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Abstract 
The purpose of this study was to identify green requirements and actions for green 

management in relation to the sustainable development of Iranian football stadiums. The 

present study was qualitative research in from of content analysis method was used to 

analyze the data. The statistical population of the present study included experts in the 

field of sustainable development, managers and technical engineers of the stadiums where 

the Iranian Football Premier League was held from1398 to 1399 in Iran.  The participants 

were selected through the purposive sampling method and by snowball technique. Finally, 

after conducting interviews with 12 people, theoretical saturation was obtained. After 

collecting and analyzing the interviews, 42 open codes were identified, which were 

divided into 10 pivotal categories. Finally, from the obtained categories, three concepts of 

environmental management (pivotal categories of green development, green space 

development, pollution management), energy resources management  (water resources 

management, electricity management, gas resources management), social and cultural 

management (categories of social conflict management, justice and civil rights respect, 

charitable activities, acculturalization) were obtained. The results of this study can be used 

in the construction of green stadiums based on sustainable development. In addition, , the 

study’s findings can also be used in the policy making and creating strategic program of 

sustainable development in the country sport . 
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Extended Abstract 

Background and Purpose 
Recently, energy systems in most countries of the world are developing on the 

basis of fossil fuels. Although using these energy sources leads to many problems. 

(Martins et al., 2019: 1), lots of organizations and industries prefer using it to 

support sustainable development. Accordingly, most organizations in the sports 

industry are working hard for sustainable development . Football stadiums are one 

of the most important organizations which can play effective role as promoting 

leaders in sustainable development management. It is for this reason that football 

played in stadiums is known as the most popular sport in the world (Pina et al., 

2018: 10) and can attract lots of people to watch. Therefore, in order to achieve 

the goals of sustainable development and improve the quality of the country's 

football stadiums, a specific guide for the construction of stadiums is necessary to 

be developed and a big step can be taken to protect the country's environment. 

Hence, this study aimed to identify the requirements and actions for green 

management to improve the sustainable development of Iranian football stadiums. 
 

Materials and Methods 
The present study was a qualitative research as the thematic analysis method was 

used for analyzing qualitative data. The participants included experts in the field 

of sustainable development, managers and technical engineers of the stadiums 

where the Iranian Football Premier League was held between 2019 to 2020. The 

research tools were semi-structured questions. Besides, in the present study, the 

test-retest reliability method was used to evaluate the reliability of the interviews 

and the test result was 81%, indicating the desired and acceptable reliability. 
 

Findings 
Figure 1 shows the map of thematic analysis of qualitative data related to the 

identification and analysis of green management actions for the sustainable 

development of Iranian football stadiums. Qualitative data analysis led to 52 

concepts, 42 open codes and 10 main themes. Finally, the three main categories 

of environmental management (including the three axial categories of green 

construction management, green area development management and pollution 

resource management), energy resource management (including the three axial 

categories of water resources management, power resources management and gas 

resources management) and socio-cultural management (including four axial 

categories of observance of citizenship rights and justice, social conflict 

management, charitable activities,  culturalization) were obtained. 
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Figure 1- Green management requirements and actions in football stadiums 
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Conclusion 
Football stadiums are a suitable place to promote green management practices and 

sustainable development in the world. Therefore, the results of this study showed 

that to manage sustainable development in stadiums, three important issues should 

be considered; first, pay attention to environmental management, which includes 

paying attention to green management in stadiums, using green materials in 

stadium construction, and managing environmental pollution. Then, the 

management of energy resources, including water, power and gas, must be 

properly managed, and finally, it is necessary to pay attention to socio-cultural 

management, which means culturalization and creating habits to protect the 

environment, paying attention to the rights of citizens using stadiums and 

charitable activities. Therefore, it is suggested that the government and the 

company for the maintenance and development of sports facilities of Iran take 

positive steps in the construction of green stadiums based on sustainable 

development. It is also recommended that stadium managers get acquainted with 

the dimensions of sustainable development and green management in the stadium 

and its implementation. 
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 مقالة پژوهشی

ی  ها استادیوممدیریت سبز در راستای توسعه پایدار الزامات و اقدامات  شناسایی

 1فوتبال ایران 
 

 3، غالمعلی کارگر 2، سارا کشکر  1امیر انصاری اردلی  

 

بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران،  تربیت   هارشد مدیریت ورزشی، دانشکدکارشناسی .  1

 . ایران

  ، تهران، ایرانو علوم ورزشی ، دانشگاه عالمه طباطبائی  بدنیتربیت  هدانشیار مدیریت ورزشی، دانشکد.  2

 . مسئول(  نویسنده)

 . ، تهران، ایرانو علوم ورزشی ، دانشگاه عالمه طباطبائی  بدنیتربیت  هدانشیار مدیریت ورزشی، دانشکد  .3
 

05/02/1400تاریخ پذیرش:                          05/11/1399تاریخ دریافت:   
 

 چکیده 

از   ی  هااستادیوماقدامات مدیریتی سبز در راستای توسعه پایدار    مات واالزشناسایی    ،پژوهش حاضرهدف 

از روش تحلیل محتوای کیفی با   هادادهپژوهش به شیوه کیفی انجام شد و برای تحلیل این فوتبال ایران بود. 

در حوزه توسعه    نظرانصاحباستفاده از تکنیک تحلیل مضمون استفاده گردید. جامعه آماری شامل خبرگان و  

استادیوم فنی  مهندسین  و  مدیران  ایران در سال پایدار،  فوتبال  برتر  لیگ  برگزاری  محل  تا  1398های  های 

هدفمند بود و سپس به شیوه گلوله   گیرینمونه  شیوهبه    ، پژوهش  هاینمونهایران بودند. دسترسی به    1399

و تجزیه   آوری جمعنفر اشباع نظری حاصل شد. پس از  12برفی ادامه یافت. در نهایت پس از انجام مصاحبه با   

تحلیل   باز    42تعداد    هامصاحبهو  در    به دستکد  که  از   10آمد  نیز  نهایت  در  گرفتند.  قرار  محوری  مقوله 

محوری مدیریت عمرانی سبز، توسعه   هایمقولهمحیطی)، سه مفهوم مدیریت زیستآمدهدستبه  هایمقوله

مدیرت منابع آب، مدیریت منابع برق،   هایمقوله فضای سبز، مدیریت منابع آلودگی( مدیریت منابع انرژی)

مدیریت تعارض اجتماعی، رعایت عدالت و حقوق    هایمقوله( مدیریت اجتماعی و فرهنگی)مدیریت منابع گاز

ساخت   درزمینه توان می( شناسایی شدند. از نتایج این پژوهش سازیفرهنگخیریه،  هایفعالیتشهروندی، 
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پایدارهااستادیوم توسعه  بر  مبتنی  و  سبز  این   ی  بر  عالوه  برد.  برای  توان  میسود  پژوهش   این  نتایج  از 

 کشور استفاده شود. راهبردی توسعه پایدار در ورزش هبرنامو تدوین  گذاریسیاست 

 

 استادیوم، توسعه پایدار، فوتبال، مدیریت سبز. واژگان کلیدی:

 

 مقدمه 
را  که چارچوبی برای اقدامات ملی   2030مجمع عمومی سند در   متحد   کشورهای عضو سازمان ملل

ها تحت عنوان سازی فرهنگو یکسانها  ملت  سازیجهانی  منظوربهو    کندمیو همکاری جهانی ایجاد 

پایدار» معنای  را  «  توسعه  به  نیز در    هاینسل  و    باشد میبلندمدت    ایتوسعه که  ،  گیردبرمیآینده 

از  . این سند  تصویب کردند  هدف جانبی یا عنوان  169( و  SDG1هدف توسعه پایدار )  17متشکل 

این    ،باشدمی پایدار  17که  توسعه  بعد  سه  در  شده  ،هدف  گنجانیده  و  از:    اندعبارتکه   یکپارچه 

مردم، کره زمین، نیکبختی و  »که شامل  5p  عنوانا  باین سند    .محیطیزیستاقتصادی، اجتماعی و  

مشارکترفاه،   و  شناخته    «صلح  گارسیا)شودمینیز  و  حاضر (.  110  ،9012،  2چمس  حال  در 

های فسیلی است. از سویی  سوخت   اساسدر حال توسعه بر    کشورهای بیشتردر  های انرژی  سیستم 

محیطی مخرب ناشی از  زیست   تأثیرات  ،تر از آنمهماما هستند  به کاهش  ر وجهان  منابع در  این  دیگر  

در    جامعه جهانی  . از همین رو  استهمچون گرم شدن کره زمین و آلودگی هوا  استفاده این منابع  

حرکت   پذیر  سویبهحال  تجدید  انرژی  منابع  از  بردن  سبز    بهره  مدیریت  مارتینز،  )  استشده  و 

   (.1، 2019، 3فلگوئیراس، سمیتکووا و کائتانو 

  ها سازمانو    هاشرکتو    هاارگان  محیطیزیستعملکرد    نحوه=در حقیقت اشاره به  «  مدیریت سبز»

بـه شکلی کـه منجر به کاهش مصرف منابع انرژی و کاهش مصارف غیرضروری و اصالح الگوی    ،دارد

که  نجایی  آآن    ازاما   (.  4،  2007)عباس پور و خدیوی،  بهینـه از منـابع گردد  برداریبهرهمصرف و  

 تأمل سبز بسیار مورد    مدیریت  یک سیستم پیچیده، متغیر و گسترده است، دامنه معنای  زیستمحیط

، حفاظت )سیاره و حیوان(، مسئولیت محیطیزیست  هاینگرانیآن را شامل مواردی مانند    توانمی واست

،  دانستبشردوستانه، تجارت عادالنه، آب پاک، رفاه حیوانات، برابری و پایداری    هاینگرانیاجتماعی،  

اهداف سبز   به  برای دستیابی  لذا  پیچیده است.  تنهایی گسترده و  به  این موضوعات  از  که هر یک 
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تمامی منابع مادی و انسانی    کارآمدو    مؤثر  کارگیریبهکه دارای مفهوم    ، باشیممی  نیازمند مدیریت سبز

 . است ریزیبرنامهو  دهی سازمانبا  محیطیزیستجهت نیل به اهداف  ، ای هدایت و کنترل سازمانبر

مدیریت سبز به فرایند استفاده از نوآوری برای دستیابی به پایداری، کاهش ضایعات،    ، این  عالوه بر

  های استراتژی مسئولیت اجتماعی و مزیت رقابتی از طریق یادگیری و توسعه مداوم و پذیرفتن اهداف و  

  ،2017،  1لوکنات و عزیم )  .سازمان سازگار است  هایاستراتژی است که کامالً با اهداف و    محیطیزیست 

، باشندمیدارا را درصد انرژی مصرفی جهان  50در حال توسعه که  کشورهایدر  از همین رو  (.689

ضمن    ،و استفاده از پتانسیل گسترده  کارآمد عملی و    راهکارهای با استفاده از    که   امید بر این است

در    (.543  ،2019،  2)تبریزیانکیفیت زندگی اقشار جامعه نیز باال برود،پایدار  هایانرژیدستیابی به  

باعث افزایش کیفیت  و    باشدمیدر حال افزایش    ، بر زندگی جوامع  روز به  روزورزش    تأثیر میان    ینا

  ،2020،  3کودینووا، الگینووا و ژوکووا)  دارد  جهانی    بسیاری بر اقتصاد  تأثیرهمچنین  و    شودمیزندگی  

  ها رشتهرشته ورزشی در میان سایر    پرطرفدارترین  عنوانبهفوتبال    ،در دنیای امروز  از طرفی (.   176

زمان زیادی را برای تماشای بازی تیم مورد عالقه خود    سالههمهو مردم    است  شده   شناختهدر دنیا  

 (.  10 ،2018،  4پینا، پاسوس، آراوجو و مینارد) کنند میصرف 

 های تفریحی، جو را فرصت   استادیومعوامل تأثیرگذار بر حضور طرفداران در    ترینمهمدر این میان  

ای فوتبال برای استراحت به استادیوم ، که هواداران حرفه باشند میو فرصت آرامش شخصی    استادیوم

کنند.  همچنین هدف  عنوان ابزاری برای آرامش شخصی استفاده میبه  ،از استادیومآیند و هواداران  می

د بلکه این استکه نباش  یوفادار  ان از به ورزشگاه رفتن هواداران فوتبال این نیست که هوادار  ،اصلی

باش آرامش  دناوقات خوبی داشته  امنیت و  باشد،    هااستادیومدر    و درنهایت هرچه کیفیت و  بیشتر 

در همین  (.  21  ،2019  ،5سویگودن، اشنایدر، باروت و امام اوغلو)یابدمی  حضور هواداران نیز افزایش

  هاساختمانو    ها سازهنسبت به سایر    ها استادیوماماکن ورزشی و  که  راستا باید به این نکته اشاره کرد  

انرژی بیشتری   صنعت ساختمان   (.4351  ،2019،  6آزازا، اسکیلسون و والین )  هستنددارای مصرف 

 ، امروزه آن محیطیزیست ناخوشایندبسیار  تأثیراتو  کند میاز منابع انرژی را مصرف  ایعمدهبخش 

انرژی  از کل    درصد  40  حدود  ،در جهان  هاساختمان که احداث    شکلیاست. به    گرفته  قرارمورد توجه  
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درصد از   65تا    45،  جهان  از آب شیرین  درصد17،    ایگلخانهاز گازهای    درصد  30  ،مصرفی جهان

 محیطیزیست کیل داده است. در نتیجه، کنترل اثرات  را تش  هازبالهتولید شده در محل دفن    هایزباله

  ،2017،  1لی، چن، وانگ، خو و چن)شده است  بسیار مهم    مسئلهتبدیل به یک    ،برای بخش ساختمان

152 .) 

.   ندرا دار محیطیزیست تأثیراتورزشی بیشترین  هایمجموعهو   ها استادیوم، ساختمانانواع  میاندر 

با  ،نمونه  عنوانبه مدرن  استادیوم  سال   انرژی  مگاوات  10،000تماشاگر    55،000ظرفیت    یک  در 

  هایفناوریاستفاده از  کربن در سال است.    اکسیددیتن    3،600معادل    ،این مقدار  که  کندمیمصرف  

و اماکن ورزشی    ها استادیوم داشته باشند. ساخت    زیادیبسیار    تأثیرند  توانمیدر میادین ورزشی    ،نوین

مانی، کوکیا،  )باشدمیتوسعه پایدار    اهداف  سویبهیک گام اساسی    دهندهنشان،  هایی مشخصه با چنین  

با   کاتساپراکاکیس و همکاراندر همین رابطه    (.2  ،2018و همکاران،  2نیکولینی، مارسیلیا و پتروزی

ع وو دلیل این موضنیاز به انرژی زیادی برای انواع مصارف خود دارند   ،ی بزرگهااستادیوم بیان اینکه 

حمام و رستوران و غیره  و و استخر  هارختکنکه جدا از زمین بازی، فضای داخلی و اداری،  این است

قرار    طوربهاستادیوم   استفاده  مورد  انرژی  گیرندمیمتناوب  مصارف  جمله  از  انرژی    هااستادیوم. 

و غیره    استخرها، آب گرم برای  هارختکن که شامل: گرمایش راهروها، آب گرم برای    اشدب میگرمایشی  

در پژوهش خود به این   و ناواری  آکینوهمچنین    (.1575  ،2019،  3و همکاران  )کاتساپراکاکیساست  

دار اشاره  که  ننکته  ساختماند  از  برخی  و   ورزشی  جهان استادیوم  سراسر  در  که  پیچیده  های 

برداری منابع انرژی زیادی از مرحله ساخت تا مرحله بهره،  شوندمیاند و یا در آینده ساخته  شدهساخته 

کنند و بسیاری از  فضای شهری و یا حومه شهرها را در زمان انجام مسابقات مصرف میهمینطور  و  

 .  دهند میبه خود اختصاص 

و   مفاهیم  از  که  است  به   هایاستراتژی ضروری  کمک  برای  عملیات،  و  ساخت  طراحی،  در  پایدار، 

در  .  (2  ،2015،  4)آکینو ناواریاستفاده شود    هاآن زیست و کمک به جوامع صاحب  حفاظت از محیط 

غربی شهر   در حومه  5به استادیوم پانکرتان   توانمیاقداماتی صورت گرفته که از جمله  زمینه نیز    این

با  که  ،  اشاره کرد  آتن بود  2004های فوتبال المپیک  واقع در کشور یونان که میزان بازی 6هراکلون  

 
1. Li, Chen, Wang, Xu & Chen 

2. Manni, Coccia, Nicolini, Marseglia & Petrozzi 

3. Katsaprakakis 

4. Aquino & Nawari 

5. Pankration 

6. Heraklion 
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از  آبگرمکن انرژی زیستاستفاده  انرژی 100توده توانایی این را دارد  که  های خورشیدی و  درصد 

اما این موارد،   (.1560  ،2019،  و همکاران  کند)کاتساپراکاکیس    تأمین استادیوم خود را  گرمایشی  

اهداف  توان در راستای توسعه پایدار انجام داد نیست، گفتنی است که  که می و الزاماتی  ی اقدامات همه

در راستای توسعه پایدار، عالوه بر اقدامات مدیریتی سبز همچون مدیریت منابع انرژی،    2030سند  

توان به اهداف پنجم، شانزدهم و دهم اشاره کرد  باشد که میشامل اهداف اجتماعی و فرهنگی نیز می

پن هدف  به  که  اشاره  دختران،هدف جم  و  زنان  تمام  توانمندسازی  و  جنسیتی  تساوی  به  دستیابی 

ط برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای مؤثر،  شانزدهم شامل ترویج صلح

پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح و هدف دهم کاهش نابرابری در کشورها است که هرکدام از اهداف  

 (.   36، 2017، 1)گروه توسعه پایدار سازمان ملل متحد باشد ه دارای چندین هدف جانبی میذکر شد

به این نکته اشاره دارد که   2030در همین راستا ساکس در پژوهش خود بر روی اهداف توسعه سند   

پایدار  زداییزمینه کربن  در در حال حاضر فقط   اقداماتی صورت گرفته و در سایر    ،انرژی و صنعت 

صورت نگرفته و  ی  اقدامات  شناسیجمعیتسالمت، رفاه و    ،موارد همچون آموزش، جنسیت و برابری

  کوشا باشند)ساکس  آنصدد مرتفع کردن    باید با شناسایی و درک درست از سایر اهداف در  ها دولت

در پژوهشی چالکور، بونرسکا،  های فوتبال  در راستای مدیریت سبز استادیوم  (. 813  ، 2،2019و همکاران 

با عنوان  »بررسی مدیریت انرژی با استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر  (  2018)3جانکتون و مرنسگری 

مناسب برای ورزشگاه مرکزی استان چایافوم تایلند« نشان دادند که مدیریت منابع انرژی از طریق 

توان نابع تجدید پذیر، امری ضروری است و همچنین از طریق تولید منابع انرژی طبیعی میتولید م

عالوه بر انرژی الزم برای تولید برق استادیوم، برق یک سال منطقه شهری اطراف استادیوم را تأمین 

همکاران)   و  کاتساپراکاکیس  این  بر  عالوه  یک  2019کرد.  عملکرد  محاسبه  با  پژوهشی  در   ساله ( 

های خورشیدی در استادیوم فوتبال پانکرتان یونان نشان دادند که  های نوین همچون صفحه فناوری

درصد است. از سوی دیگر جها، شالوی    83جویی در مصرف انرژی ساالنه استادیوم بیش از  میزان صرفه 

پایدار شهری و  ی  های سبز برای توسعهدر پژوهش خود روی »مفهوم ساختمان  (2016)  4و چوداری 

 زیست به صنعت ساخت و نوش دارویی برای گرمای جهانی« نشان دادند که بناهای دوستدار محیط

 
1. United Nations Sustainable Development Group 

2. Sachs 

3. Challakere, Boonraksa, Junkathon and Marungsri   
4. Jha, Shalwee & Chaudhari 



 1401، آذر و دی 75،  شماره 14مطالعات مدیریت ورزشی، دوره                                                             204

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

های آینده برای  زیست، حفظ منابع انرژی و حفاظت از منابع نسلساز از طریق کاهش تخریب محیط

 ی پایدار مفید خواهد بود.  دستیابی به اقتصاد مطلوب و توسعه

توجهاین است که    باشدمیگان  هم  آناذع یک مورد که مورد    ، ورت گرفتهص  هایپژوهشدر   به   با 

در راستای حفاظت   مؤثریباید اقدامات    ،ها و آلودگی هوا و گرم شدن کره زمینموجود کشور  وضعیت

؛ در راستای توسعه پایدار صورت پذیرد  ،و توجه به نیاز نسل آینده و حقوق اجتماعی  زیستمحیط از  

در همین راستا   .باشد میجای خالی مباحثی همچون برابری جنسیتی و فرهنگ    تأملاما نکته قابل  

موظف به اجرای اهداف    2030باشد، بر اساس سند  کشور ما نیز که از اعضای سازمان ملل متحد می

ها در حوزه  ز ایجاد فضای سبز در بعضی استادیومرسد تاکنون  به غیر ااین سند است. اما  به نظر می

های فوتبال کشور صورت نگرفته است. گونه اقدامی در راستای توسعه پایدار در استادیومورزش هیچ

المللی المپیک برای برگزاری رویدادهای ورزشی اماکن  که یکی از الزامات فیفا و  کمیته بیندر صورتی

اگر کشور ما  نیز خواستار میزبانی از رویدادهای ورزشی، همچون جام  باشد.  های سبز میو استادیوم

پدیده سوم که کمیته ملت اندیشیده شود. همچنین  تمهیداتی  زمینه  این  در  باید  است،  آسیا  های 

مسائل    ، باشد. عالوه بر اینزیست میالمللی المپیک در نظر گرفته بعد از ورزش و فرهنگ، محیطبین

همچون تهران و بحران آب    یی شهرهاهای فسیلی در کالنگوناگونی همچون آلودگی ناشی از سوخت 

و  از سوی دیگر فرصت پیش روی کشور   درگیر است  آن انرژی که کشور ما با  یو سرانه مصرف باال

از منابع انرژی    برداریکه برای بهره   ما به دلیل قرارگیری در منطقه جغرافیایی ویژه و چهار فصل بودن

پذیر   مناسب میتجدید  شرایط  نشاندارای  موارد  این  برای باشد، همه  الزمه  زمینه  و  بستر  دهنده 

توان با  . از همین رو میاستگیری اقدامات مثبت و الزامات الزم در راستای توسعه پایدار کشور شکل

اقدامات مدیریتی سبز الزامات و  باال بردن  منظور محقق شدن اهدبه   ،شناسایی  پایدار و  اف توسعه 

ها  تدوین نمود و گام  های فوتبال کشور راهنمای مشخصی برای سبز شدن استادیومکیفیت استادیوم

ها برداشت.  ی نظیر آب و کاهش آلودگیی هازیست و مقابله با بحران بلندی در راستای حفظ محیط

الزامات و اقدامات مدیریتی   ل هستیم که  بنابراین در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ برای این سؤا

 های فوتبال کدام اند؟ سبز در راستای توسعه پایدار استادیوم
 

 روش پژوهش
. از حیث روش اجرای پژوهش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نوع راهبرد، کیفی است

از روش تحلیل محتوای کیفی با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون بهره گرفته   ها دادهنیز برای تحلیل  

پژوهش شامل خبرگان و    کنندگانشرکتجامعه    .شده است این  در حوزه توسعه    نظرانصاحبدر 
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  1398های  سالدر  های محل برگزاری لیگ برتر فوتبال ایران  پایدار، مدیران و مهندسین فنی استادیوم

و    ادامه یافت  هدفمند و در ادامه روش گلوله برفیبه روش    هاآزمودنیودند. انتخاب  ایران ب  1399تا  

گیری گیری با استفاده از روش نمونهدر ابتدا نمونه   است.  بوده  نظریاشباع    هامصاحبهپایان   معیار  که  

گیری گلوله برفی  نمونهنفر انجام شد و در ادامه از روش    10خبرگان و با انتخاب هدفمند به تعداد  

  هایپرسش، قلم و کاغذ و  مصاحبه، اشباع نظری حاصل شد. ابزار پژوهش  12استفاده شد و در نهایت با  

پژوهش و اهداف    پیشینهبا توجه به    ، مصاحبه  اولیه  های سؤالگفتنی است که  یافته بود.   نیمه ساختار

باز،    مد از روش کدگذاری  استفاده  با  اقدامات    اصلی، محوری و    هایمقولهنظر تدوین شدند سپس 

  هادادهبرای تعیین موثق بودن    ی فوتبال شناسایی و استخراج شدند.  هااستادیوممدیریتی سبز در  

ه نگری و یاز دو روش سه سو  (معادل پایایی و روایی در مطالعات کمّی است  ،که در مطالعات کیفی )

است؛ یعنی    شدهاستفادهسویه نگری    از روش سه  ،برای تأیید روایی سازه استفاده شد.    باز آزمونپایایی  

به پژوهشگر برای رسیدن به فهم عمیق از موضوع تنها به پرسش یک سؤال اکتفا نکرده است؛ بلکه  

 .مدنظر پرداخته است پدیدهچندین پرسش از زوایای متفاوت به 

  ، انجام گرفته هایمصاحبه پایایی بررسی   برای1آزمون  باز پایایی  روش  ازهمچنین   شپژوه  این  در

نمونه    عنوانبه شده، انجام هایمصاحبه در بین آزمون باز پایایی محاسبه برای  .است  شده  استفاده

مصاحبه    بار دو هامصاحبهاز    هرکدام  مشخص و کوتاه زمانی فاصله یک در و  شده  انتخابچند 

 با هامصاحبه  از یکهر برای زمانی دو فاصله در شده مشخص کُدهای در ادامه شوند.می کُدگذاری

فرایند  .  شودمی بهره گرفته   پژوهشگر کُدگذاری ثبات بررسی  برای ش رو  این  از  .شوندمی مقایسه هم

 هستند مشابه هم با  زمانی  فاصله دو در که کُدهایی ها،مصاحبه از هرکدام درکه    باشد میآن به نحوه  

 پایایی شوند. روش محاسبهمی مشخص«  توافق عدم»عنوان با غیرمشابه کُدهای و«  توافق»با عنوان

 :  به شکل زیر استهای  کدگذاری بین

درصد  پایایی  =
تعداد توافقات  × 𝟐

 تعداد کل کدها  
 × 𝟏𝟎𝟎 

 

  ها آنو هرکدام از    ند انتخاب شدمصاحبه    3، تعداد  به شکل تصادفی ،  شده های انجام  از بین مصاحبه

(، 2001پژوهشگر کُدگذاری شدند. در این راستا استملر  )  وسیلهبه  روزه    30زمانی    بازهدو بار در یک  

ها در جدول شماره  نتایج حاصل از کُدگذاری.  کردبیان    پذیرشصدم را مورد    60میزان پایایی بیشتر از  

 است: آمده  (1)

 
1. Test–Retest 
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باز آزمونبا استفاده از روش  کیفی پژوهش یهادادهکدگذاری  پایایی  -1جدول    

Table 1- Reliability of coding qualitative data using test-retest method 

 عنوان مصاحبه 

Interview 

title 

 کل کدها

Total 

codes 

 توافقات

agreements 
 عدم توافقات

Disagreement 

 باز آزمون پایایی 

Reliability Test 

Retest 
P1 14 6 2 85 percent 
P3 8 3 2 75 percent   
P4 15 6 3 80 percent 
 percent 81 7 15 37 کل

 

روزه برابر    30شود تعداد کل کُدها در دو فاصله زمانی  مشاهده می  یککه در جدول شماره   طورهمان

و تعداد کُل عدم توافقات در این دو زمان    15، تعداد کل توافقات بین کُدها در این دو زمان برابر  37

شده،    های انجام گرفته در این پژوهش با استفاده از فرمول ذکربود. پایایی باز آزمون مصاحبه   10  برابر

از    81ر  براب بیشتر  پایایی  میزان  این  اینکه  به  توجه  با  است.  است    60صدم  اعتماد    قابلیتصدم 

 ها مورد تأیید و قابل قبول است.کدگذاری
 

 نتایج 
پنج عضو  شودمیمشاهده    2که در جدول شماره    گونههمان دارای سابقه و اطالعات    علمیهیئت، 

های فوتبال کشور، سه مرتبط با آن، چهار نفر  از مدیران استادیوم  های حوزهپایدار و    درزمینه توسعه

پژوهش را تشکیل  های فوتبال کشور، مشارکتفنی استادیوممهندس و متخصص   کنندگان در این 

 دادند 
 توصیفی پژوهش  هاییافته- 2جدول 

Table 1- Descriptive Findings of the Research 

 ردیف 
(Row) 

 شغل 
(Occupation) 

 رشته تحصیلی
  (Field of Study) 

 سطح تحصیالت

(Education 

degree) 
P1   ورزش  شناسیآسیب مدیر استادیوم  دانشیار  

P2   کارشناسی ارشد  حقوق  مدیر استادیوم 

P3   کارشناسی ارشد  معماری  مهندس استادیوم 

P4  کارشناسی  عمران  مهندس استادیوم 
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 های توصیفی پژوهش یافته- 2جدول 

Table 1- Descriptive Findings of the Research 

 ردیف 
(Row) 

 شغل 
(Occupation) 

 رشته تحصیلی
  (Field of Study) 

 سطح تحصیالت

(Education 

degree) 

P5  کارشناسی ارشد  معماری  مهندس استادیوم 

P6 
 علمیهیئتعضو 

 دانشگاه 
 دانشیار  مدیریت ورزشی 

P7 
 علمیهیئتعضو 

 دانشگاه 
 استادیار  مدیریت ورزشی 

P8 
 علمیهیئتعضو 

 دانشگاه 
 دانشیار  مدیریت ورزشی 

P9 
 علمیهیئتعضو 

 دانشگاه 
 استاد  مدیریت ورزشی 

P10  کارشناسی ارشد   مدیریت ورزشی  مدیر استادیوم 

P11   عمران   مدیر استادیوم  کارشناسی  

P12 
 علمیهیئتعضو 

 دانشگاه 
 دانشیار  مدیریت ورزشی 

 

شناسایی و تحلیل اقدامات مدیریتی  ی کیفی در ارتباط با هاداده و تحلیله تجزی، 3 شماره در جدول 

پایدار   ایران  هااستادیومسبز در راستای توسعه  با توجه به جدول     .نشان داده شده استی فوتبال 

استخراج    یمقوله محور  10کد باز و    42مفهوم و     52ی کیفی،  هاداده  و تحلیل  از تجزیه  3  شماره

مدیریت عمرانی ) شامل سه مقوله محوری  محیطیزیستمقوله اصلی مدیریت    3شده است. در نهایت  

مدیریت منابع انرژی)شامل سه مقوله محوری    مدیریت منابع آلودگی( وو    توسعه فضایمدیریت    ،سبز

چهار    شاملفرهنگی)ـ  مدیریت اجتماعی    مدیریت منابع آب، مدیریت منابع برق و مدیریت منابع آب(

محوری   فعالیتمقوله  و  اجتماعی  تعارض  مدیریت  شهروندی،  عدالت  و  حقوق  خیریه،  رعایت  های 

 . است آمده دستبه( سازیفرهنگ
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)کدگذاری باز و محوری  مدیریتی سبز الزامات و اقداماتو مفاهیم  هانشانتماتیک  مراحل تحلیل -3 جدول

 و اصلی( 
Table 3- Steps of thematic analysis of signs and concepts of green management 

requirements and actions (open and Axial and selective coding) 
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و مفاهیم الزامات و اقدامات مدیریتی   هانشانتماتیک  مراحل تحلیل  - 3دامه جدول شماره ا

 سبز)کدگذاری باز و محوری و اصلی( 
Continuation of the Table 3- - Steps of thematic analysis of signs and concepts of 

green management requirements and actions (open and Axial and selective coding) 
 های اصلی مقوله

Selective 

themes 

های مقوله

 محوری 
Axial themes 

 کدهای باز 

open Coding 

 مفاهیم
concepts 

 
 

 

 

 

 

 
 

 آبسرد کن خورشیدی 

های هوشمند  شیشه

 ساز الکترسیته ذخیره

 آبگرمکن خورشیدی 

 شیرآالت هوشمند 

 سیستم بازیافت 

حمایت از آسیب  

 دیدگان 

حمایت از بیماران  

 سرطانی 

استفاده از جمالت بزرگان برای  

 سازی فرهنگ

های فرهنگی در حین برگزاری ترویج ارزش

 مسابقه 

 استفاده از حمل نقل سبز مانند ماشین سبز

توجه به عدالت جنسیتی در زمان  

 ریزی مکانی و زمانی برنامه

جلوگیری از نژادی پرستی در زمان برگزاری  

 مسابقات 

 پارکینگ ویژه معلولین 

 جایگاه ویژه معلولین 

 به کار بردن مبدل زمین گرمای 

 (BMS)سیستم مدیریت ساختمان 

 های استحصال آب باران استفاده از سقف

 آبسردهای کن خورشیدی 

 ساز الکتریسیته های هوشمند ذخیرهشیشه

 های خورشیدی نورافکن

 آّبگرمکن خورشیدی 

 اتوماتیک )هوشمند(های شیرآالت و دوش

 های سیستم بازیافت حرارت از المپ

 حفظ انرژی فضای داخلی 

 حمایت از آسیب دیدگان 

 حمایت از بیماران سرطانی 
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ی فوتبال ایران نمایش  هااستادیوماقدامات مدیریتی سبز در راستای توسعه پایدار    1  شمارهدر شکل  

مفاهیم و    گیریشکلبندی کدها،  ، دستهها کدگذاریداده شده است. این الگو پس از اتمام و تکمیل  

، از طریق کدگذاری انتخابی تدوین شده است که از سه مقوله  اصلی  هاآنو تعیین ارتباط بین    ها مقوله 

 محوری تشکیل شده است. مقوله 10و 

 
 ی  فوتبال هااستادیومدر   قدامات مدیریتی سبزالزامات و ا  -1شکل

Figure 1- Green management requirements and actions in football stadiums 
 

گیرینتیجه بحث و   
 ، مؤسساتو    قرارگرفته  نظرانصاحبمدیریت سبز مورد توجه دانشمندان و  اخیر مبحث    هایسالدر  

اشاره    هایفعالیت. اصطالح سبز به  کنندمیبا احساس مسئولیت و دقت بیشتری نسبت به جامعه کار  

آلودگی   از  به جلوگیری  فراهم    کمک کنند  زیستمحیطدارد که  آسایش مردم  برای  را  و شرایطی 
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رابطه  .(2074  ، 2019  ،1)آلزگول کنند بر    تأثیرصنعت ورزش مانند سایر صنایع    ،در همین  شگرفی 

اعم    ،خود  تأثیراترا برای کاهش    هایی روشی ورزشی باید  هاسازماندر نتیجه،    ؛محیط طبیعی دارد

)مک کالو و    مدیریت پسماند و رفاه طرفداران و مردم در نظر بگیرند   هایبرنامهاز به روزرسانی انرژی، 

صورت گیرد،   زیستمحیطورزش بر  تأثیراتبه  گذرایی  نگاه نمونه اگر  طوربه . (10 ، 2016 ،2کلیسون 

  تجدید   غیرقابلانرژی    از  مقادیر زیادی  هااستادیومو    ها سالنمیادین بزرگ ورزشی،  که    شودمیمشاهده  

شهرهایشان   کنندمیمصرف    پذیر عمومی  خدمات  دوش  بر  سنگینی  بارهای  نیز  گذشته  در  و 

ایاالت متحده،  اندگذاشته از آب آشامیدنی کشور را مصرف    14فیزیکی    تأسیسات. فقط در  درصد  

درصد انتشار   38درصد استفاده از مواد اولیه،  40،  ها زبالهدرصد از تولید پسماند و  30و مسئول  کنند می

  ،2015،  3کلیسون، ترندافیلوا و مک کالو )   شوندمیدرصد مصرف برق را شامل    72کربن،    اکسیددی

63 .) 

از حاضر  انجام    هدف  پایدار پژوهش  توسعه  راستای  در  سبز  مدیریتی  اقدامات  تحلیل  و  شناسایی 

مقوله محوری استخراج شده    10کد باز و    42مفهوم و     52ی فوتبال ایران بود. در پایان  هااستادیوم

مدیریت عمرانی سبز  ) شامل سه مقوله محوری  محیطیزیست مقوله اصلی مدیریت    3است. در نهایت  

من توسعه فضای مدیریت  اجتماعی  و  و مدیریت  آلودگی(  مقوله محوری ـ  ابع  فرهنگی)شامل چهار 

فعالیت و  اجتماعی  تعارض  مدیریت  شهروندی،  عدالت  و  حقوق  خیریه،  رعایت  ( سازیفرهنگهای 

که    ی یها پژوهششد، تاکنون در    پژوهش اشاره   مسئلهکه در بخش بیان   همان طور.  اندشدهشناسایی  

ی فوتبال پرداخته هااستادیومدر  مشخص به بررسی اقدامات مدیریتی سبز    طوربهبه تازگی انجام شده  

توسعه    همشابه در حوز  هایمدلو    هاپژوهشپژوهشی، برخی    خالءنشده است. با توجه به وجود این  

 .  کنیممیرا بررسی  هااستادیومپایدار و مدیریت سبز  در 

شامل سه بعد مدیریت عمرانی، توسعه فضای سبز    محیطیزیست پژوهش در بعد مدیریت    هاییافته

  هایویژگینظر گرفتن    در  با   ها استادیوم که هدف مدیریت عمرانی ساخت    ، و مدیریت منابع آلودگی بود

  در این که    باشدمی  ها استادیوم از    برداریبهرهتا ساخت و    یابیمکانزمان جانمایی و    زتوسعه پایدار ا

ا  توانمیرابطه   اشاره  رمو  ینبه  نیز  مرحله    کردد  در  تخریب  ،یابیمکانکه  گونه  هیچ  تنها  در   ینه 

  گیرند میبلکه باید معماری و نوع مصالحی که مورد استفاده قرار    ،نیردن منطقه صورت  آ   زیستمحیط

 
1. Alzgool 

2. McCullough & Kellison 

3. Kellison, Trendafilova, & McCullough 
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(  2016)  1گوگوئی و جیریدر همین راستا    . و آب و هوایی منطقه باشد  محیطیزیستمطابق با شرایط  

 زیست محیطکه از نظر    داند میو استفاده از فرایندهایی    ها سازهبه معنای ایجاد    را    ساختمان سبز

، برداریبهره،ساخت،   مسئولیت پذیر بوده و در طول چرخه عمر ساختمان از محل استقرار تا طراحی

در آن   پایدارنوسازی، تمام اصول مرتبط با مدیرت عمرانی سبز در راستای توسعه   و  تعمیر و نگهداری

الشازلی و رشید  این در پژوهشی که  عالوه بر  رعایت شود. البارراوی،  در رابطه با   (2020)  2ایاجنه، 

میزبان جام جهانی  هااستادیوم فوتبال قطر که  دارند که    انددادهانجام    2022ی  اشاره  نکته  این  به 

به هتل و بیمارستان و مراکز   ،ی فوتبال این کشور بعد از جام جهانی با توجه به عدم کاراییهااستادیوم

اید بیان شود که برای تبدیل کارایی و یا تخریب . البته این نکته نیز بشوند میتفریحی و رفاهی تبدیل  

و مصالح سبز نظیر آجرهای   تجهیزاتنیاز به استفاده از    ،زیستمحیط استادیوم بدون آسیب رساندن به  

 فنی  گزارشچهارمین در  در رابطه با توسعه و ایجاد فضای سبز  .باشدمیدر سازه استادیوم  3وارکریت 

ی  هااستادیومکه وجود فضای سبز  در    شده   اشارهبه این نکته    روسیهی  هااستادیوماز    (2017)4فیفا

دامات قبه ا  ،و همچنین در این گزارش  باشدمیفیفا جهت اهدای نشان سبز  فوتبال یکی از الزامات  

 ،مثال در ورزشگاه کالینینگراد  طوربهکه    شده   اشارهی مختلف جام جهانی  هااستادیومصورت گرفته در  

  جام  و در استادیوم لوژنیکی میزبان فینال   باشد میدرصد از محیط استادیوم مربوط به فضای سبز    40

   درخت و درختچه کاشته شده است. 1050 جهانی

آلودگی منابع  نحوه    ، مقوله مدیریت  به  و    آوریجمعاشاره  پسماند  و مدیریت  بازیافت  و شیوه سبز 

استادیوم دارد.   اطراف  تولید کربن در محل و  با  همچنین کاهش  رابطه  سبز مدیریت    هایشیوه در 

رابطه با بازیافت زباله  در پژوهش خود در  و همکاران 5ی فوتبال کاستلوهااستادیومدر  ها زبالهپسماند 

در استادیوم فوتبال دانشگاه میسوری کلمبیا به این نکته اشاره دارد   ایگلخانه  گازهایو میزان تولید  

هزار تن آن مربوط به    29که از این مقدار  شود مییک فصل تولید    های بازیهزار تن زباله در   43که 

  هایزبالهدرصد این    96د. اما نکته قابل توجه این است که  تولید شده پیش از بازی هستن  هایزباله

از مصرف و مواد فروخته نشده   به پسماندهای غذایی قبل  با    .باشدمیتولید شده مربوط  رابطه  در 

در پژوهش    همچنین کاستلو و همکاران  (.13  ، 2017،  2مک گربی و بریشی  ،نوین )کاستلو  هایفناوری

 
1. Gogoi, & Giri 

2. ayajneh, Elbarrawy, El Shazly & Rashid 

وزن سبک، عایق حرارت و برودت، کاهش وزن سازه،  بتن های پیش ساخته که دارای ارزش های ویژه ای همچون  .  3

 .آید های این محصول به شمار میسرعت اجرای باال و بهینه سازی فضای داخلی از جمله مزیت

4. Fourth Technical Report 

5. Costello, McGarvey & Birisci 
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راه حل    عنوانبهرا    2کمپوستو  1پلیمرهای ترموپالستی  همچون  یافت زباله    نوین باز   های روش  ،خود

  ،2017  کاستلو، مک گربی و بریشی، )  دانستند   مؤثر  ها استادیوممناسبی در راستای مدیریت پسماند در  

فیفا در    ،در محل و اطراف استادیوم  ایگلخانه  گازهایتولید کربن و  (. عالوه بر این در رابطه با  17

راهبرد کاهش ترافیک در مرحله   ،روسیهی فوتبال جام جهانی گذشته در  هااستادیوم   ازگزارش خود  

های آینده، باعث کاهش حجم ترافیک در با در نظر گرفتن توسعه آن در سال   را  طراحی استادیوم

انتشار   کاهش  و  استادیوم  کاربران   داندمی  ها آالیندهاطراف  به  مترو  ایستگاه  مجاورت  همچنین  و 

به راحتی به استادیوم برسند   ،سایل نقلیه شخصیدهد تا بدون استفاده از وعمومی اجازه می  ونقلحمل 

مسافت  که  دهد  و عالوه بر این، وجود ایستگاه اتوبوس در نزدیکی استادیوم به مردم این امکان را می

و    خودپردازروی کنند. از طرفی در دسترس بودن دستگاه  استادیوم را پیاده  هایورودیباقی مانده تا  

از سفرهای  که  دهد  این امکان را می  ،به کارکنان استادیوم و طرفداران  ، رستوران و بوفه در ساختمان

  و کاهشاستادیوم باعث راحتی طرفداران    ونقلحملبه  . بنابراین، دسترسی .غیرضروری اجتناب کنند

گلخانه گازهای  نقلیه  انتشار  وسایل  از  استفاده  با  سفر  تعداد  کاهش  دلیل  به  میای    شودخصوصی 

 (.  2017جام جهانی روسیه،  یهااز استادیوم)چهارمین گزارش فنی فیفا 

که    شناسایی شدندمنابع گاز  و   سه مقوله مدیریت منابع آب، منابع برق   ،در بعد مدیریت منابع انرژی

رشد سریع جمعیت، صنعتی شدن،    که    آب باید به این نکته اشاره کرد  ع در رابطه با مدیریت مناب

در   است.  شده آبآب باعث بحران جهانی  شهرنشینی، مهاجرت، تشدید کشاورزی و سبک زندگی پر 

آبحالی سطح  حال    هایکه  در  سرعت  به  آمدن  زیرزمینی  و  پایین  باعث    ایگسترده   طوربه است 

کمبود   نمک،  نفوذ  مانند  جدی  رودخانهومشکالت  آلودگی  آشامیدنی،  آب  وآلودگی  و    ها دریاچهها 

میلی    250کشور ما     بارندگیاز طرفی میزان  (.  11  ،2019،  3شرستا، جها و دهال )  شودمیمخازن  

حدود سه برابر ایران این مقدار  است که  رلیتمیلی  850لیتر است و میانگین میزان بارندگی جهانی 

سرانه منابع آب ایران کمتر از   2025در سال    حاکی از این است که  ها بینیپیش  رو   این  از  .باشدمی

 
دو دسته ترموست و ترموپالست طبقه بندی می شوند . ترموست ها پلیمریزاسیون غیر قابل برگشت  مواد پلیمری به    .1

شوند.   می  تبدیل  حل  قابل  غیر  و  منجمد  مواد  به  گرما  و  شیمیایی  واکنش  وسیله  به  پلیمر  از  نوع  این  و  اند  داشته 

 ، نرم و در سرما ، سخت می شوند. ترموپالستیک ها از زنجیره مولکول خطی ساخته شده اند ، این پلیمر در گرما

کمپوست کردن عمل    ا ی پوسش هستند و پوسش    ند یحاصل فرا   دار ی و نسبتاً پا  شده هیتجز   ی آل  ی کمپوست پسماندها  .2

  ی هاخاص و روش  ط یلجن فاضالب است که تحت شرا   ن یهمچن  یشهر  ی هازباله  ای   ی وان یح  ، یاهیگ  ی ایبقا   ه یپوساندن و تجز 

 . ردیگیگوناگون انجام م

3. Shrestha, Jha & Dahal 
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از طرفی  (.14 ،2020، 1)آریانفر خواهد بود و این به معنای ورود به بحران آب است  مترمکعب 1400

مدیرت    زمینه  درمثبتی    های گاملذا باید اقدامات و    ،آب دارند مصرف  نقش بسزایی در    ها، استادیوم

اماکن    ،در مقدمه نیز اشاره شدکه    طورهمانو  منابع آب در کشور و در حوزه ورزش برداشته شود  

با استفاده از    توانمی  همین زمینه  در  ورزشی و استادیوم سهم بسزایی در مصرف آب و انرژی دارند.

آب مصرفی   ،و استفاده از چاه جذبی   نظیر آب خاکستری و سیستم استحصال آب باران  یهای فناوری

  هایروشدر پژوهش خود یکی از     شرستا و همکارا  . در این رابطهرا کاهش داد  ی فوتبال هااستادیومدر  

رفع بحران آب را  استفاده از سیستم استحصال آب باران معرفی کرده است و این موضوع را بیان  

آب آشامیدنی  و   تأمین مناسب برای  هایگزینهیکی از   ،باالی سقفدر که برداشت آب باران  کند می

راه حل جایگزین توسعه    تأمینبرای    ،یک  و همکاران،    باشدمیآب در کشورهای در حال  )شرستا 

همچنین در رابطه با مدیرت منابع آب استادیوم ماراکانا برزیل دارای سیستم زهکشی    (.20  ،2019

آب را ابتدا جذب و سپس به واسطه شبکه آبی ایجاد    ،هنگام بارندگی در  باشد تا  در چمن خود می

 (.  107 ،2015و همکاران ،  2گوررا شده به مخازن انتقال دهد)وینسی

در   میزان مصرف  و همچنین  کشور  در  سرانه مصرف  بودن  باال  به  توجه  با  برق  مدیریت  مقوله  در 

همچون    ،نوین هایبا استفاده از فناوری توانمی ،باشد میی فوتبال که مقدار قابل توجهی هااستادیوم

و اماکن ورزش را کاهش   هااستادیوممیزان انرژی مصرفی در    ، بادی های توربینهای خورشیدی و  پنل

پایدار برداشت.  ای  تسارداد و گامی مثبت در   استادیوم ماراکانای برزیل در  زمینه    همین  درتوسعه 

قابلیت    ،ات انرژی در سالو  کیلو  390باشد که با تولید  می  خورشیدیهای  سقف خود به مجهز به پنل

  ،2018،  3) مانینی و همکاران  باشدمیرا دارا    خانه اطراف استادیوم عالوه بر خود استادیوم  240  تأمین

  ، توربین بادی  80با نصب حدود    ها عقاباستادیوم تیم فیالدلفیا اجلس ملقب به خانه    ، عالوه بر این(.  4

  ،2013  ،4هچ)ری  این توانایی را دارد که  انرژی الزم برای مصرف برق خود را ایجاد کند   ،متر  6ارتفاع    اب

عرض شمالی قرار   یدرجه  40تا   25جالب است بدانید که ایران بین مدارهای  در همین راستا  (.  778

بع کیلوات ساعت بر مترمر  2200تا    1800میزان تابش  نور خورشیدی حدود    ،طور میانگیندارد که به

باشد و همچنین روزهای  می  دنیا بیشتر  میانگینبینی شده است که این مقدار از  در هر سال پیش

باشد و که  بیانگر این مسئله روز می  280طور میانگین در هر سال بیشتر از  ما به  در کشورآفتابی  
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انرژی خورشیدی    خصوصبههای تجدید پذیر و   نظر بهره بردن از  منابع انرژی   ما نیز از  کشوراست که   

    (.298 ،2018، 1معرفتی، مهرپویا و شفیعی دارای پتانسیل قابل اتکایی است ) 

خورشیدی و انرژی   های نظیر آبگرمکن  های فناوریبا   توانمی  مقوله مدیرت منابع گاز نیزدر خصوص  

انرژی استادیوم را فراهم و در مصرف گاز    تودهزیست    کرد در همین رابطه   جوییصرفه بخش اعظم 

پژوهش  (2019)  کاتساپراکاسیس با    در  رابطه  در  در    پتانسیلخود  پانکرتان  استادیوم    حومه انرژی 

داد    آتن بود، نشان   2004های فوتبال المپیک  غربی شهر هراکلون واقع در کشور یونان که میزان بازی

آبگرمکن از   استفاده  با  زیست که  انرژی  و  را   توانمیتوده  های خورشیدی  استادیوم  انرژی مصرفی 

پانکرتان    تأمین  طور کاملبه استادیوم  و در حال حاضر  انرژی گرمایشی  100کرد  نیاز    مورددرصد 

مقوله مدیریت اجتماعی و فرهنگی دارای چهار محور مدیریت تعارض    .کند می  تأمینمجموع خود را  

فعالیت شهروندی،  حقوق  و  عدالت  رعایت  فرهنگاجتماعی،  و  خیریه  میهای  مدیرت  سازی  باشد. 

متأسفانه    باشد، کههای جنسیتی و نژادی میای همچون تبعیض تعارض اجتماعی، بیانگر مسائل ویژه

این شاهد  نیز  ما  کشور  میدر  رابطه  این  در  و   هستیم  مسائل  در گونه  بانوان  حضور  عدم  به  توان 

فشار فیفا و در یک حضور فرمایشی هم تحتهای فوتبال اشاره کرد. که فقط در یک بازی، آناستادیوم

ابطه با موانع حضور صورت پذیرفته است. در همین راستا فراهانی و همکاران، در پژوهش خود در ر

استادیوم در  بهزنان  فوتبال  ورزشی  میهای  بیان  را  موضوع  این  ایران،  در  تماشاگر  که  عنوان  کنند 

باشد و بعضی از  های سیاسی میگیریعنوان هوادار،تصمیم ترین مانع حضور زنان در استادیوم بهمهم

ها، ایران را به  انی از حضور در استادیوم های حقوق بشری نیز با استناد به محرومیت بانوان ایرسازمان

بینانه نگاه کنیم، این مسئله به  اند و اگر به صورت واقعنقض آزادی، برابری و حقوق بشر محکوم کرده

 المللی و سیاسی تبدیل شده است.چماقی بر سر ایران در جوامع بین

از   ترضعیفی ورزشی  هارشته ایران که در بیشتر    همسایه مسلماناین در حالی است که کشورهای  

در  باشند می ایران   زنان  خود    هااستادیوم ، محدودیت  روی  پیش  از  آن    اندبرداشته را  شاهد  حتی  و 

مسابقات میزبانی  توانستند  که  جهانی    رویدادهایو    هستیم  جام  آورند را  مهمی همچون   به دست 

زاده) ماندالی  و  منصوری  اجتماعی   نباید  البته  (.66  ،2020،  فراهانی،  تعارض  مدیریت  بحث     ، در 

در    . باشد میمربوط به آن    ی هاارگانفراموش کرد که یکی از مسائل مورد توجه فیفا و  را    نژادپرستی

  ، و فراگیر دارد  آمیز صلحهمین رابطه تارنانیدیس با بیان اینکه فوتبال نقش مهمی در ایجاد یک جامعه  

نفر را بدون توجه به نژاد، رنگ، جنسیت، سن،    هامیلیون دارد که  هم  این امتیاز منحصر به فرد را  
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  کنندمیدر مورد نژادپرستی در فوتبال صحبت   ،آورد. بسیاری از محققانملیت یا مذهب گرد هم می

نظیر برای  نقش مهمی دارد و این فرصت بی    ـ  آمیزصلحایجاد یک جامعه    این زمینه ـ  که ورزش در

  ها آننفر، بدون در نظر گرفتن جنس، رنگ، جنس، سن، ملیت یا مذهب    ها میلیون آوردن    گرد هم 

  باز  ،علیرغم تمام تدابیر  متأسفانهاما    (  27  ، 2020،  1، تساپلس، پاپاتانیسو و ارمینا)تارنانیدیس  است

مثال تقریباً در طول هر مسابقه شاهد شرایطی    عنوانبه  ؛مسائل در فوتبال هستیم=  شاهد این    هم

و امیدواریم    دانند مینژادپرستانه    های توهینهستیم که بازیکنان خاص یا هواداران یک تیم را هدف  

  ی فوتبال نباشیم. هااستادیوممسائل در    گونهایندر این زمینه اقدامات مثبتی صورت پذیرد و شاهد  

همچون حقوق معلولین و جانبازان مورد توجه است.   یدی مسائل در بحث رعایت حقوق و عدالت شهرون

ها  های فوتبال برای معلولین و حقوق آن شود که در بسیاری از استادیوماما  داستان از جایی شروع می

های  ( با بیان اینکه از فوتبال باید بدون مانع2020)2احترامی قائل نشده است. در همین رابطه براون 

به عدم    ،در مورد برخی از طرفداران معلول وجود ندارد  مسئلهبرد، اما متأسفانه این  غیرضروری لذت  

برای حل این   یرعایت حقوق و عدالت شهروندی در فوتبال در لیگ جزیره اشاره دارد و راهکارهای

 این است که اقدامات مثبتی در این زمینه صورت پذیرد. البته ناگفته  کند. لذا امید برمعضل بیان می

ها در نظر گرفته نشده است. در انتها  برای معلولین در استادیوم  یگونه امکانات نماند در کشور ما هیچ

کنیم که حقوق و عدالت شهروندی مبحث پیچیده و بزرگی است که حقوق   باید به این نکته اشاره

 باشد. بخشی از آن میهم  معلولین 

دیگر یکی  در    ی اقدامات  از  اما  باید  پایدار  توسعه  راستای  در  بگیرد  هااستادیومکه  شکل  فوتبال  ی 

زمینه  است  خیریه    هایفعالیت این  در  به    توانمیکه  و    بیمارانکمک  و    ی خاص هابیمارسرطانی 

بلی برای    ترایگان کردن  اختصاص صندلی  بیماران خاص و   اختصاص دادنو همچنین    هاآنبرای 

از   برای    درآمدهایبخشی  استادیوم  ویژه و    خیریه  هایفعالیتباشگاه و  نگاه  نیازمند  اشاره کرد که 

کند  از آنجایی اهمیت پیدا می  ،سازیمقوله فرهنگ.  باشدمی  هااستادیومو    هاتیممدیران    خیرخواهانه

منظور گذراندن اوقات  د که بهنباش های فوتبال همیشه میزبان قشر زیادی از  مردم میکه استادیوم

های سازی از طریق استادیوم فرهنگبا  آیند. مک کالو و کیلسون در رابطه  ها میفراغت به استادیوم

ای بر محیط طبیعی  العادهه صنعت ورزش تأثیر فوق با اشاره به اینک آنها فوتبال در راستای سبز شدن 

کند که با استفاده حس مکان)یعنی اینکه هواداران دانش و آگاهی کامل را نسبت پیشنهاد می  ،دارد

های منحصر به فرد مانند استفاده از منابع  دارای چه ویژگی  ،هابه اینکه استادیوم تیم مورد عالقه آن
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پذیر می تجدید  درباشد(  انرژی  را  هواداران  فرهنگ صرفه  مشارکت  و  پایدار  توسعه  و  زمینه  جویی 

(. در نتیجه این موضوع باعث 10،  2016زیست را افزایش دهند )مک کالو و کیلسون،  اهمیت محیط 

 شود. محیطی اماکن ورزشی و هواداران در زندگی شخصی خود میکاهش اثرات مخرب زیست 

زندگیورزش    تأثیر رواقشار    بر  افزایش  جامعه  در حال  رو  به  اینکه    باشدمیز  به شکل   در  میان 

از لحاظ   زیستمحیط ورزش بر    تأثیراز طرفی    .باشدمیفوتبال دارای محبوبیت چشمگیری    تریویژه

.  از همین رو حاال که جامعه بشری  نادیده گرفت  توانمیو اجتماعی را ن  محیطیزیستفرهنگی و  

رفع    درصددو    کرده پیدا  زیستمحیطدر قبال    T  خود  هایمسئولیت بیشتری از    آگاهیدارای دانش و  

پایدار است، ورزش نیز باید همگام با مردم و جوامع اقدامات    رفتارهایی و انجام  زیستمحیط  هایبحران 

اقدامات   پیشینه  مطالعهتوسعه پایدار بردارد. اما با    گانهسهاهداف  و  راستای توسعه پایدار    در  مثبتی

گرفته   این  زمینه  درصورت  خالی  جای  در کشور  پایدار  که  اجتماعی    زمینه  در  ،اقدامات  توسعه  ـ 

مشاهده   زیست محیطدر مسائل ـ  و   شودمیرا شامل  جنسیتی نابرابریو نژادپرستیمسائلی همچون 

توسعه پایدار در ورزش و   گانهسه در جهت اهداف    ،نتایج این پژوهش   بر اساس  توانمی. حال  شودمی

شود دولت در  از همین رو پیشنهاد می  و تجهیزات ورزشی گام برداشت.  تأسیساتساخت اماکن و  

از    عالوه بر این  های مثبتی برداشته و گام  ، های سبز و مبتنی بر توسعه پایدارزمینه ساخت استادیوم

راهبردی توسعه پایدار در ورزش استفاده شود.    برنامهو تدوین    گذاریسیاستبرای    نتایج این پژوهش 

از منابع انرژی تجدید    برداریبهره  سنجیامکانبه بررسی    شودمیپیشنهاد  نیز  به سایر پژوهشگران  

و    نژادپرستی بر  مؤثرو اماکن ورزش کشور بپردازند. همچنین به شناسایی عوامل  ها استادیومپذیر در 

را نیز مورد بررسی قرار بدهند. هر پژوهش علمی متأثر    فوتبال     ویژهبهنابرابری جنسیتی در ورزش و  

ی این پژوهش هامحدودیتاست و این پژوهش نیز از این امر مستثنا نیست و از    ها محدودیتاز برخی  

به عواملی مانند محدودیت در مدت زمان مصاحبه و دسترسی دشوار به مدیران و مهندسین  توانمی

استادیوم  ها استادیومفنی   جغرافیایی  وسعت  دلیل  تیمبه  برتر  های  لیگ  در  کننده  شرکت  های 

 اشاره کرد.  و مشکالت ناشی از بیماری کرونا فارسخلیج 
 

 تشکر و قدردانی 
افرادی که در انجام پژوهش پژوهشگران را همراهی    همهاز    دانندمینویسندگان مقاله بر خود الزم  

 . ، تشکر و قدردانی نمایند اندکرده
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