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Abstract 
The concept of green is a new term in the management of organizations that has been a 

new research path in organizational studies in recent years. A green organization is one 

that accomplishes its missions, goals, and tasks so that both individuals and other existing 

organizations and the needs of the future are not distorted by limited resources. To become 

a green organization, you need green management. Green management is the effective and 

efficient use of all facilities, material and human resources to guide and control the 

organization in order to achieve environmental goals, creating social acceptance and 

preserving the environment. The present study was performed qualitatively based on 

which 12 in-depth interviews with experts were done to collect data. The participants were 

selected through purposive sampling method and snowball technique. The results of 

thematic analysis of green management challenges showed the existence of challenges in 

the form of 43 concepts that were extracted from interviews with experts. In the second 

stage of coding, these concepts became 6 more abstract concepts in the form of primary 

and secondary concepts, and finally in the third stage, these 6 concepts became 3 main 

categories or themes with basic, applied and environmental titles. The concepts, major 

categories and core categories included 6 concepts of challenges, green management 

culture, green management regularities, social structures, structural change and education.  

According the findings, green management in sports venues and facilities is not considered 

properly and it is expected that the relevant managers will consider more importance for 
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the issue of green management in sports venues and facilities.  It can be concluded that the 

green management model requires the use of more equipment and technology in Iran 

 

Keywords: Sustainable Development, Sports Management, Environment 

 

Extended Abstract 

Background and Purpose 
The purpose of this study is to design a green management model for sports 

venues and facilities in Iran, which has been done with a qualitative approach and 

exploratory strategy and grounded theory (data theory of the foundation 
 

Materials and Methods  
The present study is methodologically qualitative. In terms of purpose, this study 

is in the category of exploratory research. Since this study is the first national 

research in this area, , the type of research method along with the flexibility of 

qualitative research can lead the researcher to more accurately and fundamentally 

identify the components of the green management model in Iranian sports venues 

and facilities. In order to conduct the study, after designing general questions and 

compiling the interview protocol, in-depth interviews were conducted with 

experts from April to June 2020. The interview with each expert lasted in a 

structured manner from 60 to 100 minutes. At the end of each interview, the 

interviews were fully written down on paper. At the end of each interview, the 

data were initially coded to extract the basic concepts. The interviews continued 

until the theoretical saturation of the research topic was reached. The interviews 

ended when the information received from the interviewees was repetitive and so-

called saturated. At the end of the interviews, a deeper study of the theoretical 

foundations and previous studies was conducted to combine the past concepts, 

researcher’s experiences and experts’ opinions with the next steps of data analysis 

and finally model design. The designed model was then provided for 12 experts 

selected by purposeful sampling method and snowball technique, and after 

receiving their suggestions and opinions on the classification of categories and 

concepts, the final model of green management of sports facilities was designed. 

The participants of the present study were experts in sports management familiar 

with the subject of research, environmental specialists, managers of sports 

facilities and senior managers of all provincial administrations. They were experts 

in sports management and the environment. 

To analyze the data, thematic analysis and grounded theory (with the approach of 

Strauss and Corbin) were used. After analyzing the data and referring to the 
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theoretical literature, the green management model of Iranian sports venues and 

facilities was extracted and designed . 
 

Findings 
In the first step, thematic analysis method (which is the first step of coding in the 

grounded data theory) was used to find the challenges facing green management. 

Although the data from the interviews were duplicated from the eleventh person 

onwards and the data were so-called theoretically saturated, these interviews 

continued until the twelfth person to be more certain. In thematic analysis, the 

data obtained from interviews with experts familiar with the research topic were 

first coded accurately. Then, in two stages, the initial concepts were produced; in 

the first stage, 43 concepts were extracted from interviews with experts, and in the 

second stage, these concepts were coded in the form of 6 more abstract concepts 

for greater coherence and better analysis and interpretation. The results of this 

coding and the way of analyzing and combining primary concepts were 

categorized in the form of secondary concepts of managerial, educational, social, 

contextual, cultural and technological challenges. In the next step, the 6 concepts 

generated in the secondary coding process were classified into 3 main categories 

or themes. These major categories (themes) that are at a higher level in terms of 

abstraction than the concepts of the previous stage were 1. Basic concepts, 2. 

Applied, and 3. Environmental. 

Then, considering the above findings, research literature and experts' opinions (in 

the form of continuing interview questions), the optimal green management model 

for Iranian sports venues and facilities using grounded data theory and three-stage 

codingof the data from interviews, was provided. 

In the second stage, these concepts were coded in the form of 4 more abstract 

concepts for greater coherence and better analysis and interpretation. The results 

of this coding and how to analyze and combine primary concepts in the form of 

secondary concepts are shown. 

In the next step, the 4 concepts produced in the secondary coding process were 

classified into 2 main categories. These major categories in terms of abstraction 

are at a higher level than the concepts of the previous stage and they are: 1. Internal 

structures, 2. External structures. 

 In the present study, the phenomenon under study was green management of 

Iranian sports venues and facilities. Accordingly, it was considered as a central 

class and other classes are considered as conditional (causal, contextual and 

intervening), interactive / process, and consequential categories. 

Conclusion  
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Based on the study’s findings, the main and central theme among the proposed 

categories and the main category is the basic concepts as other components of 

green management of sports venues and facilities are related to this category. 

Macro-cultural problems and issues that directly affect and are affected by the 

green management of sports facilities and facilities, on the one hand, have caused 

problems and challenges of behavior in sports facilities and facilities, and on the 

other hand ithas led to appropriate policy-making (Anderson, Fornell & Lehmann, 

1994). There should be no sports facilities in green management and the necessary 

policies and platforms for green management of sports facilities in Iran. The 

challenges in the category of applied concepts (education and technology) are 

mainly due to the prevailing policies and contexts in the country's legislative and 

decision-making centers and other related institutions (rulrajah, Opatha, & 

Nawaratne, 2015). Based on experts’ opinions, there is no private training for 

relevant individuals and managers. as they lack the necessary maturity in the field 

of green management of sports venues and facilities.  In addition, they opined that 

there is a lack of education and technology in this field, so that it is better to 

establish related fields and also use the up-to-date equipment of developed 

countries. Environmental theme (social and cultural) and socio-cultural issues are 

another category that have been raised as one of the main challenges of green 

management of sports venues and facilities. Most experts and specialists believed 

that the media is not playing its role well in this regard, and some of them even 

stated that the issue of green management of sports facilities has not been defined 

for the media as a whole (Baker & Crompton, 2000). 
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 مقالة پژوهشی

 1ورزشی ایران  ساتیتأس طراحی مدل مدیریت سبز برای اماکن و 
 

 4بخشنیک  ، رضا3محمد امیرتاش، علی 2محمد صفا نیا، علی1ساجد پورحسن

شگاه  ، واحد علوم و تحقیقات، دانیبدنت ی تربدانشجوی دکتری رشته مدیریت ورزشی، گروه  .  1

 آزاد اسالمی، تهران، ایران 

  ۀ )نویسند  تهران، ایران ی،، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمیبدنتیترباستاد گروه  .  2

 مسئول( 

 تهران، ایران  انشگاه آزاد اسالمی،، واحد علوم و تحقیقات، دیبدنت یترباستاد گروه  .  3

 شگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران ، واحد تهران جنوب، دانیبدنت یتربدانشیار گروه  .  4
 

10/12/1399تاریخ پذیرش:                          06/06/1399تاریخ دریافت:   
 

 چکیده 

در    یمسیر تحقیقاتی جدیددر چند سال اخیر  که    هاستجدیدی در مدیریت سازمان، اصطالح  مفهوم سبز

ورزشی   ساتی تأسطراحی مدل مدیریت سبز برای اماکن و  ،حاضرتحقیق  هدف . ازمانی بوده استمطالعات س

برای .  انجام شد  بنیاد(روش گرندد تئوری )نظریه داده  اکه با رویکرد کیفی و با استراتژی اکتشافی و ب  بودایران  

گیری هدفمند  روش نمونه  ا ب  .استفاده شد  نظرانصاحببا خبرگان و    ها از روش مصاحبة عمیقگردآوری داده

آوری  های تحقیق جمعمصاحبة عمیق با خبرگان مرتبط با موضوع، داده  12برفی و براساس  و تکنیک گلوله

بود که از  مفهوم  43ها در قالب وجود چالشدهندۀ های مدیریت سبز، نشانتحلیل تماتیک چالش جی. نتاشد

با خبرگان استخراج شد امصاحبه  مر  میمفاه  نی .  قالب  انتزاعی  مفهوم  ششبه    یحله دوم کدگذاردر  تر در 

مقوله عمده   سهمفهوم در قالب    ششاین  در مرحله سوم    سپسو    مفاهیم اولیه و مفاهیم ثانویه تبدیل شدند

عناو  ای با  محیطی  ن یتم  و  کاربردی  و  مفهومی  مدل    ، تیدرنها  .ندشد  لیتبد  بنیادی،  اماکن  سبز  مدیریت 

مدیریت    یسازفرهنگ،  مدیریت سبزهای  مفهوم چالش  شششامل  مدل    این  شد.طراحی    ورزشی  ساتیتأس

توان نتیجه گرفت  می   مدیریت سبز، ساختارهای اجتماعی، تغییر ساختارها و آموزش شد.  یهایقانونمندسبز،  

 . است تجهیزات و تکنولوژی بیشتری در ایران یریکارگبهکه مدل مدیریت سبز نیازمند 

 ست یزطیمحمدیریت ورزشی، توسعه پایدار،  :واژگان کلیدی
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 مقدمه 
 قبیل برگزاری مسابقات و   های مختلف ازدلیل پوشش گسترده فعالیتاماکن و تأسیسات ورزشی به

ها، بر فضای شهر آنآوردن تعداد زیادی از تماشاچیان و ورزشكاران به سمت  تمرینات ورزشی و روی

میکاربری  و تأثیر  خود  اطراف  مسكونی  و  تجاری  اثرات  های  شامل  تأثیرات  این  از  برخی  گذارند. 

است  اقتصادی، شهر  بافت  بر  زیستی  محیط  و  ترافیكی  در    .اجتماعی،  را  ما  موضوع  این  از  آگاهی 

های  در سال.  کرد  وری تأسیسات ورزشی یاری خواهدساخت، طراحی و افزایش بهره  بینی محلپیش

های ملی  و سازمان  است  بوده  روروبه  چشمگیریبا افزایش    ستیزطی محاخیر توجه عمومی به موضوع  

در ایران نیز   .اندکرده  ستیزط یمحهای زیادی برای حفاظت از  المللی ورزشی و اجتماعی، تالشو بین

آشنایی    برایهایی  های ورزشی، کارگاهورزش و جوانان و فدراسیون  وزارته توسط  پراکند  صورتبه

گونه نظام یا راهبرد جامعی  برگزار شده است، ولی هیچ  ستیزطیمح ورزشكاران با اصول حفاظت از  

کارگیری مدیریت سبز در اماکن و ورزش و به  یطیمحستیزپایدار    برای ارائه مدلی در جهت توسعه

. در این راستا، اهمیت مطالعه و دهای پژوهشی باشبر یافتهکه مبتنیدارد  وجود نورزشی    ساتیتأس

مدیریت سبز در اماکن و  و    یطیمحست یزپایدار    های توسعهارائه الگویی منسجم و شناسایی شاخص

در  ساتیتأس آن  کردن  پیاده  و  برای  برنامه   ورزشی کشور  ورزش  جامعه  در  انگیزه  ایجاد  آتی،  های 

در   مشارکتی  فعالیتشرکت  و  یطیمحست یزهای  مدیران  آگاهی  افزایش  و  اقتصادی  اجتماعی،   ،

 (. 76،  2014، ، حمید و سوزاکی)معینی است نشدنیانكار اندرکاراندست

های  فعالیت  نتیجة  جـهان مبین این واقعیت است که در چنـد دهة اخیـر در  ستیزط یمحضعیت  و

جبران صدمات  متحمل  زمین  کرۀ  سالبشر،  گزارش  براساس  است.  شده    برنامة  2012  ناپذیری 

)احمد،   افزایش است  رو به  یطیمحست یزمشكالت    مویكسازمان ملل، در قرن بیست   یطیمحست یز

افزایش  (19،  2015 برابری دی  ی ادرجهکی.  نیم  افزایش یک و  افزایش  دما،    برابریدهاکسیدکربن، 

الیة   هحفر  برابریدهدرصد، افزایش    پنجاه درصد به    پنجتخریب الیة اُزن از    های انسانی درسهم فعالیت

میلیون نفر    پنج ها در ده سال اخیر، مرگ ساالنة  هكتار از جنگل  میلیون  13حدود    ه اُزن، کاهش ساالن

جو و  )  هستند  گزارش سازمان ملل  هکنندی از آمارهای نگرانیهاهای شیمیایی، نمونهدرمعرض زباله

توانند  ها می، سازمانستیزط یمح  های انفرادی مسئوالنه در قبالفعالیت  فراتر از(.  7،  2020زینگ،  

محیطی داشته باشند و نقش پررنگ انسان زیست هاینقش چشمگیرتری در افزایش یا کاهش چالش

در حوزۀ مدیریت منابع انسانی را متذکر    ستیزطیمح  های دوستداردر سازمان اهمیت توجه به فعالیت 
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پیامدهای اماکن ورزشی باید توجه   با در نظر گرفتن  ؛ بنابراین(17،  2015،  1و مونتلو   )کلیسون  شودمی

تنها جامعه انسانی بتواند    که نه  روانه مسیری شود  زمینه  های میلیاردی در اینداشت که صرف هزینه

خود را حفظ کند، بلكه این    طبیعی، سالمت جسمانی و روانی  ورزشی شرایطبا این اماکن و تجهیزات  

زیستی اطراف و محیط  ترافیكی -وضعیت اقتصادی، اجتماعی  اماکن و تجهیزات بتوانند اثرات مثبت در

-سرمایه  مهم،  موضوع  کاسته شود. با توجه به این  و از اثرات منفی این تجهیزاتباشند  خود داشته  

ادارات  وزارت ورزش و جوانان، )مسئول  هایریزان، کارشناسان اماکن ورزشی و سازمانگذاران، برنامه

های مختلف  تأثیرات، در طرح  با در نظر گرفتن این  ( ...و  هاها، شهرداریورزش و جوانان استانکل  

اقدام کنندمنطقه  شهری و به مكاتباتی مناسب  باید  پی مطرح  (.57،  2016،  2)سارانی   ای  شدن در 

توسعه  یطیمحستیزتبعات   از  و    یطیمحست یزتوجه    شدنجلب   ،حاصل  اقتصادی  محاسبات  در 

اقتصاد   دانش  تستیزطیمحپیدایش  و  برنامه  بی  رشد  منفی  تبعات  منابع أ ،  بر  آن  درازمدت  ثیرات 

و مفهوم مدیریت سبز گسترش پیدا کرد.    طبیعی و سالمتی جوامع انسانی در صدر توجه قرار گرفت

اخیرکه    هاست جدیدی در مدیریت سازماناصطالح    «م سبزمفهو» چند سال  تحقیقاتی    در  مسیر 

ها  امروزه از سازمان(. 86، 2015،  3ناوارانتو  ، اوپسا )آرولرجا در مطالعات سازمانی بوده است  یجدید

رود تا در راستای مسئولیت اجتماعی خود به سمت ایجاد سازمان سبز حرکت  انتظار می  هاو مدیران آن

مأموریت(.  14،  2011،  4)جابور  کنند که  است  سازمانی  سبز،  راسازمان  خود  وظایف  و  اهداف   ها، 

محدود   های موجود و هم نیازهای آیندگان از منابعافراد و سایر سازمان   تا هم   کند مینحوی محقق  به

نیاز مدیریت سبز    به  شدن به سازمان سبزبرای تبدیل(.  2،  2017،  5یرام و سوبار)س  نشودمخدوش  

  ، امكانات  ارگیری مؤثر و کارآمد همهکهب  ،مدیریت سبز(.  13،  2016،  6مولرو    ، چاندانا، میشل)میلر  است

هدف ایجاد    با  یطیمحستیزاهداف    نیل به  برایمنابع مادی و انسانی برای هدایت و کنترل سازمان  

حفظ   و  اجتماعی  همكاران،    است  ستیزطیمحمقبولیت  و  ب  مدیریت .  ( 9،  2020)سریرا   هسبز 

بهبود  منابع طبیعی در    های محیطی با تأکید بر حفاظت ازکه در محدودیتاشاره دارد  تصمیماتی  

  نگهداری منابع و بهبود کیفیت محیط فیزیكی و  ،شود. هدف مدیریت سبززندگی گرفته می  کیفیت

 (. 76، 2014، )معینی و همكاران یند استابهبود فر
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به کشورها  از  بسیاری  در  سبز  درمدیریت  درکشورهای  نهحالخصوص  ایران،  همچون  تنها توسعه 

به وجود   ... دستورات اداری، استانداردهای فنی و  تمهیدات اداری نظیرواسطه  بهواسطه قوانین، بلكه  به

در چارچوب    یطیمحست یزارزیابی اثرات    به پذیرش  1994  آمده است. جمهوری اسالمی ایران در سال

و    ستیزط یمححفظ    همانند سایر کشورهای جهان بحث  مصوبه قانونی خود اقدام کرد. در ایران نیز

به  توسعهحرکت  اول  برنامه  از  پایدار  توسعه  فرهنگی  سوی  و  اجتماعی  و  شده  آغاز    اقتصادی، 

در ابعاد مختلف   ستیزط یمحاگرچه سرعت تخریب    ؛است  دوم و سوم توسعه تداوم یافتههای  دربرنامه

قوانین بوده است. یكی  های توسعه و سایر مقررات و  در برنامه  شدهبسیار فراتر از تمهیدات اندیشیده

غیردولتی    مؤسسات  و  نهادهای عمومی   ی، یهای اجراها چه در سطح دستگاهبزرگ سازمانهای  از چالش

های تولیدی و صنعتی براساس شرکتدر سطح    برنامه پنجم توسعه کشور و چه  190براساس ماده  

  های اقتصادی،ی مسئولیتی)همگرا  مند و هدفمند به رویكرد سبز، توجه نظامیطیمحست یز  الزامات

قانون برنامه    190اده  (. م 78،  2017)فرخی،    است  کرده   جدی  کامالً( را  یطیمحستیزاجتماعی و  

کرده است موظف  و نهادهای عمومی غیردولتی را مؤسساتای اجرایی و ه هدستگا همهتوسعه  ،پنجم

 ست یزطیمحهای مصرف بهینه منابع پایه و  اعمال سیاست  ای دولت، کاهش اعتبارات هزینه  برای  که

  کاغذ   مواد اولیه و تجهیزات )شامل  آب،  برای اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی،

اقدام  ای  نامهها و وسایل نقلیه( طبق آیین)در ساختمان  ها د جامد و بازیافت آنیمواد زا  کاهش   (،و...

شده ربط تهیه  های ذیو معاونت آن و همكاری دستگاه  ستیزط یمح  سازمان حفاظت  که توسطکنند  

وزارت   ،(. در این راستا49،  2016)سیدجوادین و همكاران،    رسیده است  ت وزیرانئو به تصویب هی

ها  خطاب به مدیران کل ستادی و استانی، از آن  یابخشنامه  طی   1396سال  درورزش و جوانان نیز  

و اماکن ورزشی وزارت ورزش و  ها  بخشنامه مدیریت سبز ساختمان   کردنبه اجراییتا  خواسته است  

.  کنند نظارت وزارت اقدام  زیرها و اماکن ورزشی  ها و مجموعهجوانان، ادارات کل ورزش و جوانان استان

، این  است  و توسعه پایدار وزارت تدوین شده   ستیزطیمحر  راساس این بخشنامه که به همت دفتب

آوری اطالعات مرتبط با  منظور جمع دفتر باید به ایجاد درگاه مدیریت سبز وزارت ورزش و جوانان به 

ارزیابی عملكرد ساالنه مدیریت سبز ادارات کل ورزش و جوانان   و  مدیریت سبزهای  اجرای شاخص 

 (.23، 2014)شیخ،  کند ورزشی اقدام  هایها و مدیران مجموعهاستان

رویدادهای   و  ورزشبرگزاری  اماکن  احداث  و  ازجمله می  ورزشی  ساتیتأسی  گوناگونی  اثرات   تواند 

و  و شدت این تأثیرات به نوع  میزان . باشد ها داشتهبزرگ بر اکوسیستم هایتهدیدهای جزئی تا خطر

،  اسمعیلیو    ، صفری جعفرلو)قربانی  دارد  بستگی  ورزشی  ساتیتأسی یا اماکن و  ورزشاندازه رویداد  

ها مسئولیت اولیه اجرای قوانین دولت،  1995  زیست درسالمحیط  المللی. با وضع قانون بین(5،  2020
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 هماهنگی جنبش ورزش   با   بایدباشند، اما این اقدامات    و باید مجری آن  دارند زیست را به عهده  محیط

یا ساختن  رویداد  ریزی یک  برنامه  . همچنینانجام شود و  ورزشی  نیازمند  اماکن  تأسیسات ورزشی 

طراحی    .(14،  2020،  1هرستاد و    ، بوسچام)سولهیم  زیست استمحیط  رعایت قوانین و مقررات حفاظت

ضرورت ساخت یک مرکز    بایدچراکه    ؛ شودبزرگ برای معماران محسوب می  ی چالش  ،اماکن ورزشی

لحاظ    استفاده  برایچندمنظوره   کاربران  از  بیشتری  و    شودتعداد  ووگ  دراگان،  میومیر،  )میلیكا، 

،  2009،  3)کوهن  شوندمی  محسوبچالش  (. از طرفی این اماکن برای جنبش سبز  20،  2014،  2نیكوال

چندین تن فوالد، بتن و سایر مواد در  دلیل نیاز به  عظیمی را به  یطیمحستیز(. این اماکن ردپای  31

ویژه برای بناهایی با مقیاس بزرگ و با  انتخاب اماکن ورزشی بهرو  ازاین  ؛کنند می  طول ساخت ایجاد

جاده یضما و  پارکینگ  فضای  چون  دسترسی،  می  فر  یامرحلههای  در  برنامهاحساس  و  یند  ریزی 

، اقتصادی و اجتماعی  یطیمحست ی زای بر مشكالت  مقدمهتواند  وساز است. انتخاب نامناسب میساخت

همكاران،  )بهمن  باشد  و  گفته  (.26،  2009پور  )  به  دهه 2008گیبسون  طول  در  مفهوم   ،اخیر  (، 

 عنوانبه  ،اتماممقابله با منابع محدود و درحال  برایوساز سبز و پایدار درمورد اماکن ورزشی  ساخت

های توانند از مزایای این طراحیو دارندگان این اماکن می  استاستراتژیک در حال افزایش    سازوکاری

وساز  ساختهای  (. هزینه124،  2008،  4)گیبسون   ها بهره ببرند سبز و پایدار در جهت کاهش هزینه

ها  گونه پروژهکه ایندرحالی  ؛ عادی باشدوساز  ساختموازی با هزینه    صورتبهتواند  این گونه اماکن می

های  یک تصمیم مالی هوشمند موجب کاهش هزینه  عنوانبههم به لحاظ مسئولیت اجتماعی و هم  

  (. استفاده 17،  2006  ،5)دورسی  شوندمیها  و موجب توسعه اقتصادی پایدار در سازمان  شده بعدی  

توسعه اقتصادی در   حیثاز  و هم   ستیزطیمحبهینه از انرژی در این اماکن هم به لحاظ سازگاری با  

 (.38،  2005،  6)کسنیدس   کند ردی نقش بسزایی ایفا میبایجاد ساختارهای ورزشی پایدار، سالم و کار

( 2011همكاران )توان به مطالعه پاداش و  و ورزش می  ستیزطیمحازجمله تحقیقات مرتبط با موضوع  

گذاری اماکن  ریتأثکه    کرداشاره  «  شهریزیستی اماکن ورزشی بر محیط  بررسی اثرات محیط»با عنوان  

بر   آلودگی   ستیزطیمحورزشی  ایجاد  و  و    کند می  دییتأ را    یطیمحستیزهای  اطراف خود  )پاداش 

تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر  »عنوان    پژوهشی با (  2017سوبا )یرام و  رس  . (9،  2011همكاران،  
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کارکنان    مدیریت منابع انسانی سبز به افزایش تعهد   ،نتایج نشان داد   انجام دادند. «  اثربخشی سازمان

منابع انسانی سبز به بهبود اثربخشی   خواهد شد. همچنین اقدامات مدیریتمنجر    هاو تغییر نگرش آن 

کید بیشتری بر  أ(، ت2016)  1های استینتبراساس گفته  . ها منجر خواهد شدوعملكرد مالی سازمان

های  و برنامه  داردهای توسعه پایدار وجود  اکن ورزشی با توجه به تالشریزی، توسعه و مدیریت امبرنامه

که جنبش   است  شان شامل اماکنیعلت لزومات عملیاتی و اندازهدانشگاهی اغلب بهو  ورزشی، تفریحی  

پایداری ،  در مطالعه خود نشان دادند (  2015)  فیاضی و افشار.  استیک چالش مطرح    عنوانبه سبز  

  ،طورکلیعملكرد اقتصادی. بهو    جامعهتوجه به    ،ستیزط یمحتوجه به  :  سه چیز استها در  سازمان

شان  تصویر کلی  بهتری دارند،   یطیمحستیز  هایی که عملكردباور عمومی وجود دارد که سازماناین  

در پژوهش  (  2015رضوی و بوژمهرانی ).  کنندمیو توجه کارکنان بالقوه را به خود جلب   یابدمیارتقا  

همكاری    :اندداشته   ستیزطیمحدر حفاظت از    ها راکه باالترین اولویت  را بیان کردند  ده راهكاریخود  

تدوین، قراردادهای    برایو وزارت آموزش و پرورش    ستیزطیمحنزدیک بین وزارت ورزش، سازمان  

  ،و گرمای اماکن ورزشی  روشنایی   نیتأمهای پاک در  کید بر استفاده از انرژیأ ت بین یكدیگر،  همكاری

گنجاندن اصول حفاظت از  ،یطیمحستیزهای جلب مشارکت ورزشكاران ستاره و محبوب در فعالیت

دادن تحقیقات و  سوق   ، های مربیگری و مدیریتی ورزشیهای آموزشی دوره در سرفصل  ستیزطیمح

اندازی رشته یا گرایش تحصیلی در مقاطع  راه   ،ستیزطیمحهای دانشجویی به سمت ورزش و  نامهپایان

و   ورزش  عنوان  با  تكمیلی  اصول    ،ستیزط یمحتحصیالت  رعایت  به  در   یطیمحست یزالزام 

بازیافت  ،وسازهای ورزشیساخت از مواد  استفاده  به  برگزاری رویدادها  شدنیالزام  افزایش    ،در حین 

رسانه مانور  و  ورزشی  اماکن  در  سبز  فضای  آنسرانه  روی  فرهنگ  ، ای  حفظ  گسترش  عمومی 

ساخت    بربسیاری    ریتأث  یطیمحستیز  های گستردهجنبشبیان کرد،  (  2015)  2کلیسون   .ستیزطیمح

و   دارد  سبز  ورزشی  کمتر  ریتأثاماکن  برعكس  همچنیناست  حالت  به    و.  قادر  عمومی  اجماع  این 

  3اسون شمدس   .است  های تسهیالتی پایدار ورزشیمتقاعدکردن صاحبان صنعت ورزش به اتخاذ طرح

از طریق ماتریس ارزیابی سه بعد شهری، محیط زیستی و اجتماعی بررسی  در پژوهش خود( 2015)

 براینیز  قبالً که اختصاص یافت  های ورزشی به مكان استادیوم بیشتر. در بعد شهری، امتیازهای  کرد

که در زمان حال برای سایر  اختصاص یافت  هایی  مكان  بهرویدادهای ورزشی ساخته شده بودند یا  

است بعد  شدمیفاده  رویدادها  در  استادیویطیمحست یز.  برای  م،  موردنیاز  الزامات  که  ورزشی  های 
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نظر داشتند، از امتیاز    ها بعد از برگزاری رویداد را دربیشتر استادیومهپذیری هرچسازگاری و انعطاف

امتیاز    بیشتری اجتماعی،  بعد  بودند. در  یافت    یی هاومیاستادبه    بیشتربرخوردار  که سهم  اختصاص 

 .  و غیر ورزشی داشتندمتعادلی از کاربرد ورزشی 

جوامع امروزی خواستار ایجاد بستر    در صنعت ورزش،  یطیمحست یزتوسعه    مسائلبا توجه به اهمیت  

بررسی و    ،بدیهی است  .جانبه هستندرسیدن به توسعه همه   برایمناسب برای تولید و شتاب الزم  

تتبیین تمام مؤلفه و...  اقتصادی، کالبدی محیطی  اجتماعی،  از  أ های  ثیرگذار بر سالمت شهروندان، 

علوم   تمام  فعاالن  و  محققان  آن    استوظایف  بازخورد  به    صورتبه و  عملی  و  علمی  اطالعات 

مس  گذارانسیاست به  کمک  موجب  کشورهائکالن  پایدار  توسعه  مهم  این    روازاین  شود؛ می  له  در 

منظور دستیابی به ورزشی کشور، به   ساتیتأسارائه الگو و مدل مدیریت سبز در اماکن و    برایپژوهش  

مفهوم   بارهدر  کمبود مباحث نظریتوجه به    با   .تالش شده استاهداف توسعه پایدار در صنعت ورزش  

ضرورت شناخت   ، اماکن ورزشی  یطیمحستیزتوسعه    و  ورزشی  ساتیتأسمدیریت سبز در اماکن و  

مؤلفه عمیق  تبیین  و  موضوع  و چگونگی  مؤثرچیستی  بهای  کارآمد  و  جامع  مدلی  فقدان  خوبی  ه، 

کارگیری مدیریت سبز در اماکن و  هکه مدل مطلوب برای ب  است  این  سؤالشود. حال  احساس می

ر این در کشور د  ، تاکنوندهد می  ؟ بررسی مرور منابع نشاناست  ورزشی کشور چه مدلی   ساتیتأس

  ی دنبال دستیابی به مدلدر این پژوهش محققان به رو ؛ ازاین جامع انجام نگرفته است ایزمینه مطالعه

 . بودند ورزشی در ایران ساتیتأسمطلوب برای اماکن و 
 

 پژوهش روش
 . است  هدف، در زمرۀ تحقیقات اکتشافی  لحاظاز    و  کیفیشناسی، از نوع  تحقیق حاضر از نظر روش 

در داخل کشور در نوع خود   افتهی انجامموضوع پژوهش پیشنهادی حاضر در میان تحقیقات    آنجاکهاز

پژوهشگر را    تواند یمی پژوهش کیفی  ریپذانعطافاولین است، انتخاب روش پژوهش همراه با ویژگی  

ورزشی ایران   ساتیتأسی مدل مدیریت سبز در اماکن و  هامؤلفهتر  سوی شناسایی دقیق و اصولیبه

از طراحی  سوق دهد.   پس  پژوهش،  اجرای  انجام    سؤاالتبرای  به  مصاحبه،  پروتكل  تدوین  و  کلی 

 صورت بهها  مصاحبه  شد.  اقدام  1399سال  از فروردین تا خرداد ماه  ،  نظران صاحببا    های عمیقمصاحبه 

پس از پایان هر مصاحبه،    .کشیدشگران طول  هبا هرکدام از پژو  قهیدق  100تا    60و    بود  ساختارمند

ها  به کدگذاری اولیه داده  ،سازی شد. در پایان هر مصاحبهکامل روی کاغذ پیاده  صورتبهها  مصاحبه 

تا رسیدن به اشباع نظری درمورد موضوع تحقیق  ها مصاحبهشد تا مفاهیم اولیه استخراج شود.  اقدام 

  ،اصطالح به اشباع رسیدبهبود و    ی شوندگان تكرار. زمانی که اطالعات دریافتی از مصاحبهادامه داشت
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پایان یافت. مصاحبه  قات پیشین تر مبانی نظری و تحقیها به مطالعة عمیقپس از اتمام مصاحبه  ها 

نظران به مراحل بعدی صاحب   هایشد تا از ترکیب مفاهیم گذشته، تجربیات پژوهشگر و نظراقدام  

گیری روش نمونه  اب شده  مدل طراحیسپس  طراحی مدل اقدام شود.    ت یدرنهاها و  تجزیه و تحلیل داده

  ها پس از دریافت پیشنهاد.  نظران قرار گرفتنفر از صاحب  12در اختیار    ،برفیهدفمند و تكنیک گلوله

 سات یتأسها و مفاهیم، مدل نهایی مدیریت سبز اماکن و  بندی مقوله ها درمورد طبقه آن  هایو نظر

این موضوع  کنندگانمشارکت  ورزشی طراحی شد. از خبرگان  ن و  امتخصص  و شامل  تحقیق حاضر 

مدیران ،  ستیزط یمحن رشته  امتخصص،  موضوع پژوهش   انظران رشته مدیریت ورزشی آشنا ب صاحب

و   ادارات  و    ورزشی  ساتیتأساماکن  ارشد  استانمدیران    گان، کنند مشارکت  همه  بودند.ها  کل 

 بودند.  ستیزطیمحو  مدیریت ورزشی نظرانصاحبن و امتخصص

با رویكرد استروس و    بنیاد )گرندد تئوریها از تحلیل تماتیک و نظریه دادهبرای تجزیه و تحلیل داده 

به استخراج و طراحی ،  ها و مراجعه به ادبیات نظریو تحلیل داده( استفاده شد و پس از تجزیه  کوربین

 شد. اقدام ورزشی ایران  ساتیتأسمدل مدیریت سبز اماکن و 
 

 نتایج 
  استفاده شد  از روش تحلیل تماتیکهای پیش روی مدیریت سبز  در گام نخست برای یافتن چالش 

از مصاحبه، از نفر  آمدهدست بههای . دادهبودبنیاد که همان مرحله اول کدگذاری در روش نظریه داده 

ها  یازدهم به بعد تكراری بود و به اصطالح به اشباع نظری رسیده بود، اما برای اطمینان بیشتر مصاحبه 

موضوع   ا های حاصل از مصاحبه با خبرگان آشنا بدر تحلیل تماتیک، داده  تا نفر دوازدهم ادامه یافت.

شدند. سپس در دو مرحله به تولید مفاهیم پاراگراف به پاراگراف کدگذاری    صورتبهابتدا    ، پژوهش

این  در مرحلة دوم،    مفهوم از مصاحبه با خبرگان استخراج شد.  43اولیه اقدام شد که در مرحلة اول  

کدگذاری شدند.    ترمفهوم انتزاعی  شش انسجام بیشتر و تحلیل و تفسیر بهتر در قالب  برای    مفاهیم 

مدیریتی،  های  هیم اولیه در قالب مفاهیم ثانویه چالشفا نتایج این کدگذاری و نحوۀ تحلیل و ترکیب م

دسته  تكنولوژی  و  فرهنگی  بسترسازی،  اجتماعی،  بعد،    .بندی شدآموزشی،  مرحلة  مفهوم    ششدر 

بندی شدند. این مقوالت عمده  مقولة عمده یا تم طبقهسه    بهیند کدگذاری ثانویه  اتولیدشده در فر

انتزاعی از نظر  ازاو عبارت  هستندمفاهیم مرحلة قبل    در مقایسه بابودن در سطح باالتری  )تم(   : ند 

   محیطی. مفاهیم و   کاربردیمفاهیم  مفاهیم بنیادی،  

  باره، ادبیات پژوهش و نظر خبرگان در این مذکورهای  گیری از این یافتهمرحلة دوم با بهرهدر سپس 

ورزشی ایران با   ساتیتأس(، مدل بهینة مدیریت سبز برای اماکن و  ها مصاحبه   سؤاالت)در قالب ادامه  
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نتایج در   ارائه شد.  هامصاحبه حاصل از  های  داده  یامرحله بنیاد و کدگذاری سه استفاده از نظریه داده 

 . شده است آمده های یک، دو و سهشمارهجداول 

 

 کدگذاری )کدگذاری باز(شده در مرحلة اول مفاهیم اولیة استخراج -1جدول 
Table 1- Basic Concepts Extracted in the First Stage of Coding (Open Coding) 

 نشانگر
Marker 

 های منطقی )کد اولیه( گزاره
Logical Propositions (Source Code) 

 ربط ذیآموزش الزم به مدیران  1

 پیشرفته الگوبرداری از مدیریت سبز کشورهای موفق و  2

 های مدیریتیارتباط دانشگاه با سازمان 3

 مشارکت بخش خصوصی در مدیریت سبز 4

 حمایت دولت از مدیریت سبز  5

 کارگیری مدیریت سبز ههای الزم برای بایجاد مشوق 6

 تدوین قوانین الزم برای مدیریت سبز  7

 صداوسیما ویژه آموزش فرهنگ مدیریت سبز از طریق رسانه به 8

 یروهای متخصص در زمینه مدیریت سبز ن تربیت   9

 مدیریت سبز ه ب تخصیص منابع مالی   10

 استفاده از تكنولوژی در راستای مدیریت سبز 11

 ترغیب به پژوهش در زمینه مدیریت سبز  12

 های فرسوده در اماکن ورزشی کاهش استفاده از سیستم 13

 ورزشی  ساتیتأسهای فسیلی در اماکن و کاهش سوخت 14

 استفاده از مطالعات کشورهای پیشرفته در راستای مدیریت سبز  15

 بررسی عملكرد مدیران در حوزه مدیریت سبز پس از اتمام دوره مدیریتی  16

 

تر  مفهوم انتزاعی  چهار انسجام بیشتر و تحلیل و تفسیر بهتر در قالب    برایاین مفاهیم در مرحلة دوم،  

در قالب مفاهیم ثانویه، در  کدگذاری شدند. نتایج این کدگذاری و نحوۀ تحلیل و ترکیب مفاهیم اولیه  

 ارائه شده است. نشان  شماره دو جدول 
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 کدگذاری ثانویة مفاهیم )کدگذاری محوری(  -2جدول  

Table 2- Secondary Coding of Concepts (Axial Coding) 

 نشانگر
Marker 

 کدثانویه 
Secondary Code 

 کد محوری 
Axial Code 

1 

 . حمایت دولت از مدیریت سبز 1

 کارگیری مدیریت سبز ههای الزم برای ب. ایجاد مشوق2

 . تدوین قوانین الزم برای مدیریت سبز 3

 مدیریت سبز  به . تخصیص منابع مالی  4

 ورزشی  ساتیتأسهای فسیلی در اماکن و . کاهش سوخت5

 ارتقای تسهیالت 

2 

 . مشارکت بخش خصوصی در مدیریت سبز1

 یروهای متخصص در زمینه مدیریت سبز ن . تربیت  2

 . ترغیب به پژوهش در زمینه مدیریت سبز3

 منابع انسانی  یارتقا

3 

 ربط ذی. آموزش الزم به مدیران 1

 . الگوبرداری از مدیریت سبز کشورهای موفق و پیشرفته 2

 . استفاده از تكنولوژی در راستای مدیریت سبز 3

 های فرسوده در اماکن ورزشی . کاهش استفاده از سیستم4

دوره  5 اتمام  از  پس  سبز  مدیریت  حوزه  در  مدیران  عملكرد  بررسی   .

 مدیریتی

 مدیریتی ارتقای 

4 

 

 های مدیریتی. ارتباط دانشگاه با سازمان1

 ویژه صداوسیما . آموزش فرهنگ مدیریت سبز از طریق رسانه به2

 . استفاده از مطالعات کشورهای پیشرفته در راستای مدیریت سبز 3

 ارتقای آموزشی 

 

بندی شدند.  مقولة عمده طبقهبه دو یند کدگذاری ثانویه امفهوم تولیدشده در فر چهاردر مرحلة بعد، 

و    هستندمفاهیم مرحلة قبل    در مقایسه با بودن در سطح باالتری  از نظر انتزاعی  این مقوالت عمده 

 ساختارهای بیرونی و   ساختارهای درونی : ند ازاعبارت
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 انتخابی( بنیاد )کدگذاری گزینشی یا مرحله سوم نظریه داده -3جدول 

Table 3- Third Stage of Data Foundation Theory (Selective or Selective Coding) 

 مفاهیم اولیه 
Basic Concepts 

 مفاهیم ثانویه
Secondary 
Concepts 

مقوالت عمده یا 

 تم
Major 

Categories 
or Themes 

 . مشارکت بخش خصوصی در مدیریت سبز1
 زمینه مدیریت سبز یروهای متخصص در ن . تربیت  2
. بررسی عملكرد مدیران در حوزه مدیریت سبز پس از اتمام دوره  3

 مدیریتی

 فردی

 ساختارهای درونی 
 . حمایت دولت از مدیریت سبز 1
 کارگیری مدیریت سبز ههای الزم برای ب. ایجاد مشوق2
 . تدوین قوانین الزم برای مدیریت سبز 3
 مدیریت سبز  به . تخصیص منابع مالی  4
 ورزشی  ساتیتأسهای فسیلی در اماکن و . کاهش سوخت5
 . مشارکت بخش خصوصی در مدیریت سبز6

 اجتماعی 

 های فرسوده در اماکن ورزشی . کاهش استفاده از سیستم1
 . استفاده از تكنولوژی در راستای مدیریت سبز 2
 ویژه صداوسیما طریق رسانه به. آموزش فرهنگ مدیریت سبز از 3

 فناوری

 ساختارهای بیرونی 

 
 

 ربط ذی. آموزش الزم به مدیران 1
 . الگوبرداری از مدیریت سبز کشورهای موفق و پیشرفته 2
 های مدیریتی. ارتباط دانشگاه با سازمان3
 . استفاده از مطالعات کشورهای پیشرفته در راستای مدیریت سبز 4

 توسعه 

ها نیز مشخص ای از مفاهیم آندامنه  ،شرح هرکدام ازمقوالت عمده پرداخته شد. در ادامهدر باال به  

   .شودمی

بر همین   ؛استورزشی ایران    ساتیتأسمدیریت سبز اماکن و  شده،  در پژوهش حاضر، پدیدۀ بررسی

مقوالت شرایطی   عنوانبهو سایر طبقات را به شرح زیر    گیریممیاساس آن را طبقة محوری در نظر  

 کنیم.مییندی و پیامدی بررسی اگر(، تعاملی/فرای و مداخله)علّی، زمینه

 کدگذاری انتخابی 

ای استخراجی جهت تولید نظریة مراحل کدگذاری، مفاهیم، مقوالت عمده و مقولة هسته   4در جدول  

خالصه ارائه شده است. با استفاده از این مفاهیم، مقوالت و با توجه به توضیحات   صورتبهبنیاد  داده
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مایش داده شده ن  1  شكلورزشی ایران در    ساتیتأسداده شده در باال، مدل مدیریت سبز اماکن و  

ورزشی ایران را با استفاده از مقوالت عمده    ساتیتأساست. این شكل، مدل مدیریت سبز اماکن و  

ای شود، در این مدل مقوالت شرایط علّی، زمینه میطور که در این شكل مشاهده  دهد. همانمینشان  

 آمده است.گر، تعامالت و فرآیندها به همراه پیامدها و حلقة بازخورد آن به نمایش درو مداخله

اند که  دهد هرکدام از مقوالت عمده از تعدادی از مفاهیم تشكیل شدهمینشان    4های جدول  داده

 سازی و اجرای این مدل در واقعیت منوط به توجه به این مفاهیم و ریزمقوالت است.پیاده
 

 مفاهیم، مقوالت عمده و مقوله هسته  -4جدول 

Table 4- Concepts, Major Categories and Core Categories 
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 مفاهیم، مقوالت عمده و مقوله هسته -4جدول ادامة 

Table 4- Concepts, Major Categories and Core Categories 

 

 
ورزشی ایران  ساتیتأسمدل مدیریت سبز اماکن و  -1شکل   

Figure 1- Green Management Model of Iran's Sports Facilities and Facilities 
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 بحث و نتیجه گیری 
نتایج  .  انجام شدورزشی در ایران    سات یتأسارائه یک مدل مطلوب برای اماکن و  با هدف  این پژوهش  

به سه تم اصلی شامل مفاهیم بنیادی )مدیریتی و بسترسازی(، مفاهیم کاربردی )آموزشی و    پژوهش

های مدیریت سبز ترین چالشها مهماین تم.  تهی شد تكنولوژی( و محیطی )اجتماعی و فرهنگی( من

های  که در مصاحبه  نشان داداز نگاه خبرگان و متخصصین این حوزه    را  ورزشی ایران  ساتیتأساماکن و  

رضوی   مطالعات  هاینتایج این مطالعه با یافتهکید داشتند.  أ خود به ابعاد گوناگون این سه مقولة اصلی ت 

(، 2017سوبا )یرام و  رس(،  2011پور و همكاران )(، طالب2015)  فیاضی و افشار(،  2015و بوژمهرانی )

همكاران  . مطالعه پاداش و  ست( همسو2015اسون شمدس )  و  (2015(، کلیسون )2016استینت )

را  یطیمحستیزهای اطراف خود و ایجاد آلودگی ستیزطیمحثیرگذاری اماکن ورزشی بر أ ( ت2011)

بر آنكه به ورزشكار آسیب  یک محیط ناسالم عالوهبیان کردند،  (  2010پور و همكاران )طالب   کرد.  دییتأ 

 . ورزشی استنیز بخشیدن به انجام تمرینات های فردی برای اولویترساند، مانعی بر سر راه انگیزهمی

طبقة اصلی، مفاهیم  شده و  های مطرحتحقیق، تم اصلی و محوری در میان مقولهاین  های  براساس یافته

ورزشی با این   ساتیتأسمدیریت سبز اماکن و  های لفه ؤتوان گفت سایر منوعی میبنیادی است که به

ماهیت مدیریت سبز در کشور،   راساسب،  توان ادعا کردها میمقوله در ارتباط هستند. با توجه به یافته

اهمیت بودن مدیریت سبز باعث شده کمنگرفتن و    کار  بودن، بهاینبود الگو و متون علمی، ترجمه

ها و نگیرد و سیاستمدنظر  جدی  طور  بهوجه  هیچورزشی به   ساتیتأس است تا مدیریت سبز اماکن و  

طور بهفرهنگی که  -اجرای آن فراهم نشود. مشكالت و مسائل کالن اجتماعی  برایبسترهای مناسب  

ورزشی تأثیر گذاشته و از آن تأثیر پذیرفته است، از طرفی    ساتیتأسمستقیم بر مدیریت سبز اماکن و  

ورزشی شده و از طرف دیگر باعث شده   ساتیتأسهای رفتار در اماکن و  باعث بروز مشكالت و چالش

سیاست تا  و  است  اماکن  سبز  مدیریت  در  مناسبی  باشد    ساتیتأسگذاری  نداشته  وجود  و ورزشی 

های  چالشورزشی ایران فراهم نشود.    ساتیتأسها و بسترهای الزم برای مدیریت سبز اماکن و  سیاست

های حاکم و بسترهای  موجود در مقولة مفاهیم کاربردی )آموزشی و تكنولوژی(، عمدتاً ناشی از سیاست 

در این  نین  همچگیری کشور و سایر نهادهای مرتبط است.  گذاری و تصمیمموجود در مراکز قانون 

فاقد پختگی الزم در زمینه   تیدرنهاربط وجود ندارد و  برای افراد و مدیران ذی  ی ویژه راستا آموزش

همچنین خبرگان اظهار داشتند که در این زمینه    ورزشی هستند.  ساتیتأسمدیریت سبز اماکن و  

و از   شده   سیتأسمرتبط  های  که بهتر است رشته نحویبه  ؛ شودمی  آموزشی و تكنولوژی احساس   خأل

به استفاده  تجهیزات  نیز  پیشرفته  کشورهای  مسائل شودروز  فرهنگی(  و  )اجتماعی  محیطی  تم   .
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مقولة دیگری است که  -اجتماعی از چالش  عنوانبهفرهنگی  اماکن و  یكی  اصلی مدیریت سبز  های 

ها نقش رسانهند که  بود  باور  نیبر ا  بیشتر خبرگان و متخصصانورزشی مطرح شده است.    ساتیتأس

بحث مدیریت سبز  ،  ها معتقد بودنددهند و حتی برخی از آنخوبی در این راستا انجام نمیخود را به 

 .ها تعریف نشده استورزشی درمجموع برای رسانه ساتیتأساماکن و 

ورزشی ایران    ساتیتأسهای عمدۀ مدیریت سبز اماکن و  های اصلی یا چالشآنچه به آن اشاره شد، تم

هرگونه تالش در   ،. بدیهی استاندهستند که حاصل تحلیل تماتیک مصاحبه با خبرگان این حوزه 

ها  ورزشی ایران باید با در نظر گرفتن این چالش  ساتیتأسز اماکن و  براستای طراحی مدل مدیریت س

 ها انجام شود.و سعی در مدیریت آن

  ساتیتأسمدیریت سبز اماکن و    های تواند به قوتشده میهای اشارهمدیریت چالش  ،رسدمی  به نظر

های جدی  ها به بحران مدیریت صحیح، احتمال تبدیل آننبود  شود و در صورت  تبدیل  ورزشی ایران  

تسلط شده در این تحقیق، در حوزۀ کنترل و  های اشارهموانع و چالش  شتریب  دور از انتظار نخواهد بود.

ریزی جدی و بسترسازی مناسب  . افراد مذکور با برنامهاست  مدیران کشور  و  ریزانمداران، برنامهسیاست

کاربرد  می به  ورزشی کشور،  مدیریت  علمی  متون  در  سبز  مدیریت  بحث  توانند ضمن طرح جدی 

جلوگیری   و از این رهگذر ضمن  کنند ورزشی اقدام    ساتیتأسها و اصول مدیریت سبز اماکن و  تكنیک 

براساس نتایج    ؛ بنابراینورزشی را ارتقا دهند   ساتیتأسوضعیت عمومی اماکن و    ،های بالقوهاز بحران 

تری وارد متون علمی جدی   صورتبه موضوع مدیریت سبز    که  شود، در گام اول پیشنهاد میپژوهش

دانشگاه  عنوان بهها  موضوعی ویژه در همایش  صورتبههای کشور شود و حتی  مدیریت ورزشی در 

بیشتر در این زمینه ترغیب   هایانجام پژوهشمحور همایش معرفی شود تا از این طریق محققان به  

انجام    ،و اهمیت و کاربرد مدیریت سبز در مدیریت ورزشی برای همگان آشكارتر شود. گام بعدی   شوند

های  گذاریسیاست  انجام  ،ورزشی است. گام سوم  ساتیتأساصالحات در ساختار مدیریتی اماکن و  

های متولی در این زمینه ازجمله مجلس دستگاه  ، شودمناسب در زمینة مدیریت سبز است. پیشنهاد می

های  به بسترسازی و ایجاد سیاست ویژه  یشورای اسالمی و وزارت ورزش و جوانان با تشكیل کارگروه

عنوان طرحی مرتبط با  بهها را  و در صورت لزوم آن  کنندواحد و مشخص به دور از هرگونه ابهام اقدام 

 صورت به  ،ربطورزشی در مجلس شورای اسالمی یا سایر نهادهای ذی  ساتیتأسمدیریت سبز اماکن  

در حوزۀ مسائل اجتماعی    ،. گام بعدی که خود از اهمیت زیادی برخوردار استکنندقانون مشخص  

و به مسائل کالن جامعه    یستندمدیریت نراحتی قابلبه  های موجودفرهنگی قرار دارد. برخی از چالش

اما الگوسازی و    ، های مرتبط با مدیریت سبز خارج باشد که شاید از دسترس مدیران حوزه اند  وابسته 

های  ها و فضای مجازی و سایر قسمتهای الزم در مؤسسات آموزشی، تلویزیون، روزنامهرسانیاطالع
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ارتقامرتبط می در  باشدس  یتواند  مفید  آگاهی  می  . طح  پیشنهاد  آخر  گام  موضوع   درباره   ، شوددر 

اصولی   اقدامات  دخیل  انسانی  عوامل  و  سبز  شودمدیریت  گرفته  کار  زمینه  به  در  افراد    و  انتخاب 

 . انجام شودشرایط و نیز تدوین الزامات احراز شرایط مدیریت سبز اقدامات الزم  دارایدیده و آموزش 

هدف    نیترعمدهو    نیتریاصلورزشی،    ساتیتأسطراحی مدل بهینه و مطلوب مدیریت سبز اماکن و  

ارائه  بود. مدل  پژوهش  مدلاین  داده   یشده،  نظریة  از  استفاده  با  است که  تنظری  با  و  بر  أبنیاد  کید 

مدل این  بر این اساس،    ؛قبلی، ادبیات و مبانی نظری پژوهش طراحی شده است  سؤاالتهای  یافته

های  نظری به بحث دربارۀ زیرساخت  صورتبهشده است که  شده یا کشفبنیاد یافتهمان نظریة داده

پردازد. روند اجرایی برای رسیدن به این می  ورزشی ایران   ساتیتأسالزم برای مدیریت سبز اماکن و  

ها و مشكالت فراروی مدیریت اول پژوهش، چالش  سؤاالتین صورت بود که ابتدا در قالب  ه امدل ب

یل تماتیک که همپوشی زیادی با روش نظریة ورزشی با استفاده از روش تحل  ساتیتأسسبز اماکن و  

این شناسایی  شناسایی شدند. نتایج    ، یكی از مراحل آن نیز به کار رود  عنوانبهتواند  می  بنیاد دارد وداده

ورزشی در سه بعد اصلی بنیادی    ساتیتأسهایی بر سر راه مدیریت سبز اماکن و  حاکی از وجود چالش

با در    .بوداجتماعی و فرهنگی(  ی )آموزشی و تكنولوژی( و محیطی ))مدیریتی و بسترسازی(، کاربرد

چالش داشتن  شناسایینظر  مشكالت  و  و  ها  اماکن  سبز  مدیریت  نبود    ساتیتأسشدۀ  و  ورزشی 

پشتیبانی از مدیریت سبز و با تكیه بر مبانی نظری و عملی    برایها  نامههای قانونی و آیینزیرساخت 

داده و  از مصاحبهتحقیق  به  ،های حاصل  باز  اصلی الزم  به کدگذاری  مفاهیم  استخراج    برایمنظور 

تفراهم و  اماکن  سبز  مدیریت  طراحی مدل  ورزشی  سسیأ آوردن  مرحلة کدگذاری   .اقدام شدات  در 

های شرایطی،  گذاری و شناسایی مقولهبنیاد، به نامیمی نظریة دادهمحوری و با استفاده از مدل پارادا

ای و شد که مقوالت شرایطی در سه بعد شرایط علّی، شرایط زمینه  اقدامیند/تعامالت و پیامدها  افر

مداخله شدند. شرایط  استخراج  مدل    گر  تعیین  با  گزینشی،  یا  انتخابی  کدگذاری  مرحلة  در  سپس 

بنیاد  ای، نظریة دادهو مقولة هسته   شدهپدیدۀ مشاهده  عنوانبهورزشی    ساتیأست مدیریت سبز اماکن و  

تاری شامل  خشد. در همین راستا شرایط سا  ارائههای الزم برای مدیریت سبز  یا همان مدل زیرساخت

مداخله  علّشرایط  شرایط  چالشگر،  شامل  شرایط  های  ی  و  خارجی  و  شامل    یانه یزمداخلی 

 مدیریت سبز و آموزش بود. یهایقانونمندمدیریت سبز،  یسازفرهنگ

های داخلی و خارجی که به  چالش  -1  :بود  مؤلفه  ششمفاهیم، مقوالت عمده و مقوله هسته شامل  

باعث ارتقای مدیریت سبز اماکن و    توانندبود که در داخل کشور یا خارج کشور میمربوط  مسائلی  

مدیریت سبز که شامل مسائل فرهنگی و ارکان مدیریتی    یسازفرهنگ  -2  ،ورزشی شوند  ساتیتأس

  اقدامات   یسازفرهنگورزشی    ساتیتأسرود در زمینه مدیریت سبز اماکن و  می  بود که از دولت انتظار
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  های مدیریت سبز ل قوانین و دستورالعملمدیریت سبز که شام  یهایقانونمند -3  ، الزم را انجام دهد

قوانینی    است زمینه  این  در  ازآنجاکه  است  صورتبهو  نشده  تدوین   صورت بهرود  می  انتظار  ، مدون 

اساسنامهبخشنامه و  زمینه  ها  این  در  تدابیری  نظر گرفتهها  که    -4  ،شود  در  اجتماعی  ساختارهای 

  سات یتأسعملكرد مدیریتی اماکن و    رن بکه الزم است مسئوال  استشامل الزامات مدیریتی و سنجشی  

  ساتیتأسها را به استفاده از اصول مدیریت سبز اماکن و  و آن  باشند  ورزشی نظارت الزم را داشته

رود  می  که انتظار  ستو ارتقاها  زیرساختتغییر ساختارها شامل    - 5  ، کنندملزم  ورزشی در دوره تصدی  

فنی مدیریت سبز های  اصولی پایه صورتبهربط تمهیدات زیربنایی را مدنظر قرار داده و ن ذی مسئوال

که نیاز است    استآموزش شامل دانشگاهی و عمومی    -6  و   ورزشی را ارتقا دهند   ساتیتأساماکن و  

همچنین در رشته مدیریت ورزشی دروس مدیریت   شده و  سیتأسدانشگاهی  های  در این زمینه رشته 

 .شودسرفصل لحاظ  عنوانبه سبز 

  منظور مدیریتبه  هایی است که سازمانمشی و فعالیتبر فلسفه، خطمبتنی  مدیریت منابع انسانی سبز  

سبز به این موضوع   کلی مدیریت منابع انسانی طور بهکردند،  بیان    ها آنکند.  ها پیروی میمحیط از آن

،  هااستیسکه به قوانین،    کردبازطراحی یا مهندسی مجدد    یاگونه انسانی را به  منابع   بایددارد که  اشاره  

موجبات مصرف بهینه و   روش  ه اینحساس شوند و بو...  نكردن  مصرف کردن، اسراف  درستمنابع،  

آلودگی   کاهش  و  منابع  آورند  ستیزطیمحهدفمند  فراهم  بین،  .  را  این   برای نقش    نیترمهمدر 

سفید کارکنان یقه  باید کارکنان سازمان، نقش مدیران و کارشناسان منابع انسانی است که    کردنسبز

مدیریت تغییر که یكی    از  باید   ا هآن. در طی این مسیر،  کنندسبز تبدیل  کارکنان یقه  آبی را به و یقه

پوشیده نیست.    همیت ورزش در دنیای کنونی بر کسی ا . کننداستفاده   ،و مفید است مؤثراز ابزارهای 

اقتصادی، توسعه اجتماعی، صلح،  رابطه این متغیر پایدار، توسعه  مشارکت،    با مقوالتی چون توسعه 

عامل اصلی و    ،فرهنگ.  معاصر بر جای نهاده استرات ژرفی را بر وضعیت جوامع  اث ...و  مدیریت سبز

زمانی حاصل خواهد    مدیریت سبزاست. بهبود    مدیریت سبزو حفاظت از    به معنای موتور توسعه پایدار

الزمه تحقق چنین هدفی، وجود  .  هم مـرتبط باشند  هانسـان ب  فرهنگی  محیط  شد که محیط طبیعی و

آل بشر  رفتار ایده  یطیمحست یز    جامعـه است. اخالقتمامی اقشـار یـک  ر  د  یطیمحستیزاخالق  

با توجه به اهمیت  .  و فرهنگی است  محیط زندگی خود اعـم از محیط طبیعی، محیط اجتماعی   درباره

جوامع امروزی خواستار ایجاد بستر مناسب برای تولید    در صنعت ورزش،  یطیمحستیزتوسعه    مسائل

-بررسی و تبیین تمام مؤلفه  ،بدیهی است  د. جانبه هستنرسیدن به توسعه همه   منظوربهو شتاب الزم  

ثیرگذار بر سالمت شهروندان، از وظایف محققان و  أ های اجتماعی، اقتصادی، کالبدی محیطی و... ت 

کالن موجب   گذاراناطالعات علمی و عملی به سیاست  صورتبهو بازخورد آن    استفعاالن تمام علوم  
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ن مدیریت ورزشی پیشنهاد به مسئوال  بنابراین  شود؛می  مهم توسعه پایدار کشورها  لهئکمک به مس

و    ،شودمی اماکن  سبز  مدیریت  زمینه   ساتیتأسبرای  ایران،  و ورزشی  تكنولوژی  از  استفاده  های 

فراهم  ادست را  مشابه  موارد  و  پیشرفته  کشورهای  میکنندوردهای  پیشنهاد  و  .  قوانین  شود 

ویژهدستورالعمل  لهای  با  برای طراحی،ای  تحقیق  این  نتایج  بهرهساخت    حاظ  و  از  برداری  و  اماکن 

در استخدام نیروی انسانی    ،شودپیشنهاد می  نیز  ن کشوریورزشی تدوین شود. به مسئوال  ساتیتأس

ا بررسی  ها رورزشی، سابقه و پیشینه آن   ساتیتأسموردنیاز برای راهنمایی و مدیریت سبز اماکن و  

سوء   کنند دارای  افراد  استخدام  از  سوء تا  و  افراد استفادهپیشینه  امكان  حد  تا  و  شود  جلوگیری  گر 

شوند. آموزش  گرفته  کار  به  محدودیت  دیده  میاز  حاضر  پژوهش  نمونههای  روش  به    گیری توان 

ممكن که  آوری شدجمع مصاحبه پرسشنامه و با استفاده از   هادادهن اشاره کرد و همچنی تصادفیغیر

 باشد.  داشتهسوگیری  است

References 
1. Abbott, J. L., Geddie, M. W. (2001). Event and Venue management: Minimizing liability 

through effective crowd management techniques. Event Management Journal, 6(2), 259-

270. 

2. Ahmad, S. (2015). Green Human resource management: Policies and practices. Cogent 

Business & Management, 2(4), 1-13. 

3. Anderson, E. W., Fornell, C., & Lehmann, D. R. (1994). Customer satisfaction, market share, 

and protifitability: Finding from Sweden. Journal of Marketing, 58(3), 53-66. 

4. Arulrajah, A. A., Opatha, H., & Nawaratne, N. N. H. (2015(. Green human resource 

management practices: A review. Journal of Human Resource Management, (5)1, 120-

138. 

5. Baker, D., & Crompton, J., (2000). Quality, satisfaction and behavioral intentions. Annals 

of Tourism Research, 27, 785-804. 

6. Bolton, R. N., Kannan, P. K., & Bramlett, M. D. (2000). Implications of loyalty program 

membership and service experiences for customer retention and value. Journal of the 

Academy of Marketing Science, 28(1), 95–108. 

7. Chin Pin, S., Haron, F., Sarmady, S., Zawawi Talib, A., &  Tajudin Khader, A (2011)  

Applying TRIZ principles in crowd management. Safety Science, 49(2),  286-291 . 

8. Cirera, X., & Muzi, S. (2020) . Measuring innovation using firm-level surveys: Evidence 

from developing countries. Research Policy, 49(3), 10-39. 

9. Cohen, A. (2009). Sustained applause: The good intentions of architects and clients have 

gotten even better, but sports and recreation facilities remain a challenge for proponents 

of sustainable design. Athletic Business, 17(11), 31–37. 

10.  Farrokhi, M., Nasr Isfahani, A., & Safari, A (2017). Provide a green human resource 

management framework in the steel industry. Quarterly Journal of Human Resource 

Management Research, 30(11), 153-179. (in Persian).  

https://www.ingentaconnect.com/content/cog/em/2000/00000006/00000004/em131
https://www.ingentaconnect.com/content/cog/em/2000/00000006/00000004/em131
https://www.ingentaconnect.com/content/cog/em/2000/00000006/00000004/em131
https://www.cogentoa.com/article/10.1080/23311975.2015.1030817
https://www.cogentoa.com/article/10.1080/23311975.2015.1030817
https://www.jstor.org/stable/1252310?seq=1
https://www.jstor.org/stable/1252310?seq=1
https://www.researchgate.net/publication/281901233_Green_Human_Resource_Management_Practices_A_Review
https://www.researchgate.net/publication/281901233_Green_Human_Resource_Management_Practices_A_Review
https://www.researchgate.net/publication/281901233_Green_Human_Resource_Management_Practices_A_Review
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0160738399001085
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0160738399001085
https://www.researchgate.net/publication/237329729_Implications_of_Loyalty_Program_Membership_and_Service_Experiences_for_Customer_Retention_and_Value
https://www.researchgate.net/publication/237329729_Implications_of_Loyalty_Program_Membership_and_Service_Experiences_for_Customer_Retention_and_Value
https://www.researchgate.net/publication/237329729_Implications_of_Loyalty_Program_Membership_and_Service_Experiences_for_Customer_Retention_and_Value
https://www.researchgate.net/publication/251615093_Applying_TRIZ_principles_in_crowd_management
https://www.researchgate.net/publication/251615093_Applying_TRIZ_principles_in_crowd_management
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048733319302306
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048733319302306
https://www.athleticbusiness.com/rec-center/sports-and-recreation-facilities-remain-a-challenge-for-proponents-of-sustainable-design.html
https://www.athleticbusiness.com/rec-center/sports-and-recreation-facilities-remain-a-challenge-for-proponents-of-sustainable-design.html
https://www.athleticbusiness.com/rec-center/sports-and-recreation-facilities-remain-a-challenge-for-proponents-of-sustainable-design.html
https://hrmj.ihu.ac.ir/article_30342_en.html
https://hrmj.ihu.ac.ir/article_30342_en.html
https://hrmj.ihu.ac.ir/article_30342_en.html


 185                                                                 ... ساتیاماکن و تأس یسبز برا تیریمدل مد یطراح: پورحسن

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

11.  Gao, Y., & Zheng, J. (2020). The impact of high-speed rail on innovation: an 

empirical test of the companion innovation hypothesis of transportation improvement 

with China’s manufacturing firms. World Development, 12(7), 10-18. 

12.  Ghorbani., M. H., Safari Jafarloo, H. R., & Esmaeili, M. R. (2020). Sustainable 

development through sport: Barriers and strategies. Sport Management Studies, 

12(60), 83-102. (in Persian).   

13.  Gibson, A. (2008). Green design and sustainability in sport and recreation facilities. 

The Smart Journal. 4(2), 26-33. 

14.  Hall, J., O'Mahony, B., & Vieceli, J. (2010). An empirical model of attendance 

factors at major sporting events. International Journal of Hospitality Management, 

29(2), 328-334. 

15.  Hill, B., & Christine Green, B. (2000). Repeat attendance as a function of 

involvement, loyalty, and the sportscape across three football contexts. Sport 

Management Review, 3(2), 145-162. 

16.  Jabbour, C.J.C. (2011). How green are HRM practices, organizational culture, 

learning and teamwork? A Brazilian study. Industrial and Commercial Training, 

43(2), 98 -105. 

17.  Jackson1, S., Seo, J. (2010). the greening of strategic HRM scholarship. Organization 

Management Journal, 7(2), 278–290. 

18. Jha, B., Shalwee, S., & Chaudhari, P. (2016). Green Buildings concept towards 

sustainable urban development and panacea for global warming. International Journal 

of Latest Research in Engineering  Technology, 2(1),35–41. 

19.  Kellison, T. B., & Montello, M. J. (2012). Organizational perception management in 

sport: The use of corporate pro-environmental behavior for desired facility referenda 

outcomes. Sport Management Review, 15(6), 500–512. 

20.  Kessenides, D. (2005). Green is the new black. Inc. Magazine, 27(6), 65-66. 

21.  Matthew, J. (2008). Best Practices for game day security at athletics & sport. The 

Sport Journal, 6(3), 25-30. 

22.  Milica, I., Miomir, V., Dragan, K., Vuk, M., & Nikola, C. (2014). Sports facilities 

sustainable design. Engineering: Integration of science and practice: proceedings of 

the international scientific conference. Moscow, Russia,  

23.  Millar, J., Chandana, S., Michael & Müller, C. (2016). Green human resource 

management: a comparative qualitative case study of a United States multinational 

corporation. The International Journal of Human Resource Management, 27(2), 192–

211. 

24.  Moini, J., Hamid, S., & Szuchy, K. (2014). Adoption of green strategy by Danish 

firms. Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, 5(2),197–223. 

25.  MozaffarFarhang, M., Siraj F., & Mirmoradi, S. (2009). Recognition of the role of 

nature in educational spaces. Journal of Educational Technology, 4(2), 7-21.  

(in Persian).   

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305750X19304875
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305750X19304875
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305750X19304875
https://smrj.ssrc.ac.ir/article_2003_en.html
https://smrj.ssrc.ac.ir/article_2003_en.html
https://smrj.ssrc.ac.ir/article_2003_en.html
http://www.thesmartjournal.com/greenissues.pdf
http://www.thesmartjournal.com/greenissues.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0278431909001194
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0278431909001194
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0278431909001194
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1441352300700830
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1441352300700830
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1441352300700830
https://www.researchgate.net/publication/235303368_How_green_are_HRM_practices_organizational_culture_learning_and_teamwork_A_Brazilian_study
https://www.researchgate.net/publication/235303368_How_green_are_HRM_practices_organizational_culture_learning_and_teamwork_A_Brazilian_study
https://www.researchgate.net/publication/235303368_How_green_are_HRM_practices_organizational_culture_learning_and_teamwork_A_Brazilian_study
https://www.researchgate.net/publication/49119256_The_greening_of_strategic_HRM_scholarship
https://www.researchgate.net/publication/49119256_The_greening_of_strategic_HRM_scholarship
http://www.ijlret.com/Papers/Vol-2-issue-1/5-B2016006.pdf
http://www.ijlret.com/Papers/Vol-2-issue-1/5-B2016006.pdf
http://www.ijlret.com/Papers/Vol-2-issue-1/5-B2016006.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1441352312000174
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1441352312000174
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1441352312000174
https://www.inc.com/magazine/20050601/building-design.html
https://thesportjournal.org/article/best-practices-for-game-day-security-at-athletic-sport/
https://thesportjournal.org/article/best-practices-for-game-day-security-at-athletic-sport/
https://www.omicsonline.org/open-access/sustainability-architecture-strategy-in-sports-building-design-111738.html
https://www.omicsonline.org/open-access/sustainability-architecture-strategy-in-sports-building-design-111738.html
https://www.omicsonline.org/open-access/sustainability-architecture-strategy-in-sports-building-design-111738.html
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09585192.2015.1052087
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09585192.2015.1052087
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09585192.2015.1052087
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09585192.2015.1052087
https://www.researchgate.net/publication/262232716_Adoption_of_green_strategy_by_Danish_firms
https://www.researchgate.net/publication/262232716_Adoption_of_green_strategy_by_Danish_firms
https://www.researchgate.net/publication/343290291_A_Critical_Review_on_the_Impact_of_Combining_Outdoor_Spaces_and_Nature_with_Learning_Spaces_on_Students'_Learning_Ability
https://www.researchgate.net/publication/343290291_A_Critical_Review_on_the_Impact_of_Combining_Outdoor_Spaces_and_Nature_with_Learning_Spaces_on_Students'_Learning_Ability
https://www.researchgate.net/publication/343290291_A_Critical_Review_on_the_Impact_of_Combining_Outdoor_Spaces_and_Nature_with_Learning_Spaces_on_Students'_Learning_Ability


 1401 آبانو  مهر، 74،  شماره 14مطالعات مدیریت ورزشی، دوره                                                            186

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

26.  Phadash, W., Phadash, A., Naderian, M., & Sultan Hosseini, M. (2011). Investigating 

the environmental effects of sports venues on the urban environment. Environment 

and Development, 3(1), 31-36. (in Persian).  

27.  Razavi, M. H., & Bojmehrani, S. (2015). Strategies for the development of 

environmental culture in sports. Journal of Strategic Studies in Sports and Youth, 

29(3), 129-142. (in Persian).   

28.  Sanjari, M., Esmaeili, M. R., & Tojari, F. (2020). Relationship between 

organizational learning with self efficacy and work engagement in Sports and Youth 

Offices of Markazi province. Sport Management Studies, 12(59), 251-268. (in 

Persian).  

29.  Sarani, M. (2015). Qualitative study of sports managers' approach to environmental 

issues in sports venues (Unpublished master's thesis). Shahroud University of 

Technology, Shahroud. (in Persian).  

30.  Sayad Javadin, S. R., RoshandelArbatani, T., & Nobari, A. (2015). green human 

resource management: An investment and sustainable development approach. Journal 

of Investment Knowledge, 20(8), 297-311. (in Persian).  

31.  Solheim, M. C., Boschma, R., & Herstad, S. J. (2020). Collected worker experiences 

and the novelty content of innovation. Research Policy, 49(1), 10-38. 

32.  Soltan Hoseini, M., Alidoust Ghahfarokhi, E., & Farahani A. (2014). Traffic and 

natural environmental effects of sport stadiums on urban environment of Yazd. Sport 

Management Study, 6(24), 15-30. (in Persian).   

33.  Sriram, V. P., & Suba, M. (2017). Impact of green human resource management (G-

RM) practices over organization effectiveness. Journal of Advanced Research in 

Dynamical and Control Systems, 14(5), 386-394. 

34.  Stinne., B. (2016). Sustainability and recreational sports facilities: An exploratory 

study regarding levels of institutional adoption. Recreational Sports Journal, 40(11), 

92-104. 

35.  Sudin, S. (2011). Strategic Green HRM: A proposed model that supports corporate 

environmental citizenship. Paper presented at the International Conference on 

Sociality and Economics Development, Kuala Lumpur, Malaysia.  

36.  Wagner, M. (2102). Green human resource benefits: Do they matter as determinants 

of environmental management system implementation. Journal of Business Ethics, 

14(3):443-465. 

37.  Wakefield, K. L., & Blodgett, J. G. (1994). The importance of servicescape in leisure 

service setting. Journal of Service Marketting, 8(3), 66-76. 

 

 

 

 

http://journals.atu.ac.ir/article_10651_d6a56fd0ca41569ee767aeb8b2cd493f.pdf
http://journals.atu.ac.ir/article_10651_d6a56fd0ca41569ee767aeb8b2cd493f.pdf
http://journals.atu.ac.ir/article_10651_d6a56fd0ca41569ee767aeb8b2cd493f.pdf
https://www.researchgate.net/publication/267338214_Talent_Development_Environmental_Factors_in_Sport_A_Review_and_Taxonomic_Classification
https://www.researchgate.net/publication/267338214_Talent_Development_Environmental_Factors_in_Sport_A_Review_and_Taxonomic_Classification
https://www.researchgate.net/publication/267338214_Talent_Development_Environmental_Factors_in_Sport_A_Review_and_Taxonomic_Classification
https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=751793
https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=751793
https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=751793
https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=751793
https://shahroodut.ac.ir/en/thesis/thesis.php?thid=GV89
https://shahroodut.ac.ir/en/thesis/thesis.php?thid=GV89
https://shahroodut.ac.ir/en/thesis/thesis.php?thid=GV89
http://jik.srbiau.ac.ir/article_9524_en.html
http://jik.srbiau.ac.ir/article_9524_en.html
http://jik.srbiau.ac.ir/article_9524_en.html
https://www.researchgate.net/publication/335219520_Collected_worker_experiences_and_the_novelty_content_of_innovation
https://www.researchgate.net/publication/335219520_Collected_worker_experiences_and_the_novelty_content_of_innovation
https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=194932
https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=194932
https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=194932
https://www.jardcs.org/backissues/abstract.php?archiveid=1118
https://www.jardcs.org/backissues/abstract.php?archiveid=1118
https://www.jardcs.org/backissues/abstract.php?archiveid=1118
https://www.researchgate.net/publication/301333270_Sustainability_and_Recreational_Sports_Facilities_An_Exploratory_Study_Regarding_Levels_of_Institutional_Adoption
https://www.researchgate.net/publication/301333270_Sustainability_and_Recreational_Sports_Facilities_An_Exploratory_Study_Regarding_Levels_of_Institutional_Adoption
https://www.researchgate.net/publication/301333270_Sustainability_and_Recreational_Sports_Facilities_An_Exploratory_Study_Regarding_Levels_of_Institutional_Adoption
https://www.researchgate.net/publication/312466132_Strategic_Green_HRM_A_proposed_model_that_supports_corporate_environmental_citizenship
https://www.researchgate.net/publication/312466132_Strategic_Green_HRM_A_proposed_model_that_supports_corporate_environmental_citizenship
https://www.researchgate.net/publication/312466132_Strategic_Green_HRM_A_proposed_model_that_supports_corporate_environmental_citizenship
https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-012-1356-9
https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-012-1356-9
https://link.springer.com/article/10.1007/s10551-012-1356-9
https://www.researchgate.net/publication/235303930_The_Importance_of_Servicescapes_in_Leisure_Service_Settings
https://www.researchgate.net/publication/235303930_The_Importance_of_Servicescapes_in_Leisure_Service_Settings


 187                                                                 ... ساتیاماکن و تأس یسبز برا تیریمدل مد یطراح: پورحسن

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

 استناد به مقاله 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش، ؛ و نیکمحمدعلی ،امیرتاش؛ محمدعلی، صفانیا؛ ساجد، پورحسن

 یورزش ساتیاماکن و تأس یسبز برا تیریمدل مد یطراح (.1401) .رضا

  .163-88(، 74)14. مطالعات مدیریت ورزشی، رانیا 

 smrj.2021.9397.3182/10.22089شناسة دیجیتال: 

 

Pourhasan, S., Safania, A., Amirtash. A. M., & Nikbakesh, R. (2022). 

Designing a Green Management Model for Iranian Sports Venues and 

Facilities. Sport Management Studies, 14(74), 163-88. (in Persian). 

DOI: 10.22089/smrj.2021.9397.3182 


