در  محیط

 ورزش
 میانگین تعداد

 انحراف
 معیار

 54/0 28/4 384 آموزش
 59/0 33/4 384 پژوهش
 47/0 29/4 384 مدیریت
 52/0 22/4 384 ساختار

 33/0 71/2 384 فرهنگ سازي
 54/0 21/4 384 راهکارهاي ملی

 40/0 01/4 384 نامهکل پرسش
 

یافتۀ دیگر پژوهش مدل توسعه فرهنگ محیط  1نمودار 
دهد. در این مدل بار عاملی و ارزش زیست در ورزش را نشان می

t  مرتبط با عوامل مربوط به توسعه فرهنگ محیط زیست در
کننده مهمی ورزش را نشان داده است که عامل پژوهش تبیین

 باشد.فرهنگ محیط زیست در ورزش می توسعۀدر 
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 تأییديتحلیل عاملی  .1نمودار 

 
آزادي  درجۀدهد که مجذور کاي به نشان می 2نتایج جدول 

ي هاشاخصاست.  0/000و سطح معناداري  2/36برابر با 
دهنده برازش ) است که نشانGFI( یعننیکویی برازش ی

مناسب  نسبتاًبود که  نیز RMSEAقبول است. شاخص قابل
، CFI ،NNFI ،NFI عنیی هاشاخصاست. سایر 

GFI،AGFI  است که مناسب بودن مدل  0/8همگی باالتر از
 دهد.فرهنگ محیط زیست در ورزش را نشان می توسعۀ

 گیريبحث و نتیجه
 توسعۀهدف این پژوهش تبیین مدل عوامل اثرگذار بر 

 فرهنگ توسعۀفرهنگ محیط زیست در ورزش بود. این مدل 
محیط زیست داراي هفت عامل آموزش، پژوهش، مدیریت، 

ی بودند که سازي و راهکارهاي ملّساختار، فرهنگ
هاي مدل پژوهش را تشکیل دادند. در تحلیل زیرساخت

ي این مدل نتایج حاکی از آن بود که عامل پژوهش هاعامل
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فرهنگ محیط زیست در ورزش  توسعۀبیشترین سهم را در 
 باشد.را دارا می

مدلی  ،باشدکه جدول شاخص برازش می 2با توجه به جدول 
 3از  df2x/از برازش مناسب برخوردار خواهد بود که میزان 

به سمت یک  AGFIو  GFIباشد، هرچقدر مقدار  ترکوچک
، 0/08هاي خوب براي مدل RMSEAباشد و مقدار  ترکینزد

باشد می 0/1تا  0/05هایی که برازش متوسط دارند براي مدل
 کنند.برازش ضعیف مدل را نمایان می 0/1مقادیر باالي  و کلیۀ

فرهنگ  ۀآموزش بر توسع ریتأثاول تحقیق مربوط به  ۀیفرض
با توجه به اینکه ضریب مسیر باشد، محیط زیست در ورزش می

ابر آموزش بر مؤلفۀبین توسعه فرهنگ محیط زیست در ورزش و 
(ضریب معناداري) براي  tمقدار آماري  همچنین باشدیم 81/0با 

 86/1از و چون این مقادیر بیشتر  باشدیم 84/7دو برابر با این 
دیگر عبارتیبه .شودیم دییتأاول تحقیق  ۀاست لذا فرضی ±

یست فرهنگ محیط ز ۀبینی متغیر توسعآموزش توان پیش ۀمؤلف
 در ورزش را دارد. هرکس در برابر تأثیرات خویش بر طبیعت

ابع برداري از منمسئول است و باید اطمینان حاصل کند که بهره
اي پایدار صورت گرفته است. همچنین، افرادي که به شیوه

هاي مختلف اقتصادي، اجتماعی و مسئولیتی را در بخش
محیطی خود عملکرد زیست قبالدر دارنداي برعهده توسعه

سطوح هستند، از این رو آموزش محیط زیست در همه  مسئول
 آموزد که:ضروریست. آموزش محیط زیست به ما می

همه اجزاي سیاره زمین به هم وابسته هستند و هر تصمیم  )1
 .امروز، بر آینده همه محیط زیست اثرگذار است

محیطی، اجتماعی، فرهنگی هاي مختلف زیستمردم در زمینه )2
  .و اقتصادي نیازمند آموزش هستند

هاي خود، مسائل گیريهمه مردم باید در تصمیم )3
 محیطی را نیز لحاظ کنند. زیست

 هاي همگانی ضروریست. اي و آموزشمطالعات بین رشته )4
 هنگامیمحیط زیست  ةاجتماعی مردم در حوز مشارکت

کند که مردم بدانند چه مخاطراتی محیط زیست عینیت پیدا می
ود توان با بهبچیست و چگونه می آنکند، علت آنها را تهدید می

هدف از آموزش  عملکرد یا تغییر رفتار به رفع آنها کمک کرد.
محیط زیست، افزایش آگاهی، درك و حساسیت افراد نسبت به 

ه شکلی کهدهد، بفرآیندهایی است که در محیط طبیعی رخ می
آنها نسبت به محیط زیست احساس مسئولیت نمایند. آموزش به 

حل باشند. راهکند تا خود، بخشی از راهکار و میمردم کمک 
گیرد نظر می آموزش صحیح، حق انتخاب را براي مخاطب در

                                                                                                                                                    
10 - Kellison & Kim 
11 -Mallen 

). آگاهی زیست محیطی، 20؛1395 (فراهانی و شعبانی مقدم،
آموزش و اقدام، عوامل اصلی در برانگیختن افراد در جهت تقویت 

 تندسارتباط بین ورزش و محیط زیست در بسیاري از کشورها ه
) به بررسی 2014( 10). کلینسون وکیم8؛2011 (مالن و همکاران،

ست هاي زیاجتماعی و اقتصادي و انگیزش منافع زیست محیطی،
ی اي ورزشهاي حرفهها دریافتند که سازمانمحیطی پرداختند. آن

اي بر افزایش آگاهی زیست محیطی در میان کید ویژهأت
 ید دارند.تماشاگران و همچنین جذب مشتریان جد

حیط فرهنگ م ۀپژوهش بر توسع ریتأثدوم مربوط به  ۀفرضی
توجه به اینکه ضریب مسیر بین با باشد، زیست در ورزش می

 پژوهش برابر با مؤلفۀتوسعه فرهنگ محیط زیست در ورزش و 
(ضریب معناداري) براي  tمقدار آماري  همچنین باشدیم 83/0

 86/1از و چون این مقادیر بیشتر  باشدیم 95/10این دو برابر با 
دیگر عبارتیبه .شودیم دییتألذا فرضیه اول تحقیق  ،است ±

یست توسعه فرهنگ محیط زبینی متغیر پژوهش توان پیش مؤلفه
 را دارد.در ورزش 

در  ریتأثهاي تحقیق عامل پژوهش بیشترین طبق یافته
توسعه فرهنگ محیط زیست در ورزش را داشت. بنابراین 

ها چه در مدارس یا سئولین ورزش کشور چه در دانشگاهم
ي دیگر باید براي حفاظت از محیط زیست در کارها و درجاها
داشته باشند. در سال  مدنظرهاي ورزشی عامل پژوهش را برنامه
و همکاران ، پیشنهاد کردند که با وجود پیشرفت  11مالن 2011

در مطالعات زیست محیطی ما هنوز دانش محدودي در خصوص 
ها هاي تحقیقی زیست محیطی در دانشگاهکارگیري برنامهبه

 ۀداریم. هنوز و با گذشت پنج سال از این اخطار، پیشرفت در زمین
اند. مانده خاین تحقیقات کند است و بسیاري از سؤاالت بدون پاس

مند از میزان تحقیقات صورت گرفته آنها یک ارزیابی نظام
هاي مرتبط با ورزش نشریهدرخصوص محیط زیست و ورزش در 

ه کید قرار گرفته و چأهایی مورد تانجام دادند تا دریابند چه بخش
ها آینده ارائه شده است. آن هايپژوهشپیشنهادهایی براي 

 ورزشی که بر هاينشریهقاالت در نتیجه گرفتند که تعداد م
ه با آن هایی کاند براي مقابله با چالشکید داشتهأمحیط زیست ت

مواجه هستیم بسیار کم هستند. با وجود توافق چشمگیر در 
هنوز تحقیقات دانشگاهی بسیار  ،خصوص اهمیت این موضوع

اند. پاکوت، استیونز و کمی به پژوهش در این زمینه پرداخته
) با بررسی اقدامات صورت گرفته در زمینه محیط 2011( 12مالت

هاي گزارش شده در خصوص و یافته )IOCزیست توسط (
هاي و کمیته ) IOCچگونگی دفاع از محیط زیست توسط (

12- Paquette, Stevens, and Mallen  
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، نشان دادند که 2008تا 1994هاي المپیک از سازماندهی بازي
این شواهد در جنبش المپیک تا چه حد ضعیف هستند و اقدامات 

اي عملی براي (برنامه 21رت گرفته در چارچوب دستور کار صو
حفاظت از محیط زیست) تا چه اندازه گیج کننده و ناقص است. 
نویسندگان نتیجه گرفتند که با وجود پیشرفت در دانش مدیریت 
زیست محیطی در خالل دهه گذشته بدنه تحقیق در زمینه محیط 

 زیست و ورزش هنوز وجود ندارد.
 ۀمدیریت بر توسع ریتأثتحقیق مربوط به  سوم ۀفرضی

ریب ض توجه به اینکه  باشد.فرهنگ محیط زیست در ورزش می
 مؤلفۀمسیر بین توسعه فرهنگ محیط زیست در ورزش و 

(ضریب t مقدار آماري  همچنین باشدیم 93/0مدیریت برابر با 
و چون این مقادیر  باشدیم 80/8معناداري) براي این دو برابر با 

 .شودیم دییتأاست لذا فرضیه اول تحقیق  ± 86/1از بیشتر 
 ۀوسعتبینی متغیر مدیریت توان پیش ۀمؤلفدیگر عبارتیبه

را دارد. در رویدادهاي ورزشی با فرهنگ محیط زیست در ورزش 
توان با انجام کارهایی مانند: رعایت اصول مدیریت مناسب می

ي ورزشی، الزام به استفاده از وسازهاساختمحیطی در زیست
مواد قابل بازیافت در حین برگزاري رویدادها، تأکید بر استفاده از 

روشنایی و گرماي اماکن ورزشی، امتیاز  نیتأمهاي پاك در انرژي
به حفظ محیط زیست در انعقاد قرارداد با پیمانکاران ورزشی و... 

 د.به توسعه فرهنگ محیط زیست در ورزش کمک کر
ساختار بر توسعه  ریتأثچهارم تحقیق مربوط به  ۀفرضی

توجه به اینکه ضریب باشد. فرهنگ محیط زیست در ورزش می
اختار س مؤلفۀمسیر بین توسعه فرهنگ محیط زیست در ورزش و 

(ضریب معناداري) tمقدار آماري  همچنین باشدیم 86/0برابر با 
 ازو چون این مقادیر بیشتر  باشدیم 67/8براي این دو برابر با 

 .شودیم دییتأاول تحقیق  ۀلذا فرضی ،است ± 86/1
فرهنگ  ۀوسعتبینی متغیر ساختار توان پیش ۀمؤلفدیگر عبارتیبه

را دارد. در این عامل با انجام کارهایی محیط زیست در ورزش 
دستورالعمل حفظ محیط زیست در  ونامه مانند: تدوین آیین

 در روزبهکن ورزشی، طراحی یک سیستم جامع و رویدادها و اما
اطالعاتی منسجم و  ۀاندازي سامانزمینۀ حفظ محیط زیست، راه

هاي ارتباطی توانمند، استقرار سیستم دفع ایمن و جامع با شبکه
ها و اماکن تفریحی و... ها در ورزشگاهپاك پسماندها و زباله

ین د. براي اولمحیط زیست در ورزش کمک کر توان به توسعهمی
) به این پرسش پرداخت که مشارکت 2013بار پریوس(

ه اندازه چرویدادهاي ورزشی در ایجاد یک میراث سبز تا 
بینانه است. او در ارزیابی خود اظهار داشت که محتواي واقع

ود شوسیعی را شامل می ۀمحیطی دامنهاي سبز و زیستبرنامه
ن تا استفاده از انرژي کاهش تولید کرب که مواردي زیادي چون،

 گیرد. او پیشنهادخورشیدي براي حمل و نقل عمومی را در بر می
کرد که اولین گام براي برگزاري زیست محیطی رویدادهاي 

شود که مسئوالن مدیریت و ورزشی هنگامی برداشته می
نوان عالمللی ورزشی، محیط زیست را بهبرگزاري رویدادهاي بین
هاي خود بگنجانند. در صورت الزامی امهیک استراتژیک در برن

شدن محیط زیست به عنوان یک پیش شرط نامزدهاي میزبانی 
هاي مناسب زیست شوند برنامهرویدادهاي ورزشی ناگزیر می

محیطی را از همان آغاز پیشنهاد مد نظر قرار دهند. پریوس 
)، پیشنهاد کرد که گام دوم در ارتقا یک رویداد ورزشی 2013(

ها و تعهدات نامزدها اجرا طمینان از این است که قولسبز ا
شود. بنابراین تا زمانی که مسائل زیست محیطی توسط می

مسئوالن به شکل الزام آور و قابل پایش در نظر گرفته نشود یا 
 ري رخ نخواهد داد.ییک کمیته براي آن تشکیل نشود تغی

 ۀتوسعر سازي بفرهنگ ریتأثپنجم تحقیق مربوط به  ۀفرضی
توجه به اینکه که  باشد.فرهنگ محیط زیست در ورزش می

 ؤلفۀمضریب مسیر بین توسعه فرهنگ محیط زیست در ورزش و 
 tمقدار آماري  همچنین باشدیم 84/0سازي برابر با فرهنگ

و چون این  باشدیم 93/6(ضریب معناداري) براي این دو برابر با 
 دییتأاول تحقیق  ۀیاست لذا فرض ± 86/1از مقادیر بیشتر 

ینی بفرهنگ سازي توان پیش ۀمؤلفدیگر عبارتیبه .شودیم
را دارد. در این توسعه فرهنگ محیط زیست در ورزش متغیر 

عامل با انجام کارهایی مانند گسترش عمومی حفظ محیط زیست 
، آموزش حفظ محیط )هاي بدون خودرو و...شنبهپویش سه (مثالً

ی ورزشی در مدارس، الگوبرداري از هاي درسزیست در کتاب
هاي سایر کشورهاي موفق درزمینۀ ورزش و محیط فعالیت

ي پایه هازیست، تأکید بیشتر بر موضوع محیط زیست در ورزش
رزشی هاي وویژه شبکهاي و بهی، افزایش تبلیغات رسانهآموزشو 

 توان به توسعه محیط زیست در ورزش کمک کرد.و... می
راهکارهاي ملی بر  ریتأثششم تحقیق مربوط به  ۀفرضی

ه توجه به اینکباشد. فرهنگ محیط زیست در ورزش می ۀتوسع
 ؤلفۀمضریب مسیر بین توسعه فرهنگ محیط زیست در ورزش و 

 tمقدار آماري  همچنین باشدیم 91/0راهکارهاي ملی برابر با 
و چون  باشدیم 08/10(ضریب معناداري) براي این دو برابر با 

 دییتأاول تحقیق  ۀاست لذا فرضی ± 86/1از این مقادیر بیشتر 
ینی براهکارهاي ملی توان پیش مؤلفهدیگر عبارتیبه .شودیم

ارزیابی  .را داردفرهنگ محیط زیست در ورزش  ۀتوسعمتغیر 
مند و پویا براي ارزیابی راهبردي محیط زیست فرایندي نظام

محیطی دورنماها و کیفیت محیط زیست و پیامدهاي زیست
ا و هها، برنامهگذارياي است که به کمک سیاستاهداف توسعه

یابند. در این عامل نیز با انجام کارهایی مانند: ها تحقق میطرح
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ی هاي ورزشدر کمک به سازمان افزایش سطح تسهیالت دولتی
رسان به محیط زیست، آموزش اصول همکاري نزدیک خدمات

بین وزارت ورزش، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت 
وپرورش، لزوم اجراي قوانین و الزامات کشور در جهت آموزش
 ۀع، تقویت عزم ملی براي توس»محیط زیست سالم«شعار پیشبرد 

ها و ، برگزاري همایشفرهنگ محیط زیست در ورزش
ان توهاي علمی با محوریت ورزش و محیط زیست و... مینشست

 توجه با .به توسعه فرهنگ محیط زیست در ورزش کمک کرد
به فرهنگ غنی اسالمی و تصریح اصل پنجاهم قانون اساسی 

عمومی و  فۀیوظعنوان یک در حفاظت از محیط زیست به
 نیمؤثرترموزش یکی از آ کهنیابه  توجه باهمگانی و نیز 

هر کشور است، انجام اقداماتی  توسعۀبر  تأثیرگذاري هامؤلفه
 هايجانبه، مستمر و فراگیر در جهت افزایش آگاهیوسیع، همه

که بسیاري از محیطی جامعه ضروري است. ازآنجاییزیست
سازي محیط محیطی، تخریب منابع و آلودهتهدیدات زیست

ار دهاي مستمر و هدفی است، آموزشهاي انسانفعالیت ۀجینت
اي باوجدان تواند به داشتن جامعهاقشار مختلف جامعه می

با سرسبزي، سالمتی و استقالل  توأمي اندهیآمحیطی و زیست
). مردم، مدیران، 9: 1393 بوژمهرانی،(براي کشور کمک کند 

ذینفعان رویدادهاي ورزشی و حتی محققان باید از این پیش 
هاي زیست ست عبور کنند که پاسخ همه چالشفرض نادر

 1396آبادي و اختیاري،محیطی دولت است (شعبانی مقدم، حسین
اي ایالتی و هاي مشاوره) عضویت در کمیته1998( 2 دیویس ).2؛
اي را دو راهکار مهم مشارکت محیطی منطقههاي زیستسسهؤم

 . اندعمومی در حفاظت محیط زیست در سطح ملی معرفی کرده
راهکارهاي ارتقاي  توانیمهاي تحقیق با توجه به یافته

گروه راهکارهاي آموزشی و  3محیطی را در فرهنگ زیست
پژوهشی، راهکارهاي مدیریتی و ساختاري و راهکارهاي 

ها بندي کرد. ده راهکار که باالترین اولویتمدیریتی و ملی تقسیم
 اند از:اند عبارترا داشته

رشته یا گرایش تحصیلی در مقاطع تحصیالت اندازي راه -1
 تکمیلی با عنوان ورزش و محیط زیست؛

هاي دانشجویی به سمت نامهسوق دادن تحقیقات و پایان -2
 ورزش و محیط زیست؛

فرهنگ محیط زیست از طریق  توسعۀتقویت عزم ملی براي  -3
 ورزش؛

آموزش اصول همکاري نزدیک بین وزارت ورزش، سازمان  -4
 وپرورش؛محیط زیست و وزارت آموزش حفاظت

هاي افزایش سطح تسهیالت دولتی در کمک به سازمان -5
 ورزشی خدمات رسان به محیط زیست؛

تدوین قراردادهاي همکاري بین بخش محیط زیست و  -6
 هاي دیگر ورزشی؛وزارت ورزش و سازمان

انتخاب شعارها و نمادهاي مناسب در رویدادهاي ورزشی ملی  -7
 کیه بر اصول محیط زیست؛با ت

هاي کمیسیون رسانیها و اطالعگسترش حیطه فعالیت -8
 ورزش و محیط زیست کمیته ملی المپیک؛

هاي اجرایی دقیق در راستاي حفظ تعریف و تدوین مکانیزم -9
 هاي بخش ورزش؛محیط زیست در پروژه

هاي علمی با محوریت ورزش ها و نشستبرگزاري همایش -10
 یست.و محیط ز

ترین جفاکنندگان به محیط اگرچه ورزش در زمره بزرگ
تواند صدمات و لطمات کوچک و گیرد، لیکن میزیست قرار نمی

هاي بحران امروزهبزرگ بسیاري به محیط زیست وارد سازد. 
اي همحیطی به شکل یک مشکل جهانی درآمده و تالشزیست

 ايمنطقهالمللی و اي از سوي کشورها و مجامع بینگسترده
گیرد. ها و تخریب محیط زیست صورت میجهت مقابله با آلودگی

چنانچه مدیران و متصدیان امر ورزش، ورزشکاران و تماشاچیان 
رایط ها بر شتر عمل کردن آندرك کنند و بپذیرند که مسئوالنه

مثبت دارد، صدمات  ریتأثمحیطی محل برگزاري رویداد زیست
ت کاهش خواهد یافت. همچنین ناشی از ورزش بر محیط زیس

توان براي ارتقا از نقش بسیار مهم ورزش و نمادهاي آن می
ه هاي روزانمحیطی، بهبود عملکردها و فعالیتهاي زیستآگاهی
ها نفر از مردمی که بخشی از این صنعت هستند بهره میلیون

جست. ورزش و محیط زیست با یکدیگر در ارتباط تنگاتنگی 
عنوان ابزاري در جهت دستیابی به اصول ش بههستند و از ورز

شود. از زمانی که منشور المپیک اصالح پایدار نام برده می ۀتوسع
عنوان سومین رکن و محیط زیست پس از ورزش و فرهنگ به

زمینۀ  منشور المپیک مطرح گردید، اقدامات چشمگیري در
امروزه شواهدي حفاظت از محیط زیست صورت گرفته است. 

محیطی مربوط به هاي پایدار زیستر افزایش فعالیتدال ب
جویی ورزشی وجود دارد. در مصرف آب صرفهاي جموعهم

شود، هاي پاك و انرژي خورشید استفاده میشود، از انرژيمی
هاي چمن در بسیاري از نقاط از طریق آبیاري مصرف آب زمین

 ،ها روبه کاهش استکششود، مصرف آفتاي مدیریت میقطره
 هايها داراي گواهینامه مدیریت پایدار هستند، کفپوشسالن

قدم، گیرند (شعبانی مدوستدار محیط زیست مورد استفاده قرار می
محیطی مالحظات زیست). امروزه 165؛1394یوسفی و احمدي،

هاي مهم اعطاي امتیاز میزبانی و تعهدات حفاظت از آن، از مالك
هاي المپیک قرارگرفته است. به شهرهاي داوطلب برگزاري بازي

اي با موضوع ورزش و محیط المللی و منطقههاي بینکنگره
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ی هاي ملّیته، کمکیالمپالمللی زیست برگزار گردیده و کمیته بین
المپیک کشورها را به ایجاد کمیسیون ورزش و محیط زیست و 

انجام  ۀشک آگاهی، الزمکند. بیپایدار تشویق می ۀترویج توسع
ه اقدامی است. ارتقا سطح دانش عمومی نسبت به موارد هرگون

محیطی از طریق ورزش، گامی سازنده در مرتبط با مسائل زیست
مار شهاي وارد بر محیط زیست بهجهت به حداقل رساندن آسیب

 رود.می

 
REFRENCES 
- Andam , R. Asgari, M. Salimi, M. 

"Investigating Barriers to promote 
traditional games from the perspective of 
the students". Applied Research of Sport 
Management Vol.4, No.2, 2015. 

- Andrusevych, A. (2002). "The Right to 
Public Participation in Environmental 
Decision-Makingin Ukraine: Challenges of 
Compliance". UNEP seminar on human 
rights and the environment, p 8. 

- Anderson, S. (2006). Greening the 
Gridiron: Environmental Responsibility at 
the Super Bowl and Beyond.  

- Babiak, K., & Trendafilova, S. (2011). 
"CSR and environmental responsibility: 
Motives and pressures to adopt sustainable 
management practices". Corporate Social 
Responsibility and Environmental 
Management, 18(1), 11–24. 

- Boogmehrani, S. Razavi, M (2015). 
Solutions of promotion of environmental 
culture in sport, quarterly of strategic 
studies in sport and youth, n 21, pp2. 

- Collins, A., Jones, C., & Munday, M. 
(2009). "Assessing the environmental 
impacts of mega sporting events: Two 
options?". Tourism Management, 30(6), 
828-837.  

- Dolles, H., & Söderman, S. (2010). 
"Addressing ecology and sustainability in 
mega- sporting events: The 2006 football 
World Cup in Germany". Journal of 
Management & Organization, 16(4), 587-
600. 

- Davies. J. C. (1998). "Public Participation 
in Environmental Decision-Making and the 
Federal Advisory Committee Act 
Testimony before the U.S. House of 
Representatives Government Reform and 
Oversight Committee". Center for Risk 
Management, Resources for the Future. 
1616 P Street Washington, DC 2003, 6. Pp. 
1-16. 

- Falt, E. (2006). Sport and the environment. 
Environmental Health Perspectives, 114(5), 
A268-A269.  

- Farahani, A. Shabani moghaddam, K 
(2016). "Environmental managmnt in 
sport", Hatmi publication, pp 5, 19, 20, 89. 

- Kellison, T. B., & Kim, Y. K. (2014). 
"Marketing pro-environmental venues in 
professional sport: Planting seeds of change 
among existing and prospective 
consumers". Journal of Sport Management, 
28(1), 34-48.  

- Majidi, C. Kashef , B. Ahadi , 
Rasoolazar.(2016). "The Factors Related to 
Beautification and joyfulness of university 
sport places on dormitory student's 
tendency toward physical activity". Applied 
Research of Sport Management Vol.4, 
No.3,. 

- Official Report of the XXVIII Olympiad 
(2004). ORGANISING COMMITTEE 
FOR THE GAMES. 290-300 pp. 

- Jin, L., Zhang, J.J., Pitts, B.G., 
Connaughton, D., Swisher, M., Holland, S., 
& Spengler, J.O. (2015). "Factors 
associated with an athletic donor's intention 
to donate to green stadium initiatives of a 
collegiate athletic program". International 
Journal of Event Management Research, 
10(1), (TBC).  

- Mallen, C., Stevens, J., & Adams, L. J. 
(2011). "A content analysis of 
environmental sustainability research in a 
sport-related journal sample". Journal of 
Sport Management, 25(3), 240-256. 

- McCullough, B. P. (2013). "Identifying the 
influences on sport spectator recycling 
behaviours using the theory of planned 
behavior". International Journal of Sport 
Management and Marketing, 14, 146-168. 

- Parnell, M. (2005). "Public Participation in 
EnvironmentalDecision-Making, Barrister 
and Solicitor". Environmental Defenders 
Office (SA)Inc. pp 1-15. 

- Padash, D (2011). "Environmental 
influence of sport facilities on town 



 67 فرهنگ محیط زیست در ورزش ۀتبیین مدل عوامل اثرگذار بر توسع :کیوان شعبانی مقدم و همکاران 

 

environments", Journal of environment and 
development, year 2, Number3, p3. 

- Preuss, H. (2013). "The contribution of the 
FIFA World Cup and the Olympic Games 
to green economy". Sustainability, 5(8), 
3581-3600.  

- Shabani moghaddam. K. Yoosefi, B. 
Ahmadi, A (2015). "Sport and 

environment", Jahad Publication, First 
dition, 80, 90, 165. 

- Shabani moghaddam, K. Hossinabadi, B. 
Ekhtiari, N (2017). Promoting 
environmental responsibility in sport evnts, 
2nd international confrenc of applied 
researches in physical education and 
championship, Tehran, p2. 

  



 1397 پاییز، 2، شمارة مهفتهاي کاربردي در مدیریت ورزشی، سال پژوهش 68

 


	مقدمه
	روش شناسی پژوهش
	یافتههای پژوهش
	بحث و نتیجهگیری
	REFRENCES

